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Staten begyndte året med gigantunderskud
Danmark Underskuddet på de offentlige finanser vokser støt. Det er blandt andet færre penge
fra skatter, der er med til at øge underskuddet til
20 milliarder kroner i første kvartal 2011, viser tal
fra Danmarks Statistik. I første kvartal af 2010 lød
underskuddet på 15 milliarder kroner. Der er flere
faktorer, der trækker underskuddet i den forkerte
retning, men det større underskud på de offentlige

finanser skyldes primært et fald i provenuet fra skatten i 2011. I forhold til foregående kvartal faldt det
offentlige forbrug med fire milliarder kroner. Det
skyldes fald i både den samlede produktion på seks
milliarder kroner og i salget af varer og tjenester på
to milliarder kroner. I forhold til første kvartal sidste
år steg det offentlige forbrug dog med en milliard
kroner.
/ritzau/

Regeringen vil styre royal diktatorhæder
København Efter at dronningen for nylig tildelte
Bahrains diktator en orden, vil regeringen i fremtiden blande sig mere i majestætens ordensuddelinger for at undgå ‘misforståelser’. Det fremgår af et
skriftligt svar fra Udenrigsminister Lene Espersen
(K) til Kamal Qureshi (SF), skriver Berlingske. Det
har skabt hovedrysten fra politikere og kommentatorer, at dronning Margrethe tildelte Bahrains diktator

Kong Khalifa landets næsthøjeste orden, Storkorset
af Dannebrog, få uger inden han stod bag nedskydning og masseanholdelser af demonstranter, der
krævede demokratiske reformer i den lille ørkenstat.
Claus Haagen Jensen, professor i forvaltningsret
ved CBS, tolker svaret fra Lene Espersen sådan, at
regeringen i fremtiden vil blande sig i Dronningens
ordensuddelinger.
/ritzau/

H e r n i n g - redigeret af Karen Klausen

Far bag fodboldsucces for børn
Fodboldflokken fra Herning/
Hammerum efter stævnet
forleden i Aalborg. Den høje
person på billedet er Carsten
Sjørvad. Yderst til venstre
ses medtræner Elsebeth
Østergaard, Brande.
Fra Herning/Hammerum
stillede man to hold til stævnet,
alle samlet på dette billede.
Som det fremgår, mangler
spillerne ens spillertøj. Ved siden
af Elsebeth Østergaard er det
15-årige Paola Thomsen
fra Brande, som i 8 kampe har
scoret 10 mål! Ved siden af
hende hendes tvillingesøster
Caroline, som styrer
førsteholdets forsvar med hård
hånd, men samtidig har scoret
4 mål i de 8 kampe.

Enormt behov
for sportstilbud
til børn med
indlæringsvanskeligheder,
mener far til
hjerneskadet søn
Af Peter Jessen

pjh@herningfolkeblad.dk

Et nyt Herning-fodboldhold
for børn med indlæringsvanskeligheder er blevet en stor
succes.
Hver torsdag aften samles en
stor, broget flok børn, både
piger og drenge, på fodboldbanerne i Hammerum, og så
bliver der spillet fodbold på
livet løs.
Initiativet til holdet blev taget
af en forælder, Carsten Sjørvad,
Gjellerup, i samarbejde med
Centerafdelingen på Herningsholmskolen, Dansk Handicap
Idræts-Forbund og Hammerum IF.
Carsten Sjørvad er selv far til en
hjerneskadet dreng, Andreas,
som går i Centerafdelingen på
Herningsholmskolen.
Sønnen er vild med fodbold,
men i mangel på muligheder i
Herning-området pendlede forældrene en tid mellem Gjellerup
og Grindsted, så han kunne gå
til fodbold dér.
Men der var for få med og temmelig langt at køre, så Carsten
Sjørvad stak hovedet sammen
med Verner Østergaard, der er
leder af Centerafdelingen på
Herningsholmskolen, og det
kom der et brev ud af.
Det blev sendt ud til afdelingens forældreflok, og efter et

Privatfoto

drive. Men behovet er enormt,
fortæller Carsten Sjørvad.
- Det eneste tilbud, der er til den
gruppe af børn, er, at de kan
sætte sig op på ryggen af en
hest, konstaterer han.
Vil de dyrke holdsport, skal de
kigge meget langt i vejviseren.
- Ved blot at have kontaktet
forældrene på to Herning-

introduktionsmøde i januar
blev holdet etableret.

