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Tema: Social Kapital 
 

 
Foto: Centerchef for Børne- og Ungerådgivningen Lone Marcussen 
 
Torsdag sætter skub i tanker og samvær 
Deling af viden og socialt samvær binder Center for Børne- og Ungerådgivningen 

sammen 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

4. oktober 2016 

 

Center for Børne- og Ungerådgivningen (C-BUR) er ét af kommunens helt store centre. 

Centrets opgaver spænder bredt og tæller blandt andet myndigheds- og rådgivningsopgaver, 

koordinering af specialområdet og faglig og pædagogisk udvikling med fokus på inklusion på 
kommunens skoler og institutioner. 

Opgavernes karakter betyder mange forskellige fagligheder, baggrunde og skiftende lokationer 

for medarbejderne, da de tit er ude på kommunens institutioner. Derfor har der i centret været 

ønske om at skabe mere deling af viden på tværs samt mulighed for at binde medarbejderne 
endnu mere sammen socialt.  

Og hvordan gør man så lige det? Sig goddag til ’Tankefuld Torsdag’. 

- Med Tankefuld Torsdag har jeg ønsket at give alle medarbejdere i centeret mulighed for at 

mødes og i fællesskab få og give information om, hvad vi i centret lige nu arbejder med, 

fortæller Lone Marcussen, der er centerchef i Center for Børne- og Ungerådgivningen. 

- I starten var det oftest mig som centerchef, der holdt et oplæg om måltal, økonomi eller 

andre praktiske informationer. Det er der naturligvis stadig behov for, men jeg ønsker også, at 

alle andre får mulighed for at dele spændende projekter eller indsatser med resten af centeret, 
siger Lone Marcussen. 

Derfor har en række medarbejdere allerede nu ageret interne oplægsholdere og fortalt resten 

af centeret hvilke indsatser eller projekter, de lige nu er involveret i og som er med til at sætte 
C-BUR på landkortet. 
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Den faglige del af Tankefuld Torsdag ligger fra kl. 16-17. Herefter er der socialt samvær, hvor 

man kan vælge at få en øl eller vand efterfølgende. C-BUR holder Tankefuld Torsdag hvert 

kvartal, og der er stor tilslutning til arrangementet.

 

 
 

Grøn smiley pryder Sønderhaven 
 

Arbejdstilsynet var på besøg i Plejecenter Sønderhaven to hele dage og gav dem en 

grøn smiley 

 

Af Stig Tolderlund, journalistpraktikant 
7. oktober 2016 

I disse dage kan medarbejdere og ledere på Plejecenter Sønderhaven glæde over en grøn 

smiley, de lige har fået af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet var på besøg i hele to dage i august. 

Det var på et såkaldt risikobaseret tilsyn. 

 

Dette er målrettet de virksomheder, hvor Arbejdstilsynet forventer, at der er de største 

problemer med arbejdsmiljøet. Disse virksomheder får så flere tilsyn. Formålet er at 

kontrollere, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne og reagerer, hvis der er 

problemer. 

 

Sønderhaven har dog ikke haft tidligere udestående med Arbejdstilsynet, oplyser leder af 

Sønderhaven, Dorthe Flindt. 

 

En måned inden holdt Sønderhaven et formøde med Arbejdstilsynet.  Dorthe Flindt fik herefter 

tilsendt en dagsorden for besøget. 

 

”Det var virkelig godt, for det gjorde, at arbejdsmiljøgruppen i Sønderhaven kunne være godt 

forberedt til selve tilsynet”, siger Dorthe Flindt. 

 

”Ledere og arbejdsmiljørepræsentant var til rådighed for tilsynspersonerne begge dage, så vi 

med det samme kunne afklare spørgsmål eller misforståelser. Det tror jeg, var godt givet ud”. 
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Styrkelse af ledelsen 

Bagefter talte medarbejdere og ledelsen om, hvad der har været med til at styrke det gode 

arbejdsmiljø. 

 

”Vi tror, at det har stor betydning, at Center for Social og Sundhed har besluttet at styrke både 

den faglige ledelse og nærledelsen”, siger Dorthe Flindt. 

 

”Der er nu ansat afdelingssygeplejersker, som har mellem 30 og 40 medarbejdere under sig. 

