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Hedensted

det sker
MANDAG
19.00 Juelsminde, Birkelund: 
Skakklubben spilaften
19.00 Stenderup, 
forsamlingshus: Bankospil
19.30 Ølholm, Langskov skole: 
Ølholm folkedansere
19.30 Øster Snede, skole: 
Kragelund folkedansere  

ÅBNINGSTIDER
06.00-08.15 Hedensted, 
svømmehal: Åbent     
06.00-09.00 Hornsyld, 
svømmehal: Åbent      
09.00-11.30 Tørring, 
Skolevænget 10: Tørring-
Hammer lokalarkiv åbent
09.00-15.00 Hedensted, 
Kirkegade 7A: Det 
socialpsykiatriske værested åbent
09.00-18.00 Stourup, 
Købmagervej 1: Ferguson 
museum åbent
10.00-17.00 Glud, museum:   
13.00-16.00 Glud, Gludvej 54: 
Glud, Hjarnø, Skjold og Rårup 
lokalarkiv åbent

Lægevagten: 70 11 31 31

JUeLsMINde - Er man en af 
dem, der har købt en nøgle 
af Lions Juelsminde, men 
endnu ikke afprøvet den i 
traktoren, der er blevet ud-
loddet, er det med at sætte 
et stort kryds i kalenderen 
fredag 16. september. 

På Begonievej 5 mellem 
kl. 15 og 17 gør løverne et nyt 
forsøg på at finde den heldi-
ge vinder, som uheldigvis 
ikke dukkede op, da første 
forsøg blev gjort på Hotel 
Juelsminde Strand forleden. 

Præmissen for at vinde 
traktoren var oprindelig, at 
man skulle møde op til even-
ten, og da vinderen ikke 
gjorde det, var det Lions 
Juelsmindes plan at sælge 
traktoren på en messe i ste-
det. 

- Men der var folk, som ik-
ke var klar over, at det gjaldt 
denne dag. Det kan der hur-
tigt blive noget fnidder og 
fnadder over, og det gider vi 
ikke, siger Svend Mogensen 
fra Lions Juelsminde og fort-
sætter:

- Derfor har vi besluttet at 
gøre et nyt nøgleforsøg, og 
det foregår altså hjemme 
ved mig privat. 

Dukker vinderen heller 
ikke op denne gang, overgår 
traktoren til Lions Juelsmin-
de. 

Lions giver nøgle-
købere ny chance

HOrNsYLd - Hornsyld og 
Omegns Folkedanserfor-
ening begynder ny sæson 21. 
september kl. 19.30 i aulaen 
på Hornsyld Skole.

Øvet eller ej og ung som 
gammel er velkommen til at 
deltage. 

De første tre aftener er 
gratis.

Folkedans

Som en af medarbej-
derne i Miralix’ ud-
viklingsafdeling kan 
30-årige Christian 

Tang Christensen fra Vejle 
allerede efter et lille års an-
sættelse bryste sig af at have 
bidraget med sit helt eget 
softwareprogram, som let-
ter arbejdsgangene og mini-
merer risikoen for potentiel-
le fejl.

På den måde fremstår han 
på papiret som en ganske ty-
pisk medarbejder. 

En ung mand med gen-
nemført hf-uddannelse, fær-
diguddannet datamatiker og 
blandt landets første profes-
sionsbachelorer inden for 
softwareudvikling.

Virkeligheden er dog en 
ganske anden. Manden for-
an skærmen på Snedkervej 5 
i Hedensted har nemlig kun 
én velfungerende arm og på 
grund af en senhjerneskade 
en form for tunnelsyn, der 
gør ham ude af stand til at 
varetage skiftende opgaver 
uden at stresse og gå i sort.

Jeg vil yde noget
Alligevel har det aldrig væ-
ret på tale for ham at accep-
tere sine naturlige begræns-
ninger. Et liv med selvmedli-
denhed var ikke noget for 
Christian Tang Christensen. 
I stedet zoomede han ben-
hårdt ind på at blive en bed-
re udgave af sig selv, end det 
burde kunne lade sig gøre.

- Det betyder alt for mig at 
have et job at stå op til. Si-
den jeg blev uddannet, har 
det handlet 100 pct. om at 
nå det mål. I bund og grund 
handler det nok om at have 
en værdi i samfundet og fø-
le, man er noget værd. At 
føle sig værdsat og brugbar, 
fordi man kan yde noget. 

