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SILKEBORG: Martin Borup 
Jensen, 43, er tiltrådt som er-
hvervsmægler hos Henton Er-
hvervsmægler A/S, Papirfa-
brikken 34. Martin Borup, 
som bor i Mønsted, var i to år 
- fra 2006-2007 - erhvervs-
chef i Nybolig Erhverv Silke-
borg. Senest har han været 
selvstændig med forretningen 
Erhvervscenter Midtjylland - 
en Viborg-virksomhed, hvor 
Martin Borup Jensen først og 
fremmest koncentrerede sig 
om 
erhvervs-
ejen-
domsmar-
kedet 
i Viborg/
Skive-om-
rådet.

Flere glimt 
fra ny bog

SILKEBORG: Som i sidste uge 
bringer vi denne fredag et par 
eksempler fra bogen »Foto-
grafi ske Øjeblikke - Johannes 
Jensens Silkeborg før - og 
nu«.

Bogen udkommer om et 
par uger, og teksten er skrevet 
af lederen af Silkeborg Arkiv, 
Lis Thavlov. 

I arkivet har hun fundet 
omkring 170 af de mest spæn-
dende fotos blandt det meget 
store antal optagelser, som 
fotografmester Johannes 
Jensen tog fra bybilledet i Sil-
keborg. 

Billederne er taget i perio-
den fra 1931, hvor Johannses 
Jensen kom til Silkeborg, og 
fl ere årtier frem.

Sammen med de historiske 
fotos vises der i bogen de 
samme lokaliteter, som de ta-
ger sig ud nu. De nye fotos er 
taget af Erik Vinther Ander-
sen.

Denne gang er begge hold 
fotos fra Vestergade, men ta-
get fra hver sin ende af den 
del af Vestergade, der i dag er 
gågade.

Kommunen vil oprette 
job på fra tre-ni timer 
for at tilgodese 
borgere med lille 
arbejdsevne

Af Jens Andersen

SILKEBORG: Borgere, der er 
visiteret til et fl eksjob, men 
ikke har kapacitet til mere 
end mellem tre og ni timers 

arbejde om ugen, vil fremover 
få tilbudt et job hos kommu-
nen.

Det ligger fast, efter at ar-
bejdsmarkedsudvalget ons-
dag endeligt besluttede at op-
rette 100 af den slags job.

De skal gå til borgere, der 
har været på ledighedsydelse 
i mere end 18 måneder og 
ikke har udsigt til at kunne få 
et fl eksjob i den private sek-
tor, fordi deres arbejdsevne er 
så lille, som tilfældet er.

I øjeblikket er der godt 100 
borgere i Silkeborg Kommu-
ne, der står i den situation.

De nye, kommunale job 
skal oprettes i kommunale 
enheder og institutioner og 
arbejdsopgaverne være nog-
le, der ellers ikke ville være 
blevet løst.

Håbet er derved at give 
borgerne, som får tilbuddet, 
en bedre dagligdag, og måske 
på sigt øge deres mulighed for 
et fl eksjob med fl ere timer i 

det private erhvervsliv.
Men der er også en økono-

misk gevinst for kommunen 
ved at oprette jobbene. 

Det skyldes de særlige reg-
ler for statstilskud (refusion) 
til udbetaling af ledigheds-
ydelse. 

Refusionen bortfalder helt, 
når en fl eksjobber har gået på 
ledighedsydelse i 18 måne-
der.

Opretter man i stedet fl eks-
job med meget få timer, så vil 

man kunne få tilskud til fl eks-
løntilskud, det vil sige til den 
del af lønnen til fl eksjobbe-
ren, der ligger ud over de 
egentlige arbejdstimer.

Jo færre timer fl eksjobbe-
ren arbejder, jo mere får kom-
munen i fl eksløntilskud. 

Så afhængig af timetallet i 
de 100 nye fl eksjob vil kom-
munens udgifter på området 
næste år kunne reduceres 
med mellem 2,1 og 5 millio-
ner kr.

Klar til 100 nye � eksjob

En julesmykket Vester-
gade set mod hjørnet 
ved Tværgade. Gadens 
julebelysning blev tændt 
9. december og var 
tændt hver dag mellem 
kl. 16 og 22, frem til og 
med 2. juledag.
Til højre ses arkitekt An-
ton Rosens oprindelige 
facade på butiksejen-
dommen Vestergade 2B.
Fotoet er fra 
1938. 

Silkeborg Avis havde følgende undertekst til dette foto 
10. december 1938: Så festlig og strålende så Vestergade 
ud i aftes, da gadeilluminationen var tændt for alvor. 
Nede på Torvet blandede byens juletræ med masser 
af lys sig i det øvrige strålehav, og de mange pyntede, 
oplyste forretningsvinduer giver i denne tid ikke 
gadebelysningen meget efter. Det er jo nu i øvrigt ikke 
kun Vestergade, der ligger badet i et lyshav, også mange 
af byens øvrige større gader er juleudsmykket med gran 
og lys. Illuminationen er fra og med i dag, lørdag, tændt 
hver dag fra kl. 16 til kl. 22, og der sluttes 2. juledag.
Foto 1938.

Henvendelser om artikler bragt 
under »Det var den gang« 
kan ske til Silkeborg Arkiv:
E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk
Tlf.: 87 22 19 24 

DET VAR 
DENGANG

SILKEBORG: Silkeborg Kom-
mune blev nomineret, men 
der faldt ingen priser af, da 
Ungdomskommuneprisen fra 
Dansk Ungdoms Fællesråd for 
uddelte prisen, der er en an-
erkendelse af de kommuner, 
der går forrest for at sikre 
gode vilkår for unge. 

Fem kommuner blev nomi-
neret - bl.a. Silkeborg - men 
det blev ikke til en placering 
helt i toppen for Silkeborg 
Kommune. Årets ungdoms-
helt i toppen for Silkeborg 
Kommune. Årets ungdoms-
helt i toppen for Silkeborg 

kommune blev Kolding, mens 
2. og 3. pladsen gik til Hor-
sens og Næstved Kommune.

Vinderen, anden- og tredje-
pladsen er udpeget af et dom-
merpanel bestående af DUFs 
formand, Signe Bo, Rasmus 
Scheelke, konsulent i KL, og 
Klaus Levinsen, der er ph.d. 
og lektor i statskundskab ved 
Syddansk Universitet.

Ingen 
ungdomspris 
til Silkeborg

Vester-
gade 
før og nu

Martin 
Borup 

Jensen.

SILKEBORG: »Martinus Kos-
mologi - Et åndsvidenskabe-
ligt verdensbillede«, er titlen 
på et foredrag, som Martinus-
kredsens i Silkeborg inviterer 
til onsdag i næste uge. 

Foredraget holdes af Steen 
Kyndesen, der tager tilhører-
ne med på en kosmisk rejse 
mellem de to store yderpoler, 
det kosmiske mørke og det 
kosmiske lys, belyst ved Mar-
tinus kosmiske symboler. 

Foredragsholderen ser på 
spørgsmål som: Hvorfor er 
der mørke og lyse kræfter, og 
hvad er det der sker i vores 
rejse gennem mørket frem 
mod lyset? Hvilke valg har vi 
på vores vej, og hvad kan vi 
selv gøre for at påvirke vores 
rejse? 

Onsdag 20. november kl. 
19.30: Medborgerhuset, 
Bindslevs Plads 5, Silke-

borg: Foredrag om Marti-
nus’ kosmologi

På kosmisk rejse 
med Martinus
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