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Gratis råd hos
erhvervscenter De royale gemakker
åbner for ny sæson
➤Det er nu

■ Middelfart
Erhvervscenter
har omkring 50
iværksættere til gratis
rådgivning om året
■ Journalist Erik Nielsen tager tilhørerne med ind i sportskommentatorernes verden.

Nordvestfyn: Viden. Det er

den vare, som de iværksættere, der får råd hos Middelfart
Erhvervscenter, typisk har
fået mod på at sælge.
- Det er typisk en person,
der har været lønmodtager
i en række år, og har tilegnet
sig en viden, som vedkommende tror er salgbar, fortæller erhvervskonsulent Tina
Eisenhardt fra Middelfart Erhvervscenter.
Hun havde torsdag aften
10 deltagere på forårets første af fem kursusgange for
iværksættere. Det koster 1000
kroner at være med på kurset,
og derudover tilbyder centret
gratis rådgivning til alle med
en god idé.
- Vi vil helst have folk så
frisk fra fad som muligt. Man
kan godt have forberedt en
masse, men er man kørt i en
skæv retning, har man spildt
en masse tid. I stedet for at
bruge kræfter på noget, hvor
der ikke er markedspotentiale, kan vi lave en drejning,
så man finder på noget andet
siger Tina Eisenhardt.
Hun giver som eksempel,
at en plan om at blive bager i
Middelfart måske ikke er den
letteste branche at være i pt.
- Vi går ikke ind og siger, at

Med sporten på arbejde
Middelfart: Middelfart Bib-

liotek inviterer til et indblik
i sportskommentatorernes
verden tirsdag den 23. april
på Kulturøen.
Sportsjournalist ved DR
Fyn, Erik Nielsen, fortæller
om livet som kommentator,
blandt andet ved massevis af
superligakampe, håndboldkampe og ishockeykampe,
og ikke mindst tre Olympiske
Lege.
Erik Nielsen fortæller om
sin karriere som mislykket tvstjerne, om de sjove mennesker han har mødt undervejs
i karrieren, de skægge episoder og de store oplevelser. Og
med en karriere som sports-

journalist, der begyndte i
1988, siden 1997 hos DR Fyn,
er det gennem årene blevet
til mange gode oplevelser.
En god aften med en god
fortæller, der gerne deler ud
af de gode historier, og som
det ekstra krydderi tilsættes
billeder og lyd.
Erik Nielsen udkommer
i midten af april med bogen
Sportens Stemmer, som rummer interviews med 13 kendte sportskommentatorer,
der fortæller gode, sjove og
underlige historier fra livet
bag mikrofonen til de største
sportsbegivenheder.
Billetter kan købes på
www,middelfartbibliotek.dk

Mand påkørt efter slagsmål
Middelfart: Under en flugt fra

et slagsmål ved Buddy Holly natten til lørdag, blev en
mand kørt ned. Han ville dog
ikke modtage hjælp, da ambulancen nåede frem.
Klokken 03.58 blev politiet
tilkaldt til et stort slagsmål
med 20-30 personer uden for
Buddy Holly i Middelfart.
En bil med en del af de
personer, som havde været
involveret i slagmålet, kørte
fra stedet, men under flugten
påkørte de en mand.
- Der blev tilkaldt en am-

bulance til manden, men da
ambulancen kommer, vil han
ikke med og går derfra, så vi
aner ikke, hvem han er, og
hvad der er sket med ham,
fortæller Jesper Pedersen,
vagtchef hos Fyns Politi.
Politiet ved, hvem der kørte bilen, så det vil opsøge vedkommende.
Ingen blev anholdt og sigtet for slagsmålet, da alle var
væk, og der var ro igen, da
politiet nåede fre

Privat vej
nedlægges

Kom på gratis
it-kursus

Gelsted: Kommunen har fået

Nordvestfyn: Middelfart

et spørgsmål om nedlæggelse
af en del af den private fællesvej Hørkærvej, som forløber
over en ejendom i Lunge by.
Som vejmyndighed skal
kommunen spørges om tilladelse, inden man kan nedlægge en privat fællesvej.
I den forbindelse opfordrer
kommunen alle, som måtte
have indsigelser eller ændringsforslag, til at komme
med dem inden fredag den 3.
juni klokken 12.

