
Endnu en stærk
rådgiver på holdet
Fra april kan du møde vores nye privatkunderådgiver

Chalotte Bager. Med mange års erfaring og god indsigt i

kundebehov er Chalotte parat til at tage pulsen på og

top-trimme din økonomi..

Kig forbi og hils på vores nye kollega.
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Langeland: Ambitionerne er
høje hos folkene bag Frem-
tidsfabrikken, der over en pe-
riode på tre år skal �nde og
uddanne en masse kreative
iværksættere med det slut-
mål, at de både økonomisk og
mentalt kan stå på egen ben.
- Vores uddannelse skal

være så god og målrettet, at
iværksætterne bagefter kan
sige, at lige nøjagtig de 28
dage, jeg har brugt på pro-
jektet i et år, er noget, jeg
ikke kunne undvære i min
virksomhed. Det skal kunne
ses på bundlinien, fortæller
projektleder Susanne Linnet
Aagaard.
Hun er en af tovholderne

i projektet Fremtidsfabrik-
ken Sydfyn, hvor Langeland,
Ærø, Faaborg-Midtfyn og
Svendborg er gået sammen
om at skabe bedre vækst-
betingelser for kreative
iværksættere.
- Vi har forrygende travlt

for tiden, for de første hold
skal starte til september. Så vi
skal have en uddannelsesplan
ogundervisere på plads inden
sommerferien, fortæller pro-
jektlederen.
Den 17. marts holdt Frem-

tidsfabrikken et brainstor-
mingsmøde i VUC’s lokaler
på Havnepladsen, hvor 25
nysgerrige iværksættere fra
Langeland og Strynø havde
sat hinanden stævne.
- Det var et spændende

hold, hvor man kunne mær-
ke, at de havde mange ideer
og en vilje til at udvikle sig,
enten alene eller sammen
medandre, ogdet er jo tome-
get vigtige drivmidler for en
iværksætter.

Tilmelding fremtilmaj
Frem til og med maj kan alle
interesserede søge informa-
tioner på Fremtidsfabrikkens
hjemmeside og melde sig ind
i projektet. Herefter skal an-
søgerne igennem en screen-
ingstest, indenman i septem-
ber bliver sat på et hold, der
på 28 dage fordelt på et år vil
blive uddannet til en såkaldt

kreativ entreprenør.
-Vi har allerede fåetmange

henvendelser fra iværksæt-
tere i de�rekommuner, så jeg

kan sige, at der er et stort po-
tentiale at gå i gangmed, siger
SusanneLinnet Aagaard.
Undervisningen er gratis,

og det eneste, iværksætteren
investerer, er sin tid.
- På uddannelsen kan de

lære, hvordan man eksem-
pelvis bliver sin egen leder, og
hvordan man går fra at være
lønmodtager til selvstæn-
dig entreprenør. Hvordan
man kommer fra en god idé
til at kunne udstede en fak-
tura samt om, hvordan man
udvikler sit eget personlige
brand.
Til gengæld lover Frem-

tidsfabrikken blandt andet, at
man overlever på markedet
og ermeremotiveret.

Iværksætterelaves
påsamlebånd
■Et nyt treårigt
projekt - Fremtids-
fabrikken - har som
hovedmål at uddanne
kreative iværksættere
med lyst og evne
til at udvikle sig

AfMortenHansen
moha@faa.dk

■- I Fremtidsfabrikken er kreative entreprenører både
nystartede iværksættere og entreprenører, der har været i gang
i flere år, fortæller Susanne Linnet Aagaard. Foto:PeterBaastrup

■Jette og Nils Nilsson har boet 30 år i Australien og har stået
i spidsen for bolchefabrikken ”Coffs Candy Kitchens.” Nu er fir-
hjulstrækkerne skiftet ud med en mere ”dansk” forhjulstræk-
ker, og så skal parret vænne sig til at være omgivet af naboer i
det nye hus. Med sig har de også hunden Sammy på ni år.

påLangeland

København og kender ikke så
meget til Langeland.
- Men ved at gå på inter-

nettet besluttede vi os for, at
det var her, det skulle være.Vi
havdeogsåovervejetLolland,
men det er for �adt og kede-
ligt, siger ægtemanden.
Selv om de er glade for at

bo i fædrelandet igen, så vil
Australien blive savnet.

Kulde: Envanesag?
- Jeg ville lyve, hvis jeg sva-
rede, at jeg ikke savner det
varme vejr og de åbne vidder,
forklarerNils, der ikke kunne
forestille sig at bade ved de
danske strande.
Men det er måske kun en

vanesag.
- I Australien hoppede vi i

vandet engang, hvor det var

vinter. De lokale kiggede på
os, som om vi var skøre, selv-
om vandet var langt over 20
grader.Det var koldt for dem,
oplyser han.
I Danmark er folk også lidt

mere tilbageholdne, fortæller
ægteparret.
- I Australien går folk ind

med træsko på, og alt er me-
get uhøjtideligt. Der er det et
slips sammen med t-shirt og
shorts, du ved, grinerNils.
- Men udadvendthed har

intet at gøre med at være
�ink. Vi har kun mødt søde
og �inke folk her, og vi taler
allerede over hækken med
vores naboer, fortæller han.

AfAlexanderDornwirth
Foto:BirgitteCarolHeiberg
aldo@faa.dk, bch@fyens.dk

Michelsen har tidligere ind-
spillet kendte danske salmer,
men for nylig har hun ud-
sendt endnu et pop-album.

Billetter til koncerten kan
købes via www.sydfynsbillet-
ten.dk eller ved at ringe på te-
lefon 63 45 22 85.