Alt for få sportstilbud
Første træningsaften var en
torsdag i april - i storm og blæst.
Alligevel kom der 20 børn, og
næsten alle har holdt ved.
- Sportstilbud for handicappede
børn er nærmest umulige at op-

skoler har vi nu siden starten
af april haft mellem 15 og 18
børn til træning hver torsdag.
Selv om vi lige er startet op,
har vi valgt at deltage I DHIFs
U15 turnering, hvor der faktisk
kun deltager syv hold vest for
Storebælt - det siger alt om,
hvor lidt sport, der udbydes til
handicappede børn.
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- Det hold, der ligger tættest på
Herning, er Seest ved Kolding,
og de to første stævner er afviklet så langt væk som Odense og
Aalborg. Efter to af tre runder
ligger vores førstehold faktisk
på 2. pladsen, siger Carsten
Sjørvad.

Fordi de har vanskeligt ved at indgå
i interaktivitet med almindelige børn,
mener mange, at de ikke egner sig
til holdsport. Men så skulle man lige
komme ud og se vore børn, når de træner
eller spiller kamp

«

Trænertrio
- Børnenes handicap er meget
varierede - autisme, ADHD,
generelle hjerneskader og andet. Fælles for dem er, at de alle
går i klasser for børn med indlæringsvanskeligheder, siger
Carsten Sjørvad, som - »selvfølgelig« - selv er med i holdets
trænertrio.
De to andre i trioen er en forælder, Elsebeth Østergaard fra
Brande, og en lærer fra Centerafdelingen, Jens Henrik Rask, som
har meldt sig som frivillig.
Carsten Sjørvad mener, det
bygger på misforståelser, når
der ikke er flere tilbud om
holdsport for børn med indlæringsvanskeligheder.

- Fordi de har vanskeligt
ved at indgå i interaktivitet
med almindelige børn, mener
mange, at de ikke egner sig
til holdsport. Men så skulle
man lige komme ud og se vore
børn, når de træner eller spiller kamp. Så vil man se, at det
er en voldsom fejl at tro, at de
ikke kan dyrke holdsport. Det
kan de sagtens, når bare det er
sammen med ligesindede, siger
Carsten Sjørvad.
- Og mange af børnene på

Carsten Sjørvad

holdet har på den korte tid bevæget sig »med stormskridt«,
både fysisk og psykisk. De har
for eksempel fået langt større
selvtillid.
Carsten Sjørvad havde ventet,
at det ville være en vanskelig
opgave at være træner for så
broget en flok af børn. Men
han er blevet meget positivt
overrasket.
- Det er en kæmpe fornøjelse,
slår han fast.
- Det er det blandt andet, fordi

de er gode til at acceptere hinanden. Der er ingen, som står
og ruller med øjnene over andre, som ikke er lige så gode til
at spille fodbold som dem selv.
Forskellen på deres fodboldkunnen er ellers kæmpestor.
Nogle er eminente med en bold,
mens andre har svært ved blot
at skyde den et par meter.
Alligevel lyder der ingen hånlige tilråb.
- Og taber de en kamp, er der
ingen sure miner. De glæder sig
i stedet over det mål, som de var
lige ved at score, siger Carsten
Sjørvad.

Håber på sponsorer
Han mener, at mange flere børn
med indlæringsproblemer kan
have stor glæde af at være med
på fodboldholdet.
Derfor arbejder man på at få
flere med efter ferien. Ikke kun
fra Herning Kommune - men
også fra Ikast-Brande eller andre steder.
Men flere deltagere betyder
flere udgifter, og trænertrioen
satser derfor på at få kontakt
med firmaer eller andre, som
vil sponsorere det nye hold, så
man blandt andet kan få noget
spilletøj.
- En særlig udfordring med denne gruppe af børn er, at cirka en
tredjedel af forældrene er ressourcesvage såvel økonomisk
som personligt. Derfor har vi
brug for midler til driften af
holdet, siger Carsten Sjørvad.
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Check som
påskønnelse for
fodbold-initiativ
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Centerafdeling, så havde de givet den til Carsten Sjørvad, der
er forælder til en dreng i en af
centerklasserne.
Carsten Sjørvad tog initiativet
til at starte fodbold for børn
med indlæringsvanskeligheder.
Og ikke nok med, at han tog initiativet. Sammen med to andre
frivillige står han også for den
ugentlige træning.

