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Besøg os på rejsemessen Ferie For Alle i Herning Messecenter 24. - 26. februar 2017

Vinterferie 2018 - 2 uger Bali fra kr. 9.998
Supertilbud med Qatar Airways til Bali fra kr. 9.998

Rejsen inkluderer: Flyrejse t/r, transfer lufthavn/hotel t/r, 12 dage/10 nætter på 4* Swiss-Bel 

Watu Jimbar Sanur Resort med lækkert pool område og med by og strand i gåafstand.

Rejs i januar, februar og marts 2018 fra kr. 9.998

13 dage/11 nætter Hilton Hua Hin fra kr. 12.498

Bo 11 nætter på Hilton Hua Hin i classic oceanview værelse, inkl. morgenmad og transfers

Tillæg ved ophold i februar kr. 1.200 pr. voksen.  Børn rejser fra kr. 7.598

Hold jul og nytår i Thailand fra kr. 14.498

Rejs 21.december til 02. januar med Singapore Airlines via Singapore til Phuket t/r 

og bo 10 nætter på Khao Lak Sunset i classic værelse med delvis havudsigt. 

Morgenmad alle dage, transfers til/fra lufthavn/resort samt nytårsmiddag er inkluderet

Byt de første 4 nætter til Koh Yao Yai village i deluxe bungalow for kr. 2.000 pr. person 

inkl. al transfer og julearrangement.

1 måned i Hua Hin i lejlighed eller pool villa fra kr. 10.998
Bo 28 nætter på  Pineapple Hills Resort i pool villa eller i lejlighed centralt i byen

Transfer lufthavn til resort/lejlighed t/r er inkluderet Jul/nytår på Phuket, Elephant Hills og Khao Lak fra kr. 19.598

Rejs fx 22. december til 06. januar med Singapore Airlines og bo 5 nætter på Thavorn Palm Beach, 

3 dage/2 nætter i luksussafari telte ved Elephant Hills inkl. alle måltider og ture 

og 5 nætter på Centara Khao Lak Seaview inkl. nytårsarrangement. 

Pris pr. person ved 2 personer fra kr. 19.598

Sommerferie i Østen - 2 uger fra kr. 9.498

13 dage på Hilton Hua Hin fra kr. 10.998 
 Bo 11 nætter på Hilton Hua Hin i oceanview værelse med morgenmad

Inkl. ly med Qatar Airways via Doha til Bangkok t/r samt transfers lufthavn - hotel t/r 
 Husk at I kan købe vores Hua Hin Oplevelsespakke hjemmefra for kr. 1.500 pr. person.

14 dage til Koh Samui og Singapore fra kr. 12.498
 Bo 10 nætter på Baan Chaweng Beach Resort med morgenmad og 2 nætter i Singapore med 

stop-over pakke inkl. ly og transfers lufthavne - hoteller t/r

Ø-hop til Koh Phangan, Koh Tao og Koh Samui fra kr. 14.998
Bo 4 nætter på Buri Rasa Koh Phangan, 4 nætter på Sensi Paradise Koh Tao 

og 4 nætter på Baan Chaweng Beach Resort Koh Samui.

Inkl. lyrejse til Bangkok og videre til Koh Samui t/r, alle transfers samt daglig morgenmad

14 dage til Nusa Dua på Bali fra kr. 9.498 
 Bo 12 nætter med morgenmad på Ibis Styles Benoa i værelse med balkon.

Inkl. ly med Singapore Airlines via Singapore t/r samt transfer lufthavn - hotel t/r

Tilbuddene gælder ved afrejse i uge 26 - 31 2017 så længe de billigste pladser er tilgængelige

14 dage/12 nætter Kuala Lumpur og Borneo fra kr. 12.998
 Bo 3 nætter i Kuala Lumpur på Furama Bukit Bintang, 5 nætter på Grand Margherita Kuching

 og 4 nætter på Damai Beach Resort inkl. morgenmad og alle transfers
Tilkøb 4 ture for kr. 1.000 pr. person:

1) Halvdags byrundtur i Kuala Lumpur   2) Halvdags byrundtur i Kuching

3) Halvdags besøg i orangutang center   4) Heldagstur til Bako nationalpark

Ring 70 201 208  eller se www.toptours.dk 

for flere fantastiske sommerferietilbud til Thailand og resten af Østen
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AF JULIE HØGHOLM
hoegholm@k.dk

I går var det præcis to år si-
den, at ilminstruktøren Finn 
Nørgaard blev myrdet foran 
Kulturhuset Krudttønden på 
Østerbro i København. Siden 
har instruktørens venner og 
familie oprettet en forening i 
hans navn med det formål 
hvert år at uddele arbejdsle-
gater til fordel for udsatte un-
ge.