Det betyder meget, at afdelingssygeplejersken møder på samme tid som medarbejderne, så 

hun kan være med til at lede og fordele arbejdet ud fra ressourcer og kompetencer”. 

 

Der er også ansat flere sygeplejersker. Det er nødvendigt, da de fleste beboere har komplekse 

sygdomsbilleder. 

 

”Social- og sundhedsassistenter og hjælpere er trygge ved den daglige sparring med en 

sygeplejerske”. 

 

Fælles temadag 

Før sommerferien blev det afholdt en fælles temadag for alle vagtlag med centerleder og hver 

deres afdelingssygeplejerske. 

 

”Det betød, at medarbejderne har fået større forståelse for, hviken retning Center for Social og 

Sundhed arbejder i”, fortæller Dorthe Flindt. 

 

”Men fremfor alt: Ledelse og medarbejdere er enige om, at et godt arbejdsmiljø er 

altafgørende for den enkeltes trivsel og for, hvordan kerneopgaven løses”, siger hun. 

 

En grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, en gul 

viser, at virksomheden har fået et  strakspåbud, et påbud med frist eller en”afgørelse uden 

handlepligt”.   

 

Tidligere hed det ”overtrædelse af arbejdsmiljølogivningen”, og en rød indikerer, at den 

pågældende virksomhed har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. 

 

For at få en grøn smiley skal virksomheden blandt andet leve op til arbejdsmiljøreglerne om 

støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø. 
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Præcise spørgsmål giver bedre svar 
 

Hjemmeplejen har konkretiseret de seksten spørgsmål i Social Kapital målingen, og 

det har medvirket til en bedre måling. 

 

Af Julie Bundgaard, kommunikationskonsulent 

10. oktober 2016 

 

I Hjemmeplejen kan de skrive under på, at det gamle ordsprog om, at du får svar, som du 

spørger, stadigvæk gælder. Siden den første Social Kapital måling i 2014 har de arbejdet med 
at konkretisere spørgsmålene i målingen, og det har givet positive resultater. 

”I vores første måling sendte vi bare spørgsmålene ud, som de var. Da vi efterfølgende skulle 

lave handleplaner på baggrund af målingen stak de i øst og vest, fordi spørgsmålene var 
blevet fortolket forskelligt,” fortæller Karin Bjerre Kohn, der er leder af Ballerup Hjemmepleje. 

Sammen med den øvrige ledelse i hjemmeplejen tog Karin Bjerre Kohn derfor initiativ til at 

konkretisere spørgsmålene for medarbejderne. 

Gør spørgsmålene konkrete og præcise 

Social Kapital målingen består af seksten spørgsmål som alle kommunens ansatte skal 

besvare. Mange af spørgsmålene handler om kollegerne på arbejdspladsen, og det har givet 
anledning til forvirring i en stor enhed som Hjemmeplejen. 

”I hjemmeplejen er vi 370 ansatte fordelt på otte teams. Så når der bliver spurgt til kollegerne 

er det vigtigt at vide, om det er mine nærmeste kolleger i teamet, der bliver spurgt til, eller 
om det er alle kolleger i hjemmeplejen,” forklarer Karin Bjerre Kohn. 

En præcisering af hvilke kolleger der skal svares ud fra, har medvirket til en bedre og mere 
brugbar måling af Social Kapital og dermed også mere konkrete handleplaner. 

En god måling kræver forberedelse og inddragelse 

Arbejdet med at konkretisere spørgsmålene er dog ikke et arbejde, der kan gøres én gang for 

alle. Spørgsmålene og guiden til dem er derfor blevet kigget grundigt igennem igen i år. 

”Sidste år var første gang vi tog udgangspunkt i den nye skabelon og der er stadigvæk plads 

til forbedringer. Resultaterne af sidste års måling viste, at spørgsmål to, der handler om 
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ledelsen fortsat var for uklart. Så nu har vi præciseret med navns nævnelse, hvilke ledere der 
bliver spurgt til.” 

Baseret på erfaringerne i hjemmeplejen opfordrer Karin Bjerre Kohn sine kolleger til at bruge 
tid på at forberede målingen, da det er en investering, der betaler sig. 

”Vores handleplaner er blevet bedre, efter vi har defineret spørgsmålene og bruger tid på at 

gennemgå dem med medarbejderne. Dialogen om, hvad social kapital er, er mindst lige så 

vigtigt for et godt udbytte af målingen” siger Karin Bjerre Kohn.

