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Familien er og bør være den
trygge base, hvorfra al vækst
foregår. Det er herfra, de
grundlæggende menneskeli-
ge behov får næring. Og det
er herfra, vi henter energi til
at møde alverdens udfordrin-
ger.

Forfatteren, cand. negot.
Lisbeth Fruensgaard fra Vejle
opfordrer i sin nye bog ”Det
er nu eller aldrig” med under-
titlen ”Få mere tid og over-
skud til familien” alle til at la-
de familielivet få førstepriori-
tetet i livet. Fordi hun mener,
at familien har langt stærre
betydning, end man umid-
delbart tillægger den. Fordi et
godt familieliv er så basalt for
et helt liv.

Gennem sit arbejde som
coach og stresskonsulent er
det Lisbeth Fruensgaards er-
faring, at mennesker med en
stærk hjemmebane og et vel-
fungerende familieliv, kan
klare langt flere udfordringer
på arbejdspladsen, end men-
nesker med et familieliv præ-
get af konflikter, strid og

manglende kærlighed.
”Jeg er derfor en meget stor

fortaler for, at vi sætter tid af
til at pleje vores familie, og at
vi vægter den langt højere
end vores arbejdsplads”, skri-
ver Lisbeth Fruensgaard i
bogen.

Det er erfaringer fra sin
egen familie og via mange
mennesker, hun har mødt,
som hun formidler i bogen,
der på ingen måde er tænkt
som ”den endegyldige sand-
hed” eller en garanteret ma-
gisk formel til lykke.

Begynder med 
hver enkelt
Men Lisbeth Fruensgaard tør
godt love, at man kan skabe
store, positive forandringer
ved at følge rådene i bogen.
Det kræver bare en indsats,
for det gode familieliv begyn-
der med hver enkelt af os, der
vil det.

Hun vedgår samtidig selv,
at hun slet ikke selv altid hu-
sker at bruge bogens per-
spektiver og tænkemåde,
men bliver lidt klogere hver
gang, når hun vandrer ud af
den sti, som hun godt ved, er
den rigtige.

”Det vigtigste er ikke aldrig
at falde, men at kunne rejse
sig efter hvert fald”, siger et
gammelt kinesisk ordsprog,
som Lisbeth Fruensgaard me-
ner er værd at tage med i alle
livets sammenhænge.

Også her, når det handler
om at prioritere familielivet
og administrere den dyreba-
re tid.

Hendes bog er overskueligt
opdelt og rummer øvelser for
hele familien, ligesom man
kan downloade en arbejds-
bog med øvelser. Lisbeth Fru-
ensgaard skriver meget lige-
fremt og brugbart uden den

tunge teori, som ofte kan
præge den type bøger. Bogen
er udkommet på forlaget Gyl-
dendal. Lisbeth Fruensgaard
har tidligere skrevet ”Tag dig
nu sammen, skat –bevar glæ-

den og overskuddet, når din
partner rammes af stress el-
ler angst”.

Interesserede kan læse me-
re på: www.feelgood-fruens-
gaard.dk
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Lad
familielivet
komme først
Sådan lyder opfordringen i en ny bog af
cand. negot. Lisbeth Fruensgaard

Lisbeth Fruensgaard har skrevet bogen om at prioritere familielivet højt.
❏ Foto fra bogen: Lisbeth Hjort
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Fem tips til et godt familieliv

1. Vis lederskab. Gå foran med et godt eksempel. 2. Vær proaktiv.
Ret fokus mod det, du kan gøre noget ved. 3. Tag vare på din
energi. Skab overskud til din familie ved først at gøre de ting, der
giver dig energi. 4. Skab stjernestunder. Træn dig selv i at være
nærværende og vær bevidst om alt det gode, du og din familie
her. 5. Husk kærligheden. Sæt tid af til at pleje din familie. Kær-
lighed er en afgørende betingelse for en velfungerende familie. 

V
ejle er i deres fulde
ret til at indsende
prioriterede ønsker
til hvilke typer flygt-

ninge de foretrækker at mod-
tage. De skal bare ikke forven-
te, at ønskerne kan imøde-
kommes. 