To år eter drabet vinder 
Fritidsakademiet (FRAK) 
Finn Nørgaard Prisen 2017 for 
sin indsats for at gøre socialt 
udsatte unge jobparate. 

For at undgå tragedier som 
den, der ramte Krudttønden 
en kold februardag i 2015  
– hvor også Dan Uzan miste-
de livet som vagt foran den 
jødiske synagoge i Køben-
havn – er det vigtigt at få so-
cialt udsatte unge væk fra ga-
den og ud i fritidsjobs, der 
kan give dem succesoplevel-
ser allerede fra en tidlig al-
der, lyder begrundelsen. 

Derfor går Finn Nørgaard 
Prisen 2017 og et legat på 
50.000 kroner til Fritidsaka-
demiet, som arbejder for   
netop dette, oplyser Ole Møl-
gaard, formand i Finn Nør-
gaard Foreningen.

”Der er næppe noget, der er 
mere efektivt i forhold til at 
modarbejde social udstødel-
se, end at være en del af et 
forpligtende fællesskab i et 
fritidsjob. Sådan sikrer vi, at 
de unge, som ote er lidt nog-
le rødder, bliver set og får an-
svar som en del af vores sam-
fund,” siger Ole Mølgaard.

For har man hjemmefra al-
drig hørt om ord som over-
enskomster, e-Boks og Nem-
ID, kan det blive en lang 
kamp at skulle tilpasse sig i 
samfundet og få et arbejde, 
og så kan den kriminelle eller 
radikaliserede løbebane 
pludselig lyde mere tillok-
kende.

Fritidsakademiet arbejder 

med udsatte unge i alderen 
13-17 år, der kommer fra Nør-
rebro, Urbanplanen og Ama-
gerbro i København, og som 
ikke kender særligt meget til 
det danske arbejdsmarked. 
Nogle af dem har også sociale 
udfordringer i form af dia-
gnoselidelser, tvivlsomme 
vennekredse og dårlige fami-
lieforhold.

”De unge får hos os prakti-
ske opgaver med rengøring 
eter festivaler eller opdæk-
ning inden store konferencer, 
hvor de lærer arbejdsmarke-
dets spilleregler at kende. Og 
når vildt fremmede menne-
sker bageter kommer over og 
giver dem et klap på skulde-
ren, fordi de har gjort et godt 
stykke arbejde, så føler de for 
én gangs skyld, at de dur til 
noget,” siger Mudi Jarkass, 
daglig leder i Fritidsakademi-
et.

I 2016 ik 26 unge et fast fri-
tidsjob, eter de havde været 
en del af Fritidsakademiet. 
Initiativtagerne drømmer dog 
om at kunne hjælpe endnu 
lere.

”Vi vil gerne bruge legat-
pengene til at oprette en pul-
je, som mindre arrangører, 
der har brug for de unges ar-
bejdskrat, men ikke har råd, 
kan søge fra. På den måde 
kan de unge også møde lere 
mennesker uden for deres 
normale omgangskreds,” si-
ger Mudi Jarkass. 

Allerede i slutningen af 
måneden skal de unge ud på 
deres første puljestøttede 
projekt, hvor de skal hjælpe 
børn af kontanthjælpsmodta-
gere med at holde fastelavn.

Ud over Fritidsakademiet 
ik også initiativerne Amal 
Hayat Danmark og Street So-
ciety arbejdslegater af Finn 
Nørgaard Foreningen på hen-
holdsvis 40.000 og 50.000 
kroner. J

Forening belønnes 
for at sikre job til 
udsatte unge

En pris, stitet på baggrund af mor-
det på ilminstruktør Finn Nørgaard 
for to år siden, skal styrke det arbejde, 
som organisationen Fritidsakademiet 
udfører blandt udsatte unge

0  De socialt udsatte unge, der deltager i Fritidsakademiet, 
får praktiske, lønnede opgaver, så de bedre kan føle sig 
som en del af samfundet og blive klar til arbejdsmarkedet. 
– Foto: Jonas Ahm.

politisk analyse
AF HENRIK HOFFMANN-HANSEN 
POLITISK REDAKTØR

hoffmann@k.dk

Socialdemokratiets for-
mand, Mette Frederiksen, 
og Dansk Folkepartis Kri-
stian Thulesen Dahl stil-
lede på valentinsdag op 
til fælles interview med 

Fagbladet 3F. Tonen de to imellem var 
om ikke kærlig så i hvert fald meget ven-
lig. Ingen af dem stiller et regeringsfæl-
lesskab i udsigt her og nu, men Dansk 
Folkepartis leder vil ikke udelukke det 
på længere sigt.