Af Peter Jessen





pjh@herningfolkeblad.dk

Hvis de havde en frivilligpris at
uddele i Herningholmskolens
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Kom ind og hør om dine
penge er mere værd
Har du penge liggende, som ikke laver
noget? I vestjyskBANK kan du få 2,25%
i rente ved blot at binde dine penge i tre
måneder. Hvis din tidshorisont er længere,
så er vestjyskVÆRDIPLEJE noget for dig.
Kontakt os og hør mere.
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Gunhild Foldager
erhvervskundechef
Tlf 96 63 25 11
gf@vestjyskbank.dk
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Du
kan maile til os på abonnement@herningfolkeblad.dk eller benytte dig
;lbXedX`c\k`cfjgXYfee\d\ek7_\ie`e^]fcb\YcX[%[b\cc\iY\epkk\[`^
af
ferieflytning på www.mediehusetherningfolkeblad.dk/ferieflyt
X]]\i`\]cpke`e^gnnn%Xf_%[b

Bind dine penge
i 3 mdr. og få 2,25%
p.a. i fast rente
Min. indskud: 500.000 kr.
Max. indskud: 5.000.000 kr.

Jan Bruun
erhvervsrådgiver
Tlf 96 63 25 63
jbr@vestjyskbank.dk
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Ildsjæle der gør en forskel

vestjyskbank.dk/herning

Endelig har Carsten Sjørvad der har godt og vel et fuldtidsjob som økonomichef hos ALPI
Danmark i Lind - også påtaget
sig at forsøge at skaffe sponsorer, så man kan få nogle af udgifterne til fodboldaktiviteterne
dækket ind.
- Han er en rigtig ildsjæl, og han
og de to hjælpere fortjener en
cadeau for det kæmpearbejde,
de gør for børnene, siger Verner Østergaard, som er leder for
Centerafdelingen på Herningsholmskolen.

Med på holdet
I centerklasserne har 110 elever
deres skolegang, og cirka 15 af
dem deltager i fodboldtræningen, som foregår på Hammerum IFs baner hver torsdag.
Fodbolden har været en fantastisk gevinst for børnene, slår
afdelingslederen fast.
Først og fremmest betyder fodbolden, at de oplever glæden
ved at være del af et team.
At man har nogle psykiske handicap betyder blandt andet, at
man nemt bliver ensom med
sine handicap.
- De fleste af vores børn er så
handicappede, at de ikke vil
kunne deltage i en holdsport
i en almindelig idrætsklub.
Men alle har jo behov for også
at være med i et socialt fællesskab, og det er fodbolden med
til at give dem. Hvem vil ikke
gerne være med på et vinder-

hold? Omvendt er det også
vigtigt at lære at kunne tabe
en gang imellem, som et fodboldhold gør det.
- Fodbolden er samtidig med til
at udvikle deres sociale kompetence, siger Verner Østergaard,
som er fuld af lovord over for
den indsats, som Carsten Sjørvad og hans to med-ildsjæle
bag fodboldholdet lægger for
dagen.
- De tre har bare skabt en supergod stemning omkring fodbolden, siger Verner Østergaard.
Foldboldholdet har kun eksisteret siden april, men har allerede
været til to stævner. I Odense
og forleden i Aalborg.

Is til hele holdet
Lige før stævnet i Aalborg kontaktede Verner Østergaard centerafdelingens forældreråd og
foreslog, at nogle penge, som
rådet på et tidspunkt havde
samlet, og som stod på en konto,
blev brugt på fodboldprojektet som en påskønnelse af arbejdet,
og det sagde rådet straks ja til.
Så blev der udfyldt en stor
check af pap på 5000 kroner,
som blev overrakt med tak til
Sjørvad & co.
- Nogle af pengene blev vekslet
til en stor is til vejen hjem fra
Aalborg, smiler Verner Østergaard.
Så i mangel på en frivilligpris
- blev det til en frivillig-is - til
både unger og trænere.

