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MENNESKER

MOGENS PEDERSEN,
KOMMUNALDIREKTØR I
VARDE OM DANMARKS-
REKORDEN I SORT ARBEJ-
DE

Men vi skal ikke gøre 
mere for at stoppe 

sort arbejde her 
end andre steder.

S A G T,,

med penge, hvis hverdagen
skal kunne hænge sam-
men. Det handler måske
ikke om at have oceaner af
penge, men bare penge nok
så tingene kan løbe rundt.

Selv modtager Jesper
Harm dagpenge, og bud-
gettet er derfor en anelse
stramt. Derfor handler det
om at være kreativ, hvis

ØLGOD: Betydningen af
penge varierer fra person
til person, men langt de
fleste kan blive enige om,
at en hverdag uden økono-
miske bekymringer ville
være at foretrække. Jesper
Harm erkender derfor
også, at uanset hvad, så
betyder penge altså meget.

– Det er jo nødvendigt

der skal noget spændende
mad på bordet hver aften.

– Jeg har en opsparing,
som jeg bruger af, men den
bliver jo også mindre med
tiden, og det er klart, at det
kan mærkes. For eksempel
hvis der skal købes gaver
til fødselsdage, så bliver de
lidt mindre.

Jesper Harm drømmer

om i fremtiden at få mere
økonomisk frihed, og det
er ikke blot for fornøjelser-
nes skyld. – Selvfølgelig det
kunne være fedt, at bruge
flere penge på mig selv i
form af tøj eller spil og
film, så vil jeg også bare
gerne kunne slippe for alt
usikkerheden og spekula-
tionerne. Line

Et stramt budget kræver kreativitet
PENGE

Jesper Harm indrømmer, at penge har stor værdi, når
hverdagen skal hænge sammen. Foto: Line Guldager Hansen

DØDSFALD
Johan Hartmann
Andersen, Blåvand, 81 år.

NAVNENYT

Fyringsrunden ramte mar-
ketingafdelingen i Den
Jyske Sparekasse tirsdag
den 24. februar. 

Søren Peter Frøsig
havde arbejdet i afdelingen
i seks år, og han var den
ene af de to kolleger, ud af
fem, der ikke fik en fyre-
seddel. Men om torsdagen
mødte han op med sin
egen opsigelse.

– Jeg kunne ikke se mig
selv i øjnene i den nye
jobbeskrivelse, siger han.

Senere tilføjer han:
– Hvor galt kan det gå,

jeg kan jo altid blive gade-
musikant!

Den bemærkning er ikke
helt ved siden af. Søren
Peter Frøsig har spillet
trompet siden drengeårene
i Varde Garden, og han gør
det fortsat ved 30-40 job
årligt sammen med Jazz
Buffetten.

Samtidig er det en be-
mærkning, han med lethed
kan fyre af, for faktisk har
han allerede nu realiseret
den indtægt, han havde
budgetteret med i løbet af
hele det første år med sin

en-mands virksomhed
"Creative Signature". Og da
virksomheden blev etab-
leret 1. april, er det sket på
kun syv måneder.

– Jeg har altid haft en
drøm om at blive selv-
stændig, siger Søren Peter
Frøsig.

Derfor var han ikke helt
uforberedt den uge i febru-
ar. 

En del af sin sommerferie
sidste år havde han brugt
på samtaler med erhvervs-
konsulenten ved ProVarde.
Han havde lavet en skitse
til en forretningsplan, og
han var tilmeldt det iværk-
sætterkursus, der begyndte
præcis på ugedagen efter
fyringsrunden i sparekas-
sen.

Han sagde op i gensidig
forståelse. Så da han etab-

lerede virksomhed en må-
ned efter, blev Den Jyske
Sparekasse derfor en af
hans første kunder.

– Jeg var tilbage i hele
mit gamle netværk og hav-
de lavet en liste på 100
virksomheder. Den første
fra den liste, jeg fik en
opgave for, var Schantz
Byg, siger Søren Peter Frø-
sig.

Helt nostalgisk. For Flem-
ming Schantz var også en
af hans første kunder, da
han i begyndelsen af halv-
femserne som frivillig bag
Radio Charlie drog rundt
og tegnede annoncer til
radioen.

På tapetet på væggen i
køkkenet har han malet et
billede. Helt enkelt. En sort
firkant, som to hvide stre-
ger snor sig igennem. To

mennesker i profil, helt
enkelt og hele hemmelig-
heden i hans nye virksom-
hed: At mennesker mødes
og kontakt opstår.

