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Vejle

Laif Møller Laurid-
sen opfylder en 
drengedrøm med 
udgivelsen af 
Ingmann-inspire-
ret guitar-album 
Vibeke Kruse
vikr@vafo.dk

Vejle - i 1950’ernes Dan-
mark lå  syv-årige Laif på 
gulvet i sit fynske barndoms-
hjem og legede med biler.

Radioen var tændt, og 
pludselig hørte drengen en 
helt speciel guitarlyd, som 
ramte ham i hjertet.

-Hvem er det, der spiller?, 
spurgte han sin mor. Hun 
svarede: - Det er Jørgen Ing-
mann.

- Sådan vil jeg også spille, 
sagde Laif Møller Lauridsen. 
Han kørte de små legetøjsbi-
ler i garage, og her har de 
stået lige siden.

Drengedrømmen om at 

spille som Jørgen Ingmann 
med den rene lyd, de flotte 
satser, klange og harmonier 
har guitaristen nu opfyldt 
med cd-albummet ”Guitar 
in HI-FI 2”, inspireret af Jør-
gen Ingmanns album fra 
dengang. 

Det er sket i samarbejde 
med guitaristen Jørgen Lau-
ge, der akkurat som Laif 
blev ramt af Ingmanns sær-
lige lyd, som har fulgt dem 
lige siden. 

Det var en musikerkolle-
ga, kapelmester Peder Kra-
gerup, der gjorde Vejle-gui-
taristen opmærksom på Jør-
gen Lauge.

- Det var pudsigt at møde 
ham, der havde helt den 
samme drengedrøm, som 
jeg, så albummet er et fælles 
hjerteprojekt, siger Laif Møl-
ler Lauridsen. 

Klik i Chicago
Hvad han ikke anede, var 
derimod at den amerikan-
ske jazzguitarist Joel Pater-

son, der bor i Chicago, var 
ligeså fascineret af Jørgen 
Ingmanns sound.

Men det opdagede han, da 
han modtog cd-albummet, 
”Handful of strings” fra gui-
taristen i Chicago.

- Han havde fundet mig på 
internettet, hvor man kan 
kontakte hele verden med et 
klik. Jeg synes, det er helt 
fantastisk, at der på den an-
den side af Atlanten er en 
guitarist, der er lige så pas-
sioneret omkring Jørgen 
Ingmann, som jeg, fortæller 

Laif Møller Lauridsen.
Joel Paterson fandt Jørgen 

Ingmanns lp i en pladebutik 
i Chicago, og oprindeligt var 
det coveret med den char-
merende Jørgen Ingmanns 
billede, der fik ham til at kø-
be pladen.

Joel Paterson elsker plade-
covers fra 1950’erne, og da 
han så spillede pladen, var 
han omgående helt solgt. 
Han troede ikke, at der var 
danske guitarister, der kun-
ne lave en sound ligesom 
den amerikanske guitarle-

Guitarister fælles om passion   på tværs af Atlanten
IndstIllet tIl PrIs
Laif Møller Lauridsen er sammen med guitarkollegaen Lise Bro ind-
stillet til den klassiske musikpris P2-Prisen for albummet ”Guitars in 
colours, Motion”. Albummet udkom i efteråret 2012  og guitarduo-
en spiller her udvalgte værker på håndbyggede klassiske mester-
guitarer. Guitarduoen har høstet stor anerkendelse for albummet, 
der har et maleri af maleren Nis Schmidt på coveret. Modtagerne af 
P2-Prisen afsløres ved en koncert DR Koncerthuset fredag 7. febru-
ar 2014, hvor de nominerede for årets bedste klassiske cd-albums 
deltager i en koncert med DR Symfoniorkestret. 

 

Vejle - Et halvt hundrede 
bruger af Vejle Handicap 
Center bliver i dag snydt for 
andesteg.

Samtidig har centeret 
måttet aflyse alle arrange-
menter i denne uge.

Årsagen er en alvorlig 
vandskade i Vejle Handicap 
Centers lokaler i midtbyen.

- Loftet i køkkenet er styr-
tet ned. Og der er vand over-
alt, siger Christa Laursen, 
der er formand for Vejle 
Handicap Center.

I forvejen kæmper cente-

ret med en dårlig økonomi.
- Så vandskaden rammer 

os ekstra hårdt, siger Christa 
Laursen.

Hun tør ikke gætte på, 
hvornår der igen kan holdes 
arrangementer i lokalerne.

Ifølge formanden er vand-
skaden et hårdt slag mod 
centerets økonomi.

- Vi kæmper i forvejen 
med en dårlig økonomi. Så 
denne vandskade ville vi 
gerne have været foruden, 
siger hun. 

Vejle Handicap Center  
må aflyse andestegen

brand - Mellem fredag 
klokken 17 og mandag klok-
ken 12 blev der forsøgt sat ild 
til et skur på Novaskolen på 
Nørremarken. Det oplyser 
Sydøstjyllands Politi, der nu 
vil efterforske sagen nærme-
re. 

- Der var flere arnesteder, 
men vi ved endnu ikke, hvad 
der er blevet brugt til at star-
te branden, siger vicepoliti-
kommissær Lars Christian 
Thomsen.

Ilden fik dog tilsyneladen-
de ikke rigtigt fat. 
 
Indbrud I sVømmehal - 
Mellem søndag klokken 19 
og mandag klokken 7 blev 
der sparket en dør ind i DGI-
husets svømmehal i Vejle. 
Tyven stjal derefter cirka 
7000 kroner i kontanter og 
en del frimærker. 
 
forsøg På Indbrud - Man-
dag mellem klokken 4.35 og 
5 smadrede en tyv en rude 
hos Guldsmed Gram i Søn-

dergade og forsøgte at skaffe 
sig adgang til butikken. Det 
var dog lettere for tyven at 
smadre ruden end at forcere 
gitteret bag, og derfor blev 
det ved forsøget. 
 
kIrkens korshær - tirs-
dag klokken 4.20 forsøgte 
en ukendt person uden held 
at smadre en rude ind til Kir-
kens Korshær i Flegmade. 
Forsøget mislykkedes dog, 
og tyven måtte gå hjem med 
uforettet sag. 
 
butIkstyV med sød tand 
- Mandag klokken 17 blev en 
41-årig butikstyv snuppet i 
Aldi i Jyllandsgade, mens 
hun forsøgte at snige sig ud 
gennem kasselinjen med fi-
re Rittersport og et glas Nu-
tella, som hun ikke havde 
betalt for. Det mislykkedes 
dog, da kvinden blev opda-
get af butiksdetektiven. 
Kvinden blev sigtet for tyve-
ri af varer for 84 kroner og 
fik en bøde på stedet.  rytz 

Fra politiets døgnrapport

Både søndag og 
mandag fejres  
ny motorvejs- 
tilslutning  
til Grønlandsvej

Af Torben Juhler
toju@vafo.dk

Vejle - Mandag åbner den 
nye motorvejstilkørsel, der 
pludselig forvandler Grøn-
landsvej til en større ind-
faldsvej til Vejle. 

Åbningen af tilslