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Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder:       RING 72 45 11 25        MAIL bladsalg@sn.dk

Læs avisen online
Du kan sætte levering af papir avisen på 
sommerpause, mens du beholder din ad-
gang til at læse avisen  på nettet, så du kan 
følge nyhederne på computer, mobiltelefon 
og tablet uanset hvor du nyder din ferie.

Du kan også vælge: 
  at tage avisen med på ferie i Danmark. Avisen � yttes gratis indenfor Danmarks grænser

  at tage avisen med på ferie i  udlandet. Få avisen sendt til udlandet – portoen lægges oveni næste opkrævning.

  Feriepakken. Vi opbevarer aviserne i din ferie. Efter ferien kan aviserne afhentes på vores kontor i Slagelse, Næstved eller Vordingborg.

Vælg den ferie service der passer dig bedst

Ta’ AVISEN med på ferie
Sommertid er ferietid, men derfor skal 
du ikke undvære de daglige nyheder

D I T  LO K A L E  D AG B L A D

SJÆLLAND:  Læs Sjællandske hvor du vil og hvornår du vil - du bestemmer                                                     SEKTION 2

www.sn.dk  •  Årgang  •  Uge  •  Løssalg

Når der sker noget

NÅR DER SKER NOGET

ERHVERV  
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Sjælland WEEKEND 
3. sektion

Oversigt:
Mandag 
Sport

Tirsdag
Livsstil

Onsdag
Bilen

Torsdag
Film/bolig
Erhverv Sjælland hver 2. uge

Fredag
Oplev
hver 2. uge
 
Lørdag
Weekend 
Tv-tillæg
Gul & Gratis

 

Side 10

ERHVERVS
JÆ
LL
A
N
D

Lisbeth gør hundene glade

 DAGBLADET  NORDVESTNYT  SJÆLLANDSKE

TORSDAG 01. OKTOBER 2015

Holbæk ·  Odsher reddanskrevision-holbaek.dk  |  danskrevision-odsherred.dk

Er du træt af at BLIVE FLÅET I PERSONSKAT?
-få et grundigt skattetjekRing 59 45 48 00

Revisor Gert Jensen

En uvildig vurdering fra en professionel erhvervsmægler er en sikkerhed for, at  din ejendom er værdiansat korrekt  til den kommende årsrapport.

Kend værdien af dine aktiver

Kontakt din lokale vurderingsekspert

Arno WernerErhvervschef, Ejd.mgl., valuar, MDETlf. 58 58 78 73 • asw@edc.dk

Skomagergade 21 • 4000 Roskilde

Roskilde PAVA Center · Håndværkervej 60C · 4000 Roskilde

UndervognsbehandlingEffektiv rustbeskyttelse af din bil med de bedste rustbeskyttelsesprodukter på det danske marked!Bestil tid på 46 75 30 63

Se mere påwww.pava.dk

PAVA viser vejen frem- ny garanti mod rust

Af Cecilie Hänsch
Finanskrisen var en gedigen kæberasler til alle dele af øko-nomien. Også til de små og mel-lemstore virksomheder, der ikke alene blev ramt på hjem-memarkedet, men såmænd også på salget til langt de fleste eks-port-markeder.Den samlede eksport fra de 

sjællandske smv’er faldt fra 2008 til 2009 fra 17 milliarder til godt 13,5 milliarder kroner. Faldet i eksporten var bredt funderet, og salget til f.eks. det tyske marked har endnu ikke (de seneste tal er fra 2013) rettet sig.Undtagelsen var eksporten til Asien, som ganske hurtigt kom på ret kurs igen. Og faktisk eks-porterer flere end 300 sjælland-

ske smv’er til Asien.Det er flere end antallet af sjæl-landske virksomheder, der eks-porterer til markeder som Tysk-land og USA.Og det kan være en rigtigt god idé at se mod fjernere himmel-strøg, hvis man ønsker sig vækst gennem eksport. Det forklarer Mads Váczy Kragh, der er direk-tør i Væksthus Sjælland:

- Det er rigtig godt at se, at man-ge virksomheder i dag er i gang i Asien. For går de europæiske markeder ned igen, ja så er risi-koen spredt og man har de asiati-ske at trække på.

Eksporten er tilbage på sporet
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Satte strøm i  entreprisen

Livslang passion for mekaniske ure
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Her får maden ny luft
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Friske nyheder hele døgnet Husk at tjekke dagens deal!

Få dagens deal i dinindbakke hver morgen.
Tilmeld dig  gratis påwww.deal.dk

Husk at tjekke dagens deal!

Få dagens deal i dinindbakke hver morgen.
Tilmeld dig  gratis påwww.deal.dk/sjælland

TIL  SJÆLLAND  OG »ØRERNE«

I GANG: 23-årige 
Kim Olsen er kom-
met videre efter at 
have gennemført 
CSU-forløbet 180 
grader. Tidligere 
styrede angsten 
hans liv. Nu kan han 
styre angsten. 

Af Per Vagnsø

SLAGELSE: Kim Olsen har 
kæmpet med angst næsten 
hele livet. Allerede som fem-
årig kunne han være bange 
for, om et tog kørte af sporet, 
eller et stearinlys antændte 
hele huset. Skolegangen var 
kaotisk, og Kim havde det 
svært med andre menne-
sker, for hvad mon de tænkte 
om ham? Som 23-årig tegner 
fremtiden endelig lysere. Til 
august begynder Kim på HF 
på Høng Gymnasium.

Kim Olsen er en af de fem 
ud af otte elever på det sene-
ste hold fra Center for Spe-
cialundervisnings (CSU) 
forløb 180 grader, der er på 
vej videre med enten job el-
ler uddannelse.