Sådan lyder udmelding fra
Socialdemokraternes inte-
grationsordfører Jacob Bjer-
regaard, efter Vejle Kommu-
ne har valgt at anmode om
færre flygtninge med trau-
mer eller psykiske lidelser,
når næste års kvoter skal for-
deles. 

Jacob Bjerregaard (S) me-
ner, at de nuværende regler
for fordeling af flygtninge

fungerer godt.
– Placeringen af flygtninge

foregår i samspil med kom-
munerne. Det er en fornuftig
model, som jeg bakker op
om. Man kan dog aldrig und-
gå, at nogle kommuner må-
ske vil være utilfredse med
den konkrete fordeling, siger
Jacob Bjerregaard. 

Kommunerne skal
hjælpe hinanden
Venstres integrationsordfø-
rer Inger Støjberg forstår
godt, hvis Vejle Kommune fø-
ler sig presset af bestemte
grupper flygtninge, men hun

mener heller ikke, at kommu-
nerne bare frit skal kunne fra-
vælge de svageste grupper.

– Jeg kan godt forstå, hvis
Vejle Kommune føler, at de
står i en svær situation, og vi
er i Venstre klar til at se på,
om fordelingen af flygtninge,
kommunerne imellem, er
den rigtige. Men jeg tror ikke,
at det vil være en løsning, at
lade kommunerne frit vælge
blandt flygtningene. Opga-
ven skal løses og det skal vi
hjælpe hinanden med, siger
Inger Støjberg.

Hun mener, at en situation
som denne opstår, fordi det

ikke længere er muligt at ud-
vælge hvilke lande, som kvo-
teflygtninge skal komme fra. 

– Det er nemmere at inte-
grere flygtninge fra bestemte
lande her i Danmark. Og jeg
synes faktisk, at det er en rig-
tig trist skæbne, hvis man
først er flygtet fra et land, og
så kommer til et andet land,
hvor man på forhånd ved, at
det er nærmest umuligt at bli-
ve integreret. Så er det langt
bedre, at landene i mellem
får netop de kvoteflygtninge,
som der har nemmest ved at
integrere sig, siger Inger Støj-
berg. 
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Vi kan ikke gøre alle
kommuner tilfredse
Den nuværende ordning med fordeling
af flygtninge fungerer godt,
mener integrationsordførere
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Lørdag den 12. november
fejrer flymægler Knud Pug-
gaard, Stejlbjergvej 7, Vejle
Ø, sin 60 års fødselsdag.
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60 år

Steffen Østergaard, Toppen
3, Bredballe, fylder 70 år
lørdag 12. november. 

Den tidligere indehaver
af Gustav Østergaards Ma-
skinfabrik i Vejle har et
travlt otium. Han er i besty-
relsen for Håndværker og
Borgerforeningen i Vejle,
og lige nu er han optaget af
at planlægge foreningens
150 års jubilæum. Desuden
er han logebror i frimurer-
logen De To Søjler i Vejle og
har været det i en årrække. 

Steffen Østergaard er ud-
lært som klejnsmed hos sin
far, Gustav Østergaard, og
han virkede i smedefaget
fra han var en dreng på 14
år til for 10 år siden, da han
afhændede virksomheden,
som er grundlagt af hans
far, og som han blev med-
ejer af i 1963. Han sidder
fortsat i bestyrelsen i ma-
skinfabrikken og kan følge
med i udviklingen. 

Steffen Østergaard er en
mand, der befinder sig
godt i sin tredje alder, selv
om tiden går alt for hurtigt.
Han er en ivrig golfspiller,
og så nyder han at rejse ud i
verden og opleve andre kul-
turer sammen med sin ko-
ne, Karen, og familien, de
to døtre, svigerbørn og bør-
nebørn, har altid haft høj
prioritet. 

Fødselsdagen markeres
med en herrefrokost, hvor
Steffen Østergaard samler
58 herre til frokost i logehu-
set i Stormgade. Blandt
dem er flere ansatte fra ma-
skinfabrikken, som han har
delt hverdagen med i man-
ge år og som er blevet ven-
ner for livet. 
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15 elever har på Handels-
fagskolen i Odder afsluttet
fagprøven som detailhand-
ler med speciale indenfor
materialhandel. Blandt
dem er Julie Piepgrass, Vej-
le, der er hos Matas i Nørre-
gade i Vejle.
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Eksamen
som
materialist