 

 
 
Dobbelt op på BFOernes sociale kapital 
 

Kommunens Hoved-MED har i midten af september besluttet at gennemføre et 

pilotprojekt på alle distriktsskoler i forbindelse med den årlige måling af social 

kapital. 

 

Af Center for HR og Organisationsudvikling 

11. oktober 2016 

 

Især på skole, BFO og klubområdet har det pædagogiske personale gennem de første 2 

målinger af den sociale kapital oplevet at målingen ikke i tilstrækkelig grad dækkede de 

pædagogiske medarbejdernes behov for at kunne måle samarbejdet i skoledelen, som fylder 
mere og mere af den enkeltes arbejdstid, selvom man er ansat i BFO’en. 

Pilotprojektet betyder, at alle BFO-medarbejdere på alle skoler skal udfylde spørgeskemaet 2 

gange: 

  

 Én gang i forhold til deres lokale arbejdssted - som ved tidligere målinger 

 én gang i forhold til samarbejdet med andre faggrupper, dvs. samarbejdet, når i forhold 

til samarbejdet i indskolingen. 
  

Målingens 16 spørgsmål vil afdække forskellige aspekter af det tværgående samarbejde i 

skoledelen og vil give et bedre grundlag for den efterfølgende dialog og indgåelse af aftaler til 
styrkelse af samarbejdet omkring skolens kerneopgave. 
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Bedre dialog, også om det svære 
Medarbejdere udvekslede erfaringer i workshop på Villa Blide 

 

Af Stig Tolderlund, journalistpraktikant 

17. oktober 2016  

 

”Et værktøj til at måle arbejdsmiljøet – det man kan læne sig op af, når det bliver svært”, 

”Den samlede mængde af synergi”, ”Udtryk for et nedslag i kommunen på et givent 
tidspunkt”. 

Forslagene var mange, da Anni Hjelmsted og Anders Søbæk Andersen ledte en workshop om 

social kapital og bad deltagerne om bud på definition af social kapital. 

Formålet med workshoppen, der fandt sted for nyllig på Villa Blide, var at klæde ledere, 

 arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på til at forberede, gennemføre og følge 
op på social kapital målingen 2016. 

Anders Søbæk Andersen fortalte, at den officielle definition af social kapital er at forstå, måle 

og tale om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode relationer mellem medarbejdere 

og ledere. 

Deltagerne i workshoppen blev derefter sat sammen i grupper og skulle komme med bud på, 
hvad de er lykkedes med i forhold til social kapital og hvad der har været svært. 

”Vi er kommet mere i dybden med handlingsplaner. Metoden var dialog”, fortalte en af 
deltagerne om hvad der var lykkedes. 

”Det var godt, at social kapital er en ”skal”-opgave. Vi holdt temadage efter den seneste 
måling, hvor vi tog udgangspunkt i kerneopgaven” lød en anden tilbagemelding. 

”Vi mødes oftere, taler om vores kompetencer og lærer hinanden bedre at kende. Vi har talt 
om både det svære og det knapt så svære”, fortalte en anden af workshopdeltagerne. 

Guld og bronze 

Under punktet ”Hvad var svært” ved de tidligere social kapital målinger sagde en af 
mødedeltagerne, at der havde været så mange ændringer i organisationen. 
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Det blev også sagt, at man efter målingen kan være svært at tolke tallet. 

”Hvis man scorer dårligt i målingen, er det bare et tal. Det bliver svært at finde ud af hvorfor, 

vi bonede ud der. Folk kan måske ikke huske, hvad de har skrevet i spørgeskemaet”, sagde en 
af de fremmødte. 

Anni Hjelmsted anbefalede, at man tager et print, når man har udfyldt spørgeskemaet. 

Under debatten kom man også ind på, hvor kritisk man er overfor sit eget arbejde. 

”Hvis man stiller for høje krav til sig selv, crasher man på et tidspunkt. Man kan ikke lave sit 

arbejde til guld hver gang. Nogle gange må man bruge bronze-modellen uden at klandre sig 

selv bagefter”. 

Anders Søbæk Andersen gav til sidst deltagerne tips om, hvordan de kan forberede målingen. 