- 180 grader er en af de bed-
ste ting, jeg har gjort i mit 
liv. Jeg har taget ansvar for 
mit liv, og jeg vil ikke læn-
gere give op. Jeg vil kæmpe, 
for jeg har ikke lyst til at lade 
mine tanker overtage mit 
liv længere. Hverdagen er 
begyndt at hænge mere sam-
men. Jeg har fået et pust af 
lyst til tingene lige pludse-
lig, siger Kim.

Som barn og teenager var 
der sort i hans liv. Angsten 
var med overalt, og han und-
gik alt, der muligvis kunne 
gøre ondt. Blev måske også 
lidt overbeskyttet. 

Da han som 16-årig gik i 
9. klasse, turde han til sidst 

ikke stå op om morgenen. 
Han havde hele tiden tanker 
om, at noget ville gå galt for 
ham. Selv om han var kraf-
tig, blev han ikke mobbet, 
men han var bange for at 
blive til grin og bange for at 
komme til skade.

Gik ned juleaften
En juleaften sammen med 
blandt andre mor og to sø-
skende gik det rent galt. Kim 
brød sammen. Trist og ked 
af det.

- Jeg så hele tiden ned på 
mig selv. Jeg tror, det var en 
depression, og efter juleaf-
ten gik jeg til lægen og kom 
videre til psykiatrien, for-
tæller han.

Diagnosen hed ADD - som 
ADHD uden hyperaktivitet 
men med høj grad af indad-
vendthed.

Kim fik hjemmeundervis-
ning i et halvt år, fordi han 
ikke kunne følge med i sko-
len, og han fik aldrig 9. klas-
se-eksamen.

Herefter begyndte han på 
produktionsskole og arbej-
dede med it og design. Det 
kunne han finde ud af, men 
selv om han nu fik medicin, 
var han ikke glad. 

En kort visit på uddannel-

sen til skiltemaler endte der-
efter i ingenting.
- Det var ikke noget for mig, 
og jeg gik stadig med for-
nemmelsen: Mit liv er noget 
lort. Jeg boede hjemme, og 
lavede ikke rigtig noget ud 
over at spille computer. Jeg 
fik kontanthjælp, og som 19-
årig begyndte jeg på VUC for 
at tage 9. klasse færdig, be-
retter Kim.

På voksenuddannelses-
centret kom han i selskab 
med nogle, der røg hash. 
Han kom ud i noget dumt, 
som han siger, uden at ud-
vikle et egentligt misbrug. 
Det lykkedes også at få 9. 
klasse-eksamen i hus, men 
da Kim ville videre og have 
10. klasse, endte hans VUC-
tid brat. 

- Jeg blev hakket ned af 
lærerne hele tiden, og jeg 
havde dødsangst. Jeg kunne 
ikke noget, og jeg var bange 
for at få et blackout, så jeg 
var hjemme i halvandet år, 
fortæller Kim, som skred 
fra VUC, da han følte sig 
uretfærdigt behandlet af en 
lærer.

Sidste år begyndte der at 
ske noget positivt. Det lo-
kale jobcenter foreslog Kim 
CSU-forløbet 180 grader, og i 

august kom han ind. Her var 
der plads til at snakke om 
sine problemer med ligesin-
dede.

Ro i hovedet
- Vi lærte hinanden at ken-
de, og blev faktisk gode kam-
merater. Efter et stykke tid 
ville jeg gerne tale om mine 

problemer. Jeg havde fået 
at vide, at jeg led af social 
angst, men vi fik lov til at 
kommunikere med hinan-
den om vores problemer, og 
vi fik blandt andet en tele-
fon-app, der hedder struk-
tur, hvor man skrev, hvad 
der havde været positivt, og 
hvad der havde været ne-
gativt den dag, og vi havde 
mindfullness. Jeg havde al-
drig haft ro i hovedet, men 
jeg lærte at slappe af oppe i 
hovedet og at få tankerne 
væk fra stressen, fortæller 
Kim.

Den slaskede jogging-
tøj-stil blev skiftet ud, samti-
dig med, at han gik i træning 
og tabte 10 kilo.

Praktik på plejecenter
En gammel drøm om at ar-
bejde som ambulancered-
der kom op til overfladen, 
og den er der stadig, selv om 
det ikke lykkedes at komme 
i praktik inden for det fag i 
forbindelse med CSU-forlø-

bet. Kim kom i stedet i prak-
tik på Plejecenter Lützens-
vej i Korsør.

- Det er gået rigtig godt, og 
jeg er stadig i praktik. Det 
er ekstremt hyggeligt, og i 
april blev jeg optaget på HF 
på Høng Gymnasium, hvor 
jeg skal starte til august, og 
jeg glæder mig fantastisk 
meget. Derefter vil jeg prøve 
at komme ind til Falck eller 
blive værnepligtig i Bered-
skabsstyrelsen, beretter 
Kim, som heller ikke ude-
lukker en uddannelse til so-
cial- og sundhedsassistent.
   I Høng skal han bo på sko-
lehjem, for nu vil han ud 
blandt andre efter fem år 
alene i en lejlighed.

- Nu kan jeg »læse« mig 
selv og ved, hvornår jeg har 
det dårligt. Jeg vil kæmpe 
og ikke give op. Angsten vil 
altid være der, men jeg kan 
styre den meget bedre nu. 
Jeg har aldrig haft så meget 
energi i mit liv, som jeg har 
nu, siger han.

Livet vendte 180 grader for CSU-elev

Kim Olsen, som ikke har ønsket at blive fotograferet, har haft stor glæde af mødet med CSU’s 180 gra-
ders-forløb med blandt andre kognitiv terapeut Kristin Arnøy Larsen.  Foto: CSU

Sjællandske omtalte CSU’s 180 grader forleden.


