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BRÆNDER
Brian Ravn Galsgaard er 
mentor for Beshank Ibrahim, 
der gerne vil lære dansk og 
have danske venner. Fælles 
for begge mænd er glæden 
ved fodbold.

Selv om solen har sænket sig bag træerne 
rundt om Fregerslev boldbane i Hørning, 
ligger der et klart lys over oldboys holdet 
“FC Stortalenterne”, der lige nu er godt i 
gang med tirsdagens forsjovkamp. En 
gang om ugen mødes fl okken til fodbold 
med høje råb og gemytlig puff en, og for 14 
dage siden fi k mændene endnu en spiller 
og holdkammerat. 

Det er 29årige Beshank Ibrahim, der føl
ges til fodbold med sin mentor Brian Ravn 
Galsgaard, som han fi k for en måned siden 
gennem projektet Come Together.

Come Together matcher resursestærke voksne med unge 
efter interesser. For Brian Ravn Galsgaard og Beshank Ibrahim 
er den fælles interesse fodbold.

Projektleder for Come Together, 
John Mitchell

Hvad kan de frivillige, som 
kommunens medarbejdere 
ikke kan?
De frivillige er et supplement til det arbejde, 
kommunens medarbejdere gør. Som frivillig 
skal man ikke være pædagog, psykolog eller 
lignende. Man skal bare være sig selv. En, der 
er sammen med de unge af lyst, og møder 
dem uden krav.

Hvad giver dit arbejde med 
de frivillige dig?
Når jeg møder de frivillige og mærker deres 
fantastiske energi, giver det mig et håb om, at 
fl ere og fl ere åbner sig op for andre.

Aktive borgere, foreninger 
og virksomheder hjælper 
kommunen på vej
Borgere, foreninger og virksomheder er 
inviteret med ind i det politiske maskin
rum de kommende år. Byrådet har nemlig 
besluttet at nedsætte fem særlige udvalg 
til at arbejde med udviklingen af Skander
borg Kommune. Fælles for udvalgene er, at 
medlemmerne kommer fra mange forskel
lige steder.

Det første udvalg, der skal arbejde med 
bosætning er allerede i gang.  Hen over 
efteråret skal medlemmerne mødes og 
diskutere, hvordan Skanderborg Kommune 
kan tiltrække endnu fl ere borgere.  Du kan 
møde medlemmerne her og høre, hvorfor 
de er med.

Vi har gode muligheder for at tiltrække 
nye borgere og virksomheder, og jeg 
glæder mig til at være med til at kigge på 
kommunen som helhed. Det er vigtigt, at 

vores fi re store byer Ry, Galten, Hørning og Skander-
borg får mulighed for at udvikle hver sit særpræg. 
Jørgen Baastrup Nielsen, 
Boligprojekt Skovby Nygaard

Der sker noget særligt, når folk med 
forskellig baggrund arbejder sammen. 
Arbejdet er en rigtig god mulighed for at 
få nye input og vinkler på arbejdet med 

bosætning og infrastruktur. 
Søren E. Pedersen, Byrådsmedlem (V) og 
formand for udvalget

Jeg vil gerne være med til at udvikle kom
munen, jeg bor i. Jeg glæder mig til at for
midle nogle af de idéer, som kommer fra 
aktive borgere i min egen lille by. Endelig 

har jeg i kraft af mit arbejdsliv interesse i at være med 
til at højne kvaliteten af vores dagtilbud og skoler.
Nanett Borre, Alling

Det er vigtigt, at erhvervslivet også byder 
ind på udviklingen af kommunen. At vi 
kommer med nye input til politikerne, som 
kan bruges i det videre arbejde med at 

udvikle bosætning og infrastruktur. 
Allan Søstrøm, Østjysk Boligadministration

Jeg vil arbejde for, at byer og områder 
udvikles, og at der kan skabes nye at
traktive boligområder, som giver borgere 
og tilfl yttere helt nye muligheder.

Niels Parmo Christensen, 
Ejendomsmægler, NP Consult

Det mangfoldige foreningsliv, som vi 
allerede har, skal styrkes. Derfor skal vi 
sikre, at idræts, kultur og fritidslivet har 
de nødvendige faciliteter.

Michael Villadsen, Kulturforeningsrepræsentant

Det er udvalgets opgave at komme med 
input til Byrådet, som kan være med til at 
sikre befolkningstilvæksten og udviklingen af 
infrastrukturen. Det er vigtigt at fremhæve de 

mange kvaliteter, der fi ndes i Skanderborg. 
Søren Nielsen, Byrådsmedlem (S)

BRIaN OG BESHaNK



 FOR BOLDEN
Selvom Beshank har boet i Hørning i tre 
år, kender han kun sine danske kolleger i 
Alta, hvor han arbejder til dagligt. Privat ses 
de ikke, så på sprogskolen blev han derfor 
spurgt, om han kunne tænke sig at mødes 
med en dansker. Han sagde straks ja. 

– Jeg vil gerne blive bedre til dansk og lære 
mere om den danske kultur. Og så håber 
jeg med tiden at kunne hjælpe andre i min 
situation, siger Beshank.

Og så er der det med en ven. For hvordan 
er det at bo alene i tre år med hele familien i 
Syrien og uden venner eller bekendte i Hør
ning? Beshank er stille. Han kigger lidt ned 
og spørger så: “Hvad skulle jeg gøre?”

– Du er plantet her på ny, så nu putter vi 
bare noget mere jord på dine rødder. Det 
skal nok blive godt, overtager Brian, der til 
dagligt har sit eget kommunikationsbureau 
og meldte sig som mentor efter at have 
læst om projektet i den lokale avis.