Kommune og bibliotekerne
er klar med en ny række gratis it-kurser.
Kurserne er på tre forskellige niveauer: Grundlæggende it, begynder-internet,
NemID og den Digitale Postkasse. Kurserne foregår i april
og maj i hele kommunen og du kan blandt andet læse
mere om tid og sted på kommunens hjemmeside.
Billetter kan hentes på det
bibliotek, hvor kurset foregår.

■ Indehaver Kent Sejdelin og medarbejder Trine Thrane har fået travlt med at pakke varer.
Livingly eksporterer nu til 20 lande.

Ro på i urovirksomheden

■ Efter tre hårde år
har iværksættervirksomheden Livingly
fået fat i kunderne i
det store udland
Brenderup: Scene 1: En ældre

kvinde sidder i sin dagligstue
og laver håndarbejde af den
fineste slags. Måske læser hun
lidt i Hjemmet, når hænderne
skal have en pause. Og kaffen
er hendes følgesvend. Hun laver flotte julekort. I massevis.
Scene 2: Modegiganten
Christian Dior med blingbling-hovedsæde i byernes
by ønsker sine kunder over
hele verden glædelig jul. Med
et julekort. Lavet af kvinden i
dagligstuen.
Manden mellem disse to
poler er Kent Sejdelin, medindehaver af Livingly i Brenderup, som laver mobiler,

lykønskningskort og julekort.
Det snart fem år gamle
firma fik sidste år den hidtil
største opgave: At producere
36.000 julekort for det verdensberømte modehus Dior.
Opgaven var kulminationen på flere års kamp for at
få gang i virksomheden, som
Kent Sejdelin og Louise Helmersen åbnede i 2008.
- Det har været op ad bakke.
Vi startede 1. august 2008. Og
i løbet af en måned bankede
vi panden mod muren. Vi har
mærket krisen utroligt hårdt.
USA som marked var stendødt. Det var helt umuligt at
sælge nye varer ind, fortæller
Kent Sejdelin dagen før, han
tager til London for at holde
møde med stormagasin-kæden John Lewis.
Skæbne-messen
Det var netop et møde med
John Lewis-folkene på en
messe i Paris i 2010, der blev

vendepunktet for Livingly.
Indtil da var historien for
Kent Sejdelin og Louise Helmersen ikke nogen succeshistorie. I to år havde det været
op ad bakke for iværksætterparret.
- Vi satsede alt og tog på
messe i Paris. Det er den
største messe inden for vores branche. Det var op til
den dato virkelig et hårdt arbejde med masser af lukkede
døre. Det var total krise for
hele vores industri. Op til den
dato havde vi måske været for
hjemlige og satset for meget
på det danske marked, siger
Kent Sejdelin.
Og så vendte lykken. John
Lewis-kæden med 36 stormagasiner kom på kundelisten.
Med det navn i bagagen,
blev det lettere at sparke nye
døre ind. I dag eksporterer
Livingly uroer, lykønskningskort, julepynt og meget andet
til 20 lande.

Og fremtiden ser mere sikker ud end nogensinde før.
Firmaet beskæftiger tre personer fast, en bogholder på
deltid og 50 hjemmearbejdere, som producerer de varer,
kunderne bestiller.
Historien er vigtig
Historien om de hånd- og
hjemmelavede kort er blevet
en vigtig del af virksomhedens identitet. Og noget af
det, Dior faldt for.
- Det er ufatteligt, de vælger Livingly i Brenderup. De
blev fascinerede af, at det er et
håndværk. Det er håndlavet,
og ikke lavet af 500 kinesere
ved et langt bord, siger Kent
Sejdelin.
Den historie sætter sine
græser for, hvor stor Livingly
kan blive.
- Selvfølgelig skal vi vækste. Men vi skal også drive en
forretning, der er troværdig i
forhold til det, vi sælger. Det