– Det er det, marketing
går ud på. Synlighed. Kon-
takter giver mere kontakt,
siger Søren Peter Frøsig.

Hans far var selvstændig.
Senere blev han lærer på
handelsskolen i Varde,
hvor Søren Peter Frøsig
blev elev, med en drøm om
at komme i banken. 

Det kom han aldrig. I
hvert fald ikke som bank-
mand. Han kom i lære i
Silvan i Varde, og var fra
den spæde start ham, der
skaffede indtægter til Ra-
dio Charlie. Senere blev
han ansat, da radioen blev
købt af VestMedia, og så
var Søren Peters vej ind i
marketing banet.

– Jeg betragter mig som
pendanten til cykelbog-
holder. Jeg er de små og
mellemstore virksom-
heders partner som free-
lance-marketingmedarbej-
der. Derfor sidder jeg også
ude i virksomhederne og
arbejder. Det er helt be-
vidst. Det er min profil,
siger han.

DAGENSPORTRÆT

Den torsdag Søren Peter
tog sit store spring

Af Yvonn Tittel,
yti@jv.dk ,,

Jeg betragter mig som pendanten til cykel-
bogholder. Jeg er de små og mellemstore
virksomheders partner som freelance-

marketingmedarbejder.
SØREN PETER FRØSIG

Selvstændig: Søren Peter Frøsig er far til to, husejer og gift – og havde forberedt sig,
da der var fyringsrunde i sparekassen. Han blev ikke fyret, men valgte at springe selv.

Forkert navn
HODDE: I gårsdagens arti-
kel om Hodde Kro Hytteby
stod der flere gange, at
kroejer Vinni Schmidts
mand hed Gunnar Schmidt.
Han hedder Bjarne
Schmidt. 

JydskeVestkysten be-
klager fejlen. libra

SAMMEN OM
DET LOKALE
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at det kan være svært altid
at få tingene til at gå op,
hvis der skal være råd til
fornøjelser med vennerne
hver weekend. 

– Penge betyder ikke alt
men alligevel en del. De er
jo nødvendige, hvis man
skal have frihed til både at
kunne shoppe, gå i bio-
grafen og feste med ven-

ØLGOD: Det kan nogle
gange være svært at ind-
rømme, at penge altså har
en væsentlig betydning nu
om dage, uden at komme
til at lyde overfladisk. Især
hvis man er 16 år og er i
fuld gang med at tage hul
på ungdomslivet. Kirstine
Christensen kan i hvert
fald nikke genkendende til,

nerne hver weekend.
Det handler uden tvivl

om at prioritere, men Kir-
stine Christensen kunne
godt forestille sig en hver-
dag, hvor man ikke skulle
bekymre sig om økonomi.

– Jeg forestiller mig, at
der er rigtig mange, som
stresser over deres økono-
mi, og hele tiden speku-

lerer på, om de har råd
eller ej. 

Hvis sådan en dag, hvor
det ikke var nødvendigt at
tænke på penge, skulle
indtræffe, ville Kirstine
Christensen nyde den.

– Det ville være afslap-
pende, tror jeg, og jeg ville
nyde det ekstremt meget.

Line

Det er dyrt at være ung
PENGE

Kirstine Christensen må indrømme, at penge giver frihed
til fornøjelser. Foto: Line Guldager Hansen

Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfremmet.
Eller har du andet navnestof, du synes, skal i avisen? Så
skriv til os. Vi tager imod både færdige navneomtaler og
tip til nyheder.

Medsend meget gerne et foto af personen, du ønsker
omtalt.

Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer,
mindeord og omtaler af navnenyheder med på 
MENNESKER-siderne.

Adressen er
MENNESKER.VARDE@JV.DK

SKRIV TIL NAVNEREDAKTIONEN

Ulla Lund Starup
Mediekonsulent

Telefon 79 12 47 11
Mobil 20 60 48 16
E-mail: ull@jv.dk

Din konsulent til 
annoncering i 
JydskeVestkysten

Søren Peter Frøsig har
allerede realiseret den
indtægt, han havde
budgetteret med i løbet af
hele det første år med sin
en-mands virksomhed
"Creative Signature".

Foto: Jacob Schultz

FA K TA

Creative Signature
■ Navnet er valgt, fordi det
lyder godt.
■ Søren Peter Frøsigs virk-
somhed skal kun rumme ham
selv, og hans profil er at ar-
bejde i de virksomheder, han
laver opgaver for.
■ Han betragter sig som
partner, og som en del af sine
kunders virksomheder.
■ Har han behov for ekstra
hænder, har han et netværk af
andre freelancere, han træk-
ker på.