Dobbeltinterviewet åbenbarer, hvorfor 
VLAK-regeringen i praksis ikke kan  
gennemføre sit eget regeringsgrundlag, 

men må lade sig dirigere rundt i mane-
gen. Tilnærmelsen mellem det gamle og 
det nye socialdemokrati kan sammen-
fattes i en analyse af styrker, svagheder, 
muligheder og trusler – en type af ana-
lyse, som ellers mest bruges i erhvervs-
livet.

Styrker: Den politiske lirt giver umid-
delbart Kristian Thulesen Dahl ekstra 
kræter i forhold til den nuværende re-
gering. Sammen med Socialdemokratiet 
og venstreløjen kan han præsentere re-
geringen for et veto mod højere pensi-
onsalder, topskattelettelser og ufravige-
lige krav om lere penge til ældre- og 
sundhedsområdet. Ganske vist er mu-
lighederne for at danne alternative ler-
tal uden om regeringen de samme, lirt 
eller ej, men tilnærmelsen gør det mere 
troværdigt, at Dansk Folkeparti vil ud-

nytte dets muligheder til det yderste.
Socialdemokratiet får udstillet, at 

statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) 
faktisk vil være statsminister for enhver 
pris, og at regeringen ikke kan komme 
igennem med sin egen politik. Tilnær-
melsen til Dansk Folkeparti på udlæn-
dingeområdet har foreløbig givet Social-
demokratiet medvind i meningsmålin-
gerne.

Svagheder: Den giver til gengæld Dansk 
Folkeparti tilbagegang. Selvom det til 
dels kan skyldes Morten Messerschmidt-
sagen, spiller udlændinge-, rets- og EU-
politikken formentlig også ind.

De tre politiske områder er DF’s eksi-
stensberettigelse, og på længere sigt 
skal Kristian Thulesen Dahl kunne gøre 
det troværdigt, at Dansk Folkeparti kan 
få mere igennem med Socialdemokratiet 

end med den borgerlige regering. Det 
bliver svært, og partiet risikerer at miste 
vælgere, som alligevel hellere vil have 
den ægte socialdemokratiske vare.

For Socialdemokratiet er svagheden, 
at alliancen kan give splittelse i forhold 
til de øvrige støttepartier, især De Radi-
kale og Alternativet. På det økonomiske 
område mener Socialdemokratiet ikke 
at have samme brug for penge til skatte-
lettelser som regeringen, men udsigten 
til lav, økonomisk vækst, et aldrende ar-
bejdsmarked og voksende behov på 
sundheds- og ældreområdet er de sam-
me som for VLAK-regeringen. Her bliver 
Dansk Folkeparti til lige så lidt hjælp, 
som det er i øjeblikket for statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V).

Muligheder: Den store drøm for Kristian 
Thulesen Dahl er at overtage Radikale 

Venstres rolle som tungen på vægtskå-
len. Selvom 3F-interviewet ikke lægger 
op til det, kunne et regeringssamarbejde 
med S i teorien sikre Dansk Folkeparti 
ministerposter.

For Socialdemokratiet er den største 
mulighed ved tilnærmelsen til Dansk 
Fokeparti at vinde vælgere og regerings-
magten tilbage. 

Hvis der bliver rødt lertal eter næste 
valg, vil Mette Frederiksens interesse i 
en fortsat tæt alliance med Dansk Folke-
parti imidlertid kølnes momentant. Så 
vil hun i hovedsagen føre politik med 
venstreløjen og De Radikale på nogle 
områder og med øvrige de borgerlige 
partier på andre.

Trusler: Den største trussel for Dansk 
Folkeparti er, at romancen får vælgerne 
til at sive eller lygte. Bortset fra Radika-

le Venstre har ingen partier herhjemme 
hat vælgermæssig succes med at ville 
være et midterparti, der frit kunne skite 
side. 

Politisk risikerer Dansk Folkeparti at 
blive kørt ud på et sidespor eter et valg, 
hvor Socialdemokratiet ikke parlamen-
tarisk har brug for DF.

Socialdemokratiets største problem 
vil være en ny runde løtebrudskritik. 
Hvis man fører valgkamp på en udlæn-
dingepolitisk strammerkurs og bageter 
alligevel bøjer af for krav fra De Radikale 
og Alternativet om at lempe kursen, kan 
det give bagslag.

Sammenfattende rummer lirten der-
for de største styrker og muligheder på 
kort sigt for de to partier og de største 
svagheder og trusler på længere sigt. De 
sidste særligt for Dansk Folkeparti.

 J

På længere sigt er S-DF-lirt farligst for DF
På kort sigt er styrkerne og mulighederne i overtal for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ved at rykke politisk tættere sammen. På længere sigt  
dominerer svaghederne og truslerne, særligt for Dansk Folkeparti