■ Dior-julekortet er den hidtidige kulmination på Livinglys
indtog på verdensmarkedet.
36.000 stk. af kortet solgte det
lille firma i Brenderup til det
franske modehus sidste år.

er håndlavede produkter lavet i Danmark efter gode,
gamle principper. Det skal
gennemsyre vores virksomhed og vækst. Ellers forsvinder mystikken om den lille
virksomhed i Brenderup, der
har solgt 36.000 julekort til
Dior.

Af Bjarne Jacobsen
bja@fyens.dk

det er en dårlig idé, men man
får hjemmearbejde for blandt
andet at finde ud af, hvem ens
konkurrenter er. Så finder
man måske ud af, at det ikke
er så en god en idé at blive bager alligevel.
Til gengæld hjælper erhvervscentret gerne bageren
med at finde en anden drøm.
- Jeg skal se den ild i øjnene og mærke, at de brænder
for det her, siger Tina Eisenhardt.

Mange overlever
I tal fra Region Syddanmark
ligger Middelfart på en tredjeplads, når det kommer til
at holde liv i iværksættervirksomheder. 61 procent af virksomhederne eksisterer stadig
efter fem år.
Middelfart Erhvervscenter
lavede en undersøgelse over
de iværksættere, de var i kontakt med fra 2004 til 2008. 78
procent af dem oprettede et
cvr-nummer, og 91 procent af
dem eksisterede fire år efter.
Erhvervscentret skal nu i
gang med en tilsvarende undersøgelse for perioden fra
2008 til 2012.
- Jeg aner ikke, hvad tallene
siger nu. Der skete jo noget i
2008, siger Tina Eisenhardt
med henvisning til finanskrisens indtog.
Samme år blev Middelfart i
øvrigt kåret til årets iværksætterkommune.
Af Bjarne Jacobsen
bja@fyens..dk

Hvis du tvivler,
så lad være
Brenderup: Langtfra alle nye

virksomheder har et produkt
eller koncept, der er stærkt
nok til at overleve i flere år.
Kent Sejdelins Livingly har
nu eksisteret i fem år. Og
han giver følgende råd til andre, som overvejer livet som
iværksætter:
- Hvis du står i en situation,
hvor du er tøvende og tænker
tør jeg, eller tør jeg ikke, så
skal man ikke gøre det. Det er
så let at fejle, og der kommer
ikke noget af sig selv. Specielt
ikke i denne tid, siger Kent
Sejdelin.
Han har selv flere gange
undervejs ændret forretningsplanen for virksomheden. I dag er der eksempelvis
langt større fokus på udvik-

ling af nye designs, end planen var, da Livlingly overtog
flere tusinde uroer fra en eksisterende kollektion.
- Men det er vigtigt, man
har sin passion og sin dippedut, man mener, er guds
gave til folket. Hvis ikke du er
troværdig i dit salg, falder du
igennem.
Lønnen er der ingen garantier for holder et niveau, som
kan konkurrere med livet
som lønmodtager. Snarere
tværtimod.
Til gengæld:
- Det er fantastisk at være
selvstændig. Den glæde, der
er når man lander en stor ordre. Man har kun sig selv at
takke. Både når det går godt
og skidt.

HVEM: Peder Pedersen,
som driver Humlemagasinet
HVAD: Sæsonåbning med
ny græsk udstilling
HVOR: Humlemagasinet,
Rugårdsvej 51, Harndrup
HVORNÅR: I dag klokken 12
■ Hvad kan man opleve, hvisman kører en tur forbi Humlemagasinet i dag?

