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Sean er første rustfaste smed
Uddannet hos Viden Djurs og Enso
Denmark

Flemming Videbæk og
Sean Lukas Bundell, der
efter endt læretid fortsætter som svend hos
Enso Denmark i
Ørum. Pressebillede

Af Søren Andersen

Vi er også interesseret, i at
købe træ til flisproduktion, da vi er
leverandør til flere fjernvarmeværker.
Henvendelse til

Torben Rasmussen, tlf. 40 31 72 25
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NAVNE Kort før juleferien blev
Sean Lukas Bundell udlært
som rustfast smed – som den
første af sin art på VID Erhvervsuddannelser under Viden Djurs i Grenaa. Sean har
stået i lære hos virksomheden Enso Denmark A/S i
Ørum, der primært arbejder
på projekter med relationer
til spildevand.
"Vi har netop udlært Sean
Lukas Bundell, som tilmed er
både vores og Viden Djurs’ første rustfaste smed. Jeg kendte
Sean fra tidligere, og da han en
dag bankede på min dør og
spurgte på en lærerplads var
jeg ikke i tvivl. Egentlig var han
flyttet til Herning, hvor han
også var startet i lære, men han
savnede Djursland. Nu er Sean
udlært hos os – og vi glæder os
begge over, at samarbejdet
fortsætter – nu som mester og
svend," fortæller direktør i firmaet Flemming Videbæk.
"Vi har et godt samarbejde
med Viden Djurs. Faglærerne
er dygtige – og de udviser stor
interesse for elevernes trivsel –
både fagligt og socialt. Som
virksomhed oplever vi at få
meget feedback med information om, hvad der sker på skolen og hvordan vores lærlinge
trives. Jeg kender efterhånden

Elsker du også Norddjurs?

- så hold dig opdateret på norddjurs.lokalavisen.dk

COVID-19 I det seneste døgn er
fem mænd og tre kvinder med
covid-19 døde i Region Midtjylland. Det er, så vidt vides, det
højeste antal coronarelaterede dødsfald på et døgn i regionen. I går var næsten lige så
slem, idet der her blev registreret seks coronarelaterede
dødsfald i regionen - fire kvin-

		

VI KAN MERE END DU TROR..!
• VVS autoriseret installatør udfører opgaver inden for
vand, varme og sanitet i enfamiliehuse/sommerhuse/fritidshuse samt forsikringsskader.
• Salg / montering / reparation af pillefyr, halmfyr
og varmepumper.
• Smedeopgaver såsom svejse, bukke og klippe,
skære/tilskære m.m.

VI HAR MANGE ÅRS ERFARING INDEN
FOR FAGET OG FAVNER BREDT, BÅDE TIL
LANDBRUGET OG PRIVATE KUNDER

er i fokus.. !
- Din hån dværker, hvor du

KONTAKT: PER ELGAARD

ALLELEV SMEDIE & LANDBRUGSSERVICE APS
Allelevvej 5, 8570 Trustrup . Tlf. 8633 9255 / 4016 7774
perelgaard@allelevsmedie.dk . www.allelevsmedie.dk

Glæde hos Viden Djurs
Smede-uddannelsen er en af
de erhvervsuddannelser, hvor
hele uddannelsen - både
grundforløb og hovedforløb foregår i Grenaa. Og her er
man glade for at have udlært
den første rustfaste smed.
"Vi har udklækket mange
dygtige smede gennem årene,
men Sean er vores første rustfaste smed. Et område som vi
glæder os til at afsætte flere
lærlinge til i de kommende år,"
siger Trine Haugaard, der er

uddannelsesleder for værkstedsuddannelser på Viden
Djurs.
Skolen har investeret i maskiner og inventar, netop for at
kunne uddanne også rustfaste
klejnsmede og med investeringen håber man på at kunne
tiltrække og uddanne endnu
flere smede, for dermed at være medvirkende til, at virksomhederne kan få den vigtige arbejdskraft som de efterspørger.
Flemming Videbæk og Enso ser lyst på fremtiden: "Vi har
fundet en niche i nichen på et
felt, hvor vi forhåbentlig aldrig
bliver arbejdsløse – og hvor vi
producerer til flere lande. 70
procent af vores omsætning
stammer fra eksport til
blaandt andet Norge som en af

de store aftagere. Som en moderne virksomhed skal vi altid
være opdateret og være i stand
til at leve op til de standarder,
der måtte være på alt, hvad vi
producerer, og det kan vi kun,
hvis vi har dygtige medarbejdere. Vi er derfor også forpligtiget til selv at ansætte og uddanne de lærlinge, der skal være med til at sikre vores fremtidige eksistens. Hvis jeg bliver
kontaktet af et ungt mennesker, der gerne vil i lære – og
jeg kan se, at han eller hun har
gå-på-mod og ”ild i øjnene” og i det hele taget kommer
med den rette indstilling, så er
jeg åben for en dialog. Det er
så vigtigt, at de kommer med
en attitude, der viser, at de vil
faget, siger Flemming Videbæk.

14 personer med covid-19 døde
på to dage i Region Midtjylland
Coronarelaterede
dødsfald i Midtjylland topper lige nu

ONLINE

lærerne ret godt og oplever da
også at blive kontaktet, hvis de
har en elev, de mener kunne
være et godt match til lige netop vores virksomhed, så det
opsøgende arbejde har skolen
også fokus på."

der og to mænd.
I alt har der indtil videre været 232 coronarelaterede
dødsfald i regionen, 139 kvinder og 93 mænd.
Status på indlagte mandag
11. januar er, at der er indlagt
127 personer med covid-19 på
regionens hospitaler. Af dem
er 24 på intensivafdeling, og
22 af de 24 ligger i respirator.
Aarhus Universitets Hospital har det største antal indlagte, som det fremgår af oversigten herunder.
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Indlagte med covid-19 mandag 11. januar i Region Midt:
S
S
S
S
S
S
S

Aarhus Universitetshospital: 50
Hospitalsenhed Midt: 26
Hospitalsenheden Vest: 14
Regionshospitalet Horsens: 11
Regionshospitalet Randers: 16
Psykiatrien: 3
Ukendt: 7

