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Åbent Hus med pænt 
resultat
Vi gennemførte årets andet Åbent 
Hus arrangement den 10. septem-
ber med et pænt resultat. 
Forud for arrangementet havde 
vi  dels reklameret i de lokale 
ugeaviser, og dels fået  Hors-
ens Folkeblad, Østbirk Avis og 
Horsensposten til at bringe vores 
pressemeddelelse. Desuden havde 
to af vores medlemmer stået ved 
Kuben på Søndergade og delt bro-
churer ud samt talt med folk.

Tre medlemmer havde besøgt Job-
centret i Vejle for at reklamere for 
arrangementet.
Interessen var stor og 28 gæster 
mødte op for at få information 
om vores koncept “hjælp til 
selvhjælp”.
Resultatet af Åbent Hus arrange-
mentet er syv nye medlemmer i 
Senior Erhverv Horsens-Vejle! Vi 
byder de nye velkommen i fæl-
lesskabet. 
Der blev ydet en flot indsats ved 
gennemførelsen af arrangementet.

Vi var 10 afsted fra SE på tur til 
den genfundne jernbanebro, som 
nu igen kan ses, efter at den er 
blevet gravet fri af den dæmning, 
som den har været gemt i siden 
1925. 
Jan Møgelbjerg var vores guide, 
da han bor tæt ved og har fulgt 
med i udgravningen af broen. 

Broen står flot og er blevet malet 
i den samme røde farve, som blev 
brugt på det tidspunkt, hvor broen 
blev bygget. 

Flytning
Den 9. november flytter vi til nye 
lokaler på samme adresse oven 
over Attec. Håndværkerne arbej-
der på højtryk for at gøre lokalerne 
færdige.

Tur til den genfundne bro i Vestbirk.

Vi fik historien om broen som 
blev bygget som en del af jern-
banen mellem Horsens og Bryrup 
i 1899.  

Vi havde medbragt kaffe og små-
kager, så vi kunne sidde på den 
bænk der er tilbage og nyde synet 
af broen. Den anden bænk er pillet 
ned, da kraftig regn havde lavet 
en dyb rende, hvor bænken stod. 
Da der ikke må plantes eller såes 
noget vil der blive ved med at 
skylle sand ned i Gudenåen, indtil 
selvsået vegetation kan holde på 
sandet. 

Fakta
Danmarks største bro i 1899.
Længde: 45,7 m. Højde: 13,4 m
Formål: Større vandgennem-
strømning, bedre passage for 
fiskelivet og at skabe en natur-
perle for lokale og turister.
Pris: 7 mill



Lokesallé 30 • Tlf. 7560 2570 • www.sehv.dk • sehv@sehv.dk                                                  Oktober 2015

Fest For Fyrede
Dette arrangement fangede min 
opmærksomhed selvom jeg ikke 
brød mig om ordet “Fyrede”.
Jeg læste programmet igennem og  
mange af indlæggene så ud til at 
kunne give mig både inspiration 
og information, og derfor til-
meldte jeg mig arrangementet.
Programmet omfattede indlæg 
med overskrifter som:
• Kunsten at smalltalke og akti-
vere sit netværk i jobsøgningen
• Skab relationer der virker med 
sociale medier
• Brænd igennem med din profes-
sionelle personlighed.
• Alternativ jobsøgning. 
Overskrifter hvor jeg tænkte at jeg 
her kunne jeg godt lære noget.
Blev jeg så klogere? Ja det gjorde 
jeg bestemt. Jeg fik mange gode 
fif til bl.a. min profil på LinkedIn, 

til skrivning af ansøgninger og cv, 
samt de “10 GODE RÅD” som du 
finder her på siden. 
Programmet var fra kl. 9 til 16, 
og efter de første 5 indlæg var jeg 
træt og mættet af indtryk og drog 
atter mod Horsens men i opløftet 
stemning og med gå-på-mod til 
min næste ansøgning. Men også 
bekymret for hvad jeg mon gik 
glip af med de sidste tre indlæg.
Det kan godt betale sig at møde 
op til disse gratis arrangementer 
og møde andre i samme situation 
samt øve sig i at small-talke med 
ledige i andre netværk. 
Jeg hænger programmet op på 
opslagstavlen , så I kan se web-
adresserne på indlægsholderne. 
Måske kan I bruge noget fra det.
Arrangementet var tilrettelagt af 
Jobindex, PowerJob Midt samt 
Senior Erhverv.

En pølse for dine  
tanker
Mandag den 31. august blev der 
holdt et møde i netværket med det 
formål, at finde ud af, hvad med-
lemmerne vil med de 12 timer om 
måneden, de skal yde i netværket.
Får de tilstrækkelig værdi tilbage, 
når de gør en indsats i vores 
netværk? Kan fællesskabet bruge 
deres input bedre? 
Samarbejde i et netværk som Sen-
ior Erhverv handler i høj grad om 
synergieffekten, hvor deltagerne 

med deres indsats supplerer og 
inspirerer hinanden.
Muligheden for at få denne 
merværdi er afhængig af flere 
forhold og kræver løbende 
vedligeholdelse, hvor vi overve-
jer om vores indbyrdes byttehan-
del fungerer optimalt. 
Der blev lavet 4 plancer med 
oplæg, som skulle gennemgåes i 
4 grupper. Der kom mange gode 
input, som stadig bearbejdes.
Hold  øje med opslagstavlen, 
hvor resultatet kommer op.