”Lav en handleplan med en lille håndfuld handlinger. Og overvej, hvordan I kører processen 
videre på arbejdspladsen efter målingen”, lød hans råd. 

”Det er samtidig vigtigt, at den enkelte arbejdsmiljøgruppe laver arbejdspladsens egen 

køreplan for målingen. Man bør lave en tids- og handleplan for, hvornår vi taler om 

spørgsmålene, hvordan de ”oversættes”, arbejdsmiljøgruppens rolle, MED´s rolle, hvordan der 

følges op og hvornår, hvordan man arbejder med handlingsplanen, og hvor mange 
handleplaner arbejdspladsen samlet skal have”. 

Anni Hjelmsted fulgte op med input om, hvad man gjorde mellem målingen og efterfølgende 
handling. 

”Det er interessant at se i forhold til sidste måling, hvad man har rykket på. I kan tage stilling 

til, hvad I vil undersøge nærmere. Hvis der er noget svært, så tal om det i mindre fora. Gå 

eventuelt en tur og tal om det”, sagde hun. 

Som afslutning på hele workshoppen sagde Anders Søbæk Andersen om social kapital: ”Det 

hele begynder forfra hver morgen”.

 

 
 

Foto: På botilbudet Rødbo kan Jens Dahm Rasmussen, tillidsrepræsentant for pædagogerne og 

næstformand i MED-udvalget, personaleleder Shila Høeg Rasmussen og ergoterapeut Christina 

Uno Knudsen glæde sig over gode resultater med social kapital. 



 

9 
 

 
Social kapital skal man arbejde konstant 
med 
 

Hos Botilbudet Rødbo oplevede man positiv udvikling efter arbejde med social kapital 

og besøg af konsulenter 

 

Af Stig Tolderlund, journalistpraktikant 

19. oktober 2016 

 ”Det kræver hårdt arbejde at vende tingenes tilstand”. 

Det siger Marianne Sinding, forstander på botilbudet Rødbo på Klausdalsbrovej, der efter en 

udfordrende tid med blandt andet mange sygemeldinger oplevede fremgang ved den seneste 
måling af social kapital. 

”Den første måling blev foretaget efter et turbulent 2013, hvor vi blandt andet ændrede 

arbejdstiderne fra fast dag/aften til blandede. Det gav mening i forhold til kerneopgaven”, 

fortæller hun. 

”Der kom meget sygdom i 2013. Vi havde 20 langtidssyge ud af 70 ansatte. Så den første 

måling var præget af, at de faste medarbejdere ofte arbejdede sammen med vikarer. Så 

begyndte vi at få sygemeldinger fra nogle af de faste medarbejdere, der var ved at få stress. 

Det gav os en økonomisk øretæve, fordi vi var nødt til at dække ind med vikarer”, siger 

Marianne Sinding. 

Rødbo fik besøg af Socialtilsynet. 

”De fandt selvfølgelig, at der var noget, der hang på den fagligel kvalitet. Dertil kom, at vi 

begyndte på en ny ledelsesstruktur, der dog var planlagt længe inden sygeperioden. Vi delte 

lederskabet op i to faglige ledere og en personaleleder. Og to af lederne var blandt de 
langtidssyge. Så den første måling af social kapital var ikke særlig flot”. 

Flere huse 

Rødbo er fysisk delt op i flere huse. Det bar målingerne også præg af. 

”Så det var faktisk flere målinger. Husene er meget forskellige” fortæller Marianne Sinding. 

Men i efterforløbet fik Rødbo to konsulenter tilknyttet. 

”De fulgte os tæt, og vi holdt temamøder. Konsulenterne var gode til at fornemme, hvor de 

kunne bistå. På dette tidspunkt var sygefraværet næsten væk, men personalet skulle lige finde 
sig selv igen”. 

I 2015 fulgte den anden måling af social kapital. 

”Den viste et klart bedre resultat. Nogle af husene havde næsten fordoblet deres scoringer”, 
siger forstanderen. 
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”Men målingerne er øjebliksbilleder, så de kan ikke bruges alene. Der skal sættes ord på. Det 

er vigtigt at præcisere, hvad det er for en opgave, vi skal løse. Hvis vi havde forskelligt 
udgangspunkt der, kunne det let gå galt”. 