Det kommer til at foregå i
salen, hvor vores formand for
støtteforeningen, Else Marie Madsen byder velkommen, og så vil jeg fortælle lidt
om selve udstillingen. Og så
kommer Panayotis fra Vejle
(Ejeren af brudekjoleforretningerne af samme navn,
red.). Han er den mest royale
græker i Danmark, har jeg
ladet mig fortælle. Han åbner udstillingen om det græske kongehus, og så har vi et
salonorkester fra Strib, som
sidder i salen og spiller. Og så
bliver der café med kaffe og
musik og kage, og så klipper
vi snoren ved indgangen. Da
vi jo ikke kan få desciderede
kongelige ting til udstillingen, som tager udgangspunkt
i 150-året for Kong Georg I’s
tronbestigelse i Grækenland
og 100-året for hans død, har
vi 500 billeder rammet ind,
og de forreste rum er meget
græsk inspirerede. I blå og
hvide farver, vi har små figurer af græske guder og gudinder. Så det er tydeligt, at det
nu er Grækenland, vi er kommet til.

■ Peder Pedersen og Ole Bjørn Pedersen åbner i dag for en ny
sæson på Humlemagasinet i Harndrup. Arkivfoto
■ Hvad glæder du dig aller
mest til i denne sæson?

Jeg glæder mig meget til at se,
om folk synes, det er interessant med denne udstilling.
Sidste år var det jo det danske
kongehus, som alle kender.
Og forrige år det engelske,
som alle kender, og før det
svenske, som folk kender. Så
det her er nok den mest specielle udstilling, jeg har lavet,
og den, jeg har været mest
bekymret for. Men fra mange
af de busser, hvor de har ringet og bestilt besøg, siger de,
at de synes, at det lyder spændende. Og så kan de jo huske
kong Konstantin og dronning Anne Marie.

■ Hvad har den lange vinter

betyder for jer på Humlemagasinet?

Ja den har desværre betydet,
at vi ikke rigtig har været i
haven endnu. Dog var 16 frivillige i går (torsdag, red.) ude
og klippe vissent ned og sprede lidt sne ud. Så det ser pænt
ud. I år skal vi jo have lavet
vores fynske bondehave. Den
skal åbnes officielt den 16.
juni. Så det er det aller første,
vi går i gang med, når vi kan
komme i jorden.

Af Pernille Gustafsson
peg@fyens.dk

Læserne løste mysteriet
■ Stiftstidendes
læsere hjalp
Humlemagasinet,
som manglede
oversættelse
af kongelige
telegrammer
Intet kongeligt mysterium er
tilsyneladende for mystisk for
Fyens Stiftstidendes læsere.
Så da avisen i februar opfordrede læserne til at hjælpe
Humlemagsinet med at finde
en græskkyndig, var der selvfølgelig bid.
Ønsket kom, fordi Peder
Pedersen og Ole Bjørn Pe-

dersen i Grækenland havde
fundet en mystisk lædermappe med en række private fotos fra det græske kongehus
- samt to gulnede telegrammer.
Her var afsenderen klar for
enhver - Konstantin den anden, stod der. Men herudover
var teksten en gåde for de to
herrer.
Så i princippet kunne der
stå alt fra en royal hemmelighed til et ”tak for fødselsdagsgaven” i de gamle
telegrammer, som Peder Pedersen syntes var noget af
det bedste, han og Ole Bjørn
Pedersen fik med hjem fra
research-turen til Athen.
Det viser sig nu, at ”tak for

fødselsdagsgaven” var et meget hæderligt gæt. For ifølge Peder Pedersen har det
vist sig, at der står følgende:
”2.juli 1965. Athen. Til hr. og
fru Vulgary. Dronningen og
jeg takker jer meget varmt for
den glæde, de har gjort, ved at
sende lykønskninger ved vores datters fødsel.”
Peder Pedersen gætter på,
at hr. og fru Vulgary har været venner af kongefamilien,
for også det andet telegram er
stilet til parret med en tak fra
kongefamilien.

Af Pernille Gustafsson
peg@fyens.dk