Sammen om 
samme interesse
Selvom de to kun har kendt hinanden i kort 
tid, er der allerede nu en rigtig god kemi 
mellem dem. Deres oprindelige aftale om 
at mødes en til to gange om måneden, skal 
da også snart laves om, mener Brian.

– Vi kan begge lide lystfi skeri, så det regner 
jeg da med, vi skal prøve. Og så håber jeg 
også at lære at lave noget spændende 
mad, griner han. 
 
Også Beshank virker bestemt til at være 
glad for at have fundet én at dele interesser 
sammen med.

– Jeg føler mig ikke alene mere. I Syrien 
kendte jeg jo alle. Her kendte jeg ingen, før 
jeg mødte Brian, fortæller han.

Brian supplerer med et glimt i øjet: ”Jeg har 
en god fornemmelse i maven. Der er risiko for 
venskab, for Beshank er en rigtig god fyr.”

Come Together er for alle unge under 30 år, 
der kan trænge til en voksen. Det specielle 
ved projektet er, at man mødes sammen 
med én, man har samme interesse som. 
Og netop det, synes Brian, er rigtig godt 
ved projektet. 

– Når vi har noget at lave sammen, undgår 
man den pinlige tavshed, der kan opstå, 
hvis man for eksempel sidder på en café og 
drikker kaff e. Her kommer det hele lidt af 
sig selv, fortæller han.

Mens vi har talt sammen, er kampen 
færdig, og tredje halvleg er godt i gang 
på bænkene foran klubhuset. Her sidder 
mændene nu og hygger sig, og Brian og 
Beshank slutter sig til. Fællesskabet uden 
for banen er nemlig lige så vigtig for Bes
hank som spillet på banen, for det er her 
mellem svedige trøjer og håndbajere, 
at spillere bliver til kammerater.

Come Together matcher voksne 
borgere med unge, der mangler 
en resursestærk voksen at snakke 
med og lave noget sjovt med.
Man bliver sat sammen efter inte-
resse som at se fi lm, gå ture, spille 
fodbold, fi ske eller andet.

Bliv frivillig:
Kontakt John Mitchell 
på tlf. 3051 5898

www.cometogether.dk
Facebook: ComeTogether

Af Lotte RosdAhL

HØRNING

Det er vigtigt, at vi styrker byerne i for
skellige retninger, så vi har noget at byde 
på til mange forskellige borgere. 
Jens Christensen, Bestyrelsen for 

Dagtilbuddet Skovby, Storring og Stjær

Vi skal have en aktiv bosætningskom
mune. Det skal være let at starte virksom
hed. Vi har et godt foreningsliv, en god 
infrastruktur og gode institutioner. Det 

skal vi blive bedre til at fortælle, så folk vælger os, når 
de skal have ny bolig i Østjylland. 
Birte M. Andersen, Byrådsmedlem (V)

Det er spændende at diskutere kom
munens styrker og mangler med andre. 
Jeg forventer, at vores drøftelser sætter 
fi ngeraftryk på de politiske beslutninger.

Susanne Talbo, Sparekassen Kronjylland

Vi har masser at byde på; kort til mange 
arbejdspladser og en smuk natur lige uden 
for døren, med masser af muligheder for 
fritidsaktiviteter. Jeg tror, vi kan tiltrække 

nye børnefamilier ved at få fl ere andels- og lejeboliger. 
Leif Olsen, Ny i Skanderborg

Udvalget er bredt sammensat. Det kan 
da kun skabe dynamik og resultater. Jeg 
glæder mig til at se på kommunen i helikop
terperspektiv sammen med andre. 

Susanne Nielsen, Guldbageren, Hørning

Jeg er voldsomt optaget af tanken om 
at inddrage de innovative og kreative 
kræfter, som fi ndes blandt borgere og 
medarbejdere. Det gælder både udvikling 

af kommunen og af de kommunale opgaver, helt op til 
nye idéer til at løse kommunale kerneopgaver.
Frank W. Damgaard, Byrådsmedlem (S)

Skanderborg Kommune skal være et 
godt sted at bo for såvel nuværende som 
kommende borgere. Infrastruktur og in
stitutioner skal være i topklasse. Der skal 

være mulighed og plads for fl ere boligtyper. 
Finn Sander Jensen, Byrådsmedlem (S)

Mit fokus er særligt på Skanderborg 
midtby og handelslivet. Min forhåbning til 
udvalgsarbejdet er, at vi kan videregive 
nogle gode valgmuligheder til Byrådet, 

når det skal arbejde videre med udviklingen af byen. 
Lars Kromand, ErhvervSkanderborg

Som ny i Skanderborg kommune har jeg 
en stor interesse i at skabe de bedste 
rammer for nuværende og fremtidige 
beboere i kommunen – og ikke mindst i 

Ry. Som yngste mand i feltet vil jeg holde fanen højt 
for ungdommen og børnefamilierne i udvalget.
Jacob Skou, Borger i Ry

Flere ”Særlige Udvalg” på vej ...
I alt fem særlige udvalg skal arbejde med
forskellige emner frem til 2017. 

Bosætning og infrastruktur 
formand Søren Erik Pedersen (V)

Campus Skanderborg
formand Maria Baagøe Bové (Rad)

Skanderborg midtby og Sølund
formand Henrik Quist (Enhedslisten)

Turisme
formand Søren Nielsen (S)

Byernes vækst
formand John Haarup Laursen (DF)
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