I 2016 har botilbudets fokus været på lederteamet.  Her var der forandringer, fordi nogle af de 

længst ansatte holdt op, og nye blev ansat. 

”Det gav udfordringer igen i år. Så selvom man er på vej op, kan der stadig være bump på 

vejen”, udtaler forstanderen. 

Fagligheden på vej op 
Medarbejderne er enig med hende i vurderingen af de første to år med social kapital. 

”Ud af de to målinger, jeg har været med til, gjorde vi måling nummer 2 mere forståelig. Vi 

samlede folk og uddybede betydningen af spørgsmålene, så folk blev klædt bedre på”, siger 
personaleleder Shila Høeg Pedersen. 

Christina Uno Knudsen, ergoterapeut og tillidsrepræsentant for fysioterapien og 

ergoterapeuterne, siger: 

”Den anden måling var klart bedre. Men vi har oplevet hele perioden mere stille, her hvor jeg 
er”. 

Jens Dahm Rasmussen, tillidsrepræsentant for socialpædagoerne, og næstformand i MED-
udvalget, fortæller: 

”Vi havde det paradoks, at folk syntes, at deres egen indsats så godt ud, men at den generelle 

så anderledes ud. Men ved anden måling blev folks forståelse af egen rolle og deres rolle med 

kollegerne løftet. Social kapital skal der konstant arbejdes med. Vi er superudfordrede af 
nedskæringer og pres”. 

”De ændrede arbejdsgange har været svære for personalet. Men vi håber på et positivt 
outcome af det”, er de tre enige om. 

”Men fagligheden har løftet sig i den tid, jeg har været her”, siger Jens Dahm Rasmussen.

 

 
 

Foto: Fra venstre Jan Pilak, Maiken Håkonsson og Peter Østergaard, der har sat fokus på de 

gode historier 
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Den gode historie skaber stolthed 
 

Jobcentret gør en forskel. Det ved medarbejderne, men lægger andre mærke til det? 

Jobcenter Ballerup har derfor sat fokus på den gode historie, og det skaber stolthed 

 

Af Lasse Munkholm, kommunikationskonsulent 

20. oktober 2016 

 

Er der behov for store tanker, timelange møder eller forkromede strategier til at skabe 

umiddelbar arbejdsglæde, motivation og skulderklap til hinanden i en travl dagligdag? Ikke 

nødvendigvis. 

 
Det er Virksomheds- og Tilbudsservice under Jobcenter Ballerup et glimrende eksempel på. 

Her har medarbejderne af egen vilje valgt at sætte fokus på at få fortalt den gode historie om 

deres indsatser, der hjælper ledige til beskæftigelse og virksomheder til kvalificeret 
arbejdskraft. 

- Det hele udsprang af vores arbejde med social kapital. Her fandt vi ud af, at dét at få fortalt 

de gode historier var vigtigt for os. Vi havde simpelthen behov for at række armene op og fejre 

vores succeser, vise stolthed og sammenhold, siger Jan Pilak, der er ansat som 
virksomhedskonsulent i Virksomhedsservice. 

- Vi har lavet et udkast til en simpel kommunikationsplan med potentielle historier, mulige 

casepersoner og målgrupper, som vi har haft mulighed for at præsentere for 

kommunikationsafdelingen her i kommunen. Planen kan vi framadrettet tage udgangspunkt i 
og samarbejde ud fra, siger Jan Pilak. 

- Planen skal være med til at skabe synlighed på vores indsatser for omverdenen, og så skal 

den skabe endnu mere stolthed i hverdagen. Vi gør jo en forskel for mange, afslutter Jan Pilak. 

 

13.000 visninger 

Én af historierne, som medarbejderne har været med til at udbrede, er Virksomhedsservices 

ugentlige tilstedeværelse i det store virksomhedsfællesskab med 100 virksomheder i Lautrup, 
World Trade Center.  

Tilstedeværelse og en synlig roll-up har allerede sikret de første ansættelser til nu 

forhenværende ledige borgere i Ballerup Kommune, og den gode historie har været delt på 

Ballerup Kommunes Linkedin og Facebook-side og den har haft mere end 13.000 visninger. 
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Kort nyt 

 

 

 

Ildsjælen Kim og de frivillige Tandrødder fik 
Sundhedspriserne 
Fredag den 30. September  blev Sundhedspriserne 2016 uddelt. Det skete til store klapsalver under 
Frivillig Fredag-festen, der blev afholdt på Tapeten. Vinderne blev Kim Kjærsgaard samt Tandrødderne 

 

 
 

 
 

Ballerup er blevet frikommune 
Ballerup og otte andre kommuner ønsker smidigere, tværgående sagsbehandling. Ønsket har 
sikret dem status som frikommune, så lovgivningen kan udfordres til gavn for borgerne. 
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Hollandsk model skal hjælpe skilsmissebørn 
Innovativt skilsmisseprojekt i Ballerup Kommune skal hjælpe børn, der er ramt af konfliktfyldte 

skilsmisser. Inspirationen kommer fra Holland

 

 
 
Vellykket tysk/dansk opførelse i Brandenburg an der Havel 
En delegation fra Ballerup med borgmesteren i spidsen havde takket ja til overborgmester 

Dietlind Tiemanns invitation til at aflægge besøg i samarbejdsbyen Brandenburg an der Havel 

tidligere i oktober.

 

 
 
Bycirklen fornyer samarbejdsaftale med Kina for tredje gang 
De tre kommuner Egedal, Frederikssund og Ballerup fornyer for tredje gang samarbejdsaftalen 

med den kinesiske storby Wuxi. Det politiske samarbejde gavner både erhvervslivet og 
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uddannelsesinstitutionerne

 

 
 
Virksomheder fik skulderklap for deres sociale ansvar 
Blandt mange gode kandidater løb forsikringsselskabet TRYG og Måløvhøj Skole med 

Virksomhedsprisen 2016

 

 
 
Børnerådet fordelte 170.000 kr. mellem skolerne 
Elevrådsrepræsentanter fra alle kommunens skoler var i går til den årlige børnerådsdag på 

rådhuset. En klatrevæg, parkourbane og nye elevskabe er eksempler på projekter, som fik 

glæde af puljen på i alt 170.000 kr.
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Bycirklen baner vejen for millioninvestering i dansk 

virksomhed 
Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuners mangeårige samarbejde med den kinesiske 

storby Wuxi baner vejen for millionaftale mellem danske Liqtech og kinesiske Yonker. Aftalen 

skaber nye arbejdspladser i Ballerup

 

 
 
Mindehøjtidelighed for Nils Vestergaard Rasmussen 
 

Mandag den 7. november sov Nils Vestergaard Rasmussens stille ind efter en sygdomsperiode. 

Nils har drevet Grafisk Værksted på rådhuset som medarbejder i Kommunikation, Politisk 

Sekretariat. Fredag den 11. november blev der holdt en mindehøjtidelighed ved Skovvejens 

Kapel. Æret være Nils’ minde. 

 

Jubilæum og afsked 

 
Marianne Lykkeby Christiansen, 1. august, 40 år 

Jens Ingemann Lykke Geertsen, 1. august, 40 år 

Dorte Elisabet Hultgren, 1. august, 40 år 

Pia Ostenfeldt, 1. august, 40 år 

Winnie Lykke Geertsen, 1. august, 40 år 

Anna Gersby, 1. august, 40 år 

Bodil Jytte Møller, 1. august, 40 år. 
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Connie Kristiansen, 1. august, 40 år 

Lene Connie Jørgensen, 1. august, 40 år 

Lise Porsborg Jensen, 1. august, 40 år 

Majbritt Mathilde Anita Nielsen, 1. august, 25 år 

Carsten Poulin Nielsen, 1. september, 25 år 

Lone Knudsen, 1. september, 25 år 

Lotte Kjær Bie, 10. september, 25 år 

Merete Helstrup Andersen, 15. september, 40 år 

Eva Charlotte Mølgaard, 16. september, 25 år 

Malene Jepsen, 18. september, 40 år 

Inge Christophersen, 1. oktober, 40 år 

Vivi Lauritsen, 1. oktober, 25 år 

Hanne Borgstrøm Dahlgaard, 15. oktober, 25 år 

Anita Smed, 26. oktober, 25 år 

Charlotte Jørgensen, 1. november, 25 år 

Jan Lehmann, i. november, 25 år 

Marianne Conell, 15. november, 25 år 

Birgitte Wael, 15, december, 40 år 

Kirsten Kiilerich Østrup, 23. december, 25 år 

 

 

 


