
Ukuelighed er guld værd
Tina Gjersen-Sav lukker ikke øjnene for udfordringerne 
men ”traller glad videre” og fokuserer på succes´er 
som jubilæumsmønten til Kerteminde
I Peløkke udenfor Rudkøbing har Tina Gjersen-Sav sit lille paradis med frit udsyn til Langelandsbælt og broen. Bygningen 
er både hendes hjem og galleri og værksted. Her skaber hun unikasmykker, jubilæumsmønter og reparerer guld og sølv for 
kunder fra nær og fjern.
Helt bogstaveligt er firmaliv og privatliv flettet tæt sammen som en snoet guldring, men det giver også særlige udfordringer, 
når hendes søn har et krævende handicap, og han kun er borte fra hjemmet seks timer i døgnet.
-  Både Boost uddannelsen og vilkårene her har lært mig at være meget effektiv og fokuseret, og selv om jeg egentlig har lyst  
 til at fare afsted med alle mine ideer, er jeg taknemmelig for det der lykkes og ”traller glad videre”, siger Tina.
-  Det gælder jo for alle iværksættere, at der er modstand og kampe undervejs, og derfor handler det om at holde fast i sin  
 ukuelige vilje til at gøre det man nu brænder for, mener hun.

Lidt royalt glimmer
En af succes´erne i år er opgaven i anledning af Kertemindes 600 års jubilæum, hvor Tina Gjersen-Sav har skabt jubilæums-
mønten. Den lille mønt med den springende delfin sælges på Farvergården, smykkeforretningen Hermon-E og i Fjord og Bælt 
Centret, og i løbet af sommeren bliver den også præsenteret for Dronning Margrethe ved et jubilæumsmarked.
Under udviklingen hjalp hendes voksne praktikant fra Asylcenter Holmegård - en iransk guldsmed - med en 3D-præsentation af 
jubilæumsmønten.
-  Normalt sælger jeg mest hjemmefra, og jeg har stor glæde af gæster i galleriet, som fx en busfuld fra Inner Wheel, som får  
 god tid til at kigge og snakke over lidt kaffe og kage, fortæller hun.
Tina var med på et af de første Boost-hold og er også med på 2.0. 
-  Bredden i forløbet er stærkt. Jeg har fået innovative ideer til mit koncept, skarpe tips om markedsføringen, god sparring fra  
 min coach og lært en del om bl.a. websidepleje, nethandel, regnskab og meget mere, fortæller Tina og tilføjer, at hun gerne  
 ville have netværket mere, men det gode er at vide hvem hun kan gribe fat i, når Boost er slut.

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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FAKTA om Guld & Galleri
Tina Gjersen-Sav blev uddannet guldsmed i 1985, har mange 
års erfaring med reperationer, design på bestilling og kreering 
af unikasmykker. Etablerede Guld & Galleri i 2010.
www.guldoggalleri.dk 

Det glade 
vanevrid

Cool boost 
tools