- På den måde føler jeg 
mig mere normal. Det er 
umuligt at beskrive den livs-
kvalitet, det giver at kunne 

Halv hjerne - 
dobbelt vilje

 n Sjælden hjerneskade og lammelse  i den ene side af 
kroppen har ikke afholdt Christian Tang Christensen fra  
at gennemføre flere videregående uddannelser og være  
et forbillede på sin arbejdsplads

Siden Christian Tang Christensen for ca. fem år siden fær-
diggjorde sin professionsbachelor i softwareudvikling, har 
han hos flere mindre virksomheder i Vejle efter længere el-
ler kortere tids ansættelse fået at vide, at han ikke var en 
rentabel medarbejder på grund af sine handicap.

Først i oktober sidste år - efter han havde opbrugt sin dag-
pengeperiode - fik piben en anden lyd. Miralix og adm. di-
rektør Preben Kirkeby har længe været kendt for at tage et 
socialt ansvar, og her i firmaet var udgangspunktet, at Chri-
stian Tang Christensen bestemt ikke ville være en dårlig for-
retning. Det handlede blot om at sætte ham korrekt i scene.

- Som med mange andre medarbejdere er det vigtigt at 
bruge Christian på den rigtige måde. Give ham opgaver, han 
er dygtig til, og undlade det, han ikke kan. Han har forud-
sætningerne til at være værdifuld - rummet skal bare også 
være til stede. Det har taget et års tid og været en stor opga-
ve at finde frem til, men derefter går det let. I dag ved alle 
medarbejdere, hvordan han kan løse opgaverne, og Chri-
stian ved til gengæld, at han også kan byde ind med sine 
kompetencer, siger Preben Kirkeby.

Når Christian Tang Christensen i dag har et fleksjob med 
32 timers ugentlig arbejde, er det efter omfattende forsøg. 
Ved at forlænge arbejdsdagen blev det for svært at bevare 
koncentrationen, og ved kortere tid stressede han over ikke 
at kunne præstere nok.

- Kigger vi teknisk på det, er han længere tid om at starte 
en opgave op og længere tid om at aflevere den. Umiddel-
bart leverer han halvdelen af en almindelig medarbejder. På 
den anden side er hans energi og vilje smittende for mange 
andre - en sand rollemodel og motivator med fuld payoff, 
siger Preben Kirkeby.

Han opfordrer i samme åndedrag øvrige virksomheder til 
at tage et socialt ansvar og give andre med udfordringer en 
lignende mulighed for at skinne. 

Hos Miralix fortæller Christian Tang Christensen, er det 
første gang, han ikke har oplevet, at det var et spørgsmål om 
tid, inden han blev opsagt. Parterne har løbende lavet en 
række aftaler for arbejdsgangene, blandt andet at han altid 
kan rejse sig og tage en lille kaffepause midt i en samtale, 
hvis der kommer for mange informationer om en opgave.

Og selvom der skal tages flere hensyn end hos en alminde-
lig medarbejder med samme faglige kompetencer, er Pre-
ben Kirkeby ikke et øjeblik i tvivl om det rigtige og vigtige i 
at have Christian Tang Christensen i stillingen.

- Jeg finder det en spændende udfordring at hjælpe med 
at finde værdierne i stedet for begrænsningerne. Tjener 
man gode penge, har jeg også den holdning, at man bør in-
vestere i noget for andre. Og investeringen i Christian giver 
afkast - han giver mere, end han koster, siger Preben Kirke-
by.

- Christian er en  
inspirerende resurse
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hedensted - Torsdag lykke-
des det for en gruppe på tre 
personer at stjæle penge fra 
kassen i to supermarkeder i 
henholdsvis Hedensted og 
Løsning.

Kl. 18.04 var trioen på spil 
i Rema 1000 på Bytorvet i 
Hedensted. 

En kvinde og en mand 
henvendte sig ved kassen og 
stillede spørgsmål, mens 
den tredje - en mand - snup-
pede en nøgle til kassen, åb-
nede kassen og stjal et beløb 
i kontanter.

Fremgangsmåden var 
præcis den samme et kvar-
ter senere i Super Brugsen i 
Løsning.

De tre gerningsmænd be-
skrives alle som østeuropæi-
ske af udseende, og de talte 
alle dansk.

Kvinden havde langt 
brunt hår og var iført mørk 
cowboy-nederdel, sort top 
og lang, hvid cardigan. Hun 
bar en brun taske. Hun be-
skrives som almindelig af 
kropsbygning, ca. 170 cm 
høj og 35-40 år.

Manden, hun fulgtes med, 
beskrives som 50-55 år, ca. 
190 cm høj, spinkel af byg-
ning og iført slidte jeans, 
brun ruskindsjakke og beige 
kasket.

Signalementet af den tred-
je mand, der stjal fra kassen, 
mens de andre afledte per-
sonalets opmærksomhed, 
lyder på en mand på 40-45 
år, også spinkel af bygning, 
ca. 180 cm høj og kort, sort 
hår. Han var angiveligt iført 
sorte bukser og blå cardi-
gan.

Det oplyser Sydøstjyllands 
Politi, som nu skal se nær-
mere på videoovervågning 
fra de to butikker. Politiet 
hører også gerne fra vidner, 
der eventuelt har set de tre i 
området.

tricktyve 
turnerede  
i hedensted 
og Løsning

hedensted - For tredje år i 
træk inviterer Hedensted 
Valgmenighed til Alpha-kur-
sus - et tilbud fro dem, der 
gerne vil vide mere om, 
hvad kristendommen er og 
ønsker at snakke med lige-
sindede om det i et åbent 
fællesskab.

Hver aften vil der være et 
oplæg om et centralt emne 
som eksempelvis, hvem Je-
sus er, hvorfor han døde, el-
ler hvordan man kan få det 
meste ud af sit liv.

Kurset foregår på Stjerne-
vejskolen fra på tirsdag kl. 
18.30. 

Kurset foregår 10 aftener, 
og man bestemmer selv, 
hvor mange man ønsker at 
deltage i.

Alpha-kursus 
uden omega

der er bogstaveligt talt  ingen forbindelse til hele 30-årige  
Christian Tang Christensens højre hjernehalvdel. Som en  
konsekvens er han lam i venstre side af kroppen og ude af stand  
til at kapere for mange opgaver og informationer ad gangen.  
Alligevel har han gennemført to videregående uddannelser  
og bestrider et teknisk job 32 timer om ugen. 

yde noget værdifuldt, siger 
han. 

Mistede kontakt til højre 
hjernehalvdel
Christian Tang Christensens 
handicap begyndte for al-
vor, da han som 11-årig blev 
diagnostiseret med den uhy-
re sjældne lidelse Rasmus-
sen Encephalitis - også 
kendt som Rasmussen-syn-
dromet. 

Sygdommen angriber den 
ene halvdel af hjernen og fø-
rer til lammelse og epilepti-
ske anfald i halvdelen af 
kroppen. Desuden kan der 
forekomme forskellige neu-
rologiske symptomer såsom 
talevanskeligheder eller 
kognitive udfordringer.

På daværende tidspunkt 
var Christian Tang Christen-
sen den eneste i landet med 
sygdommen. Af samme 
grund rejste han som 15-årig 
med familien til USA for at 
gennemgå en kompliceret 
operation med højtspeciali-
serede læger, som i korte 
træk afskar alle nerveforbin-
delserne til højre hjerne-
halvdel.

- Jeg er sådan set halvhjer-
net. Alle kognitive funktio-
ner, der ligger i højre hjer-
nehalvdel, er mistet. Jeg 
mangler det venstre synsfelt 
og er lam i venstre side. Et 
stort problem er også, at jeg 
ikke kan holde fokus på 
mange opgaver eller at blive 
kastet fra det ene til det an-
det. Mit hoved kan ikke ad-
ministrere for mange infor-
mationer ad gangen, fordi 
jeg først er nødt til at sam-
mensætte alle delelemen-
terne, inden jeg kan danne 
det rigtige billede, siger 
Christian Tang Christensen.

Han nævner som eksem-
pel, at mens vi andre ser en 
kirke, og straks underbe-
vidst afkoder, det er en kir-
ke, skal han først samle ind-

trykkene af mure, tag, spir, 
vinduer og lignende, inden 
han når samme konklusion. 

Oven på sådan en for-
vandling er det ikke alle, der 
fortsat ville kunne finde gni-
sten til at sætte store mål og 
kæmpe det nødvendige for 
at nå dem. Og han medgiver 
da også, det har været en 
lang og sej kamp at nå til det 
punkt, hvor han er nu - uden 
en underliggende frygt for, 
at det blot er et spørgsmål 
om tid, inden også Miralix 
opsagde samarbejdet.

Kampen for  
det normale
I de seneste fire ansættelser 
blev Christian Tang Chri-
stensen nemlig fyret, da han 
på grund af sit handicap ik-
ke kunne passes økonomisk 
forsvarligt ind i virksomhe-
derne. Men hverken den-
gang eller da første uddan-
nelsesskridt på hf måtte ta-
ges på et år ekstra, ønskede 
Christian Tang Christensen 
at sige farvel til modet.

- Jeg har prøvet at være 
”normal” frem til, jeg fyldte 
11 år. Derfor har jeg nok også 
et lidt højere drive for at 
komme videre i livet - at få 
det meste ud af det. Der 
kommer ikke noget godt ud 
af at sidde og græde og have 
ondt af sig selv, siger Chris-
tian Tang Christensen.

”Måske har jeg troet højere og mere om 
mig selv, end jeg egentlig burde kunne 
håndtere.”

Christian tang Christensen

Tekst: Lennart 
Poulsen
lepo@hsfo.dk

Foto:  
Morten Pape
mhp@hsfo.dk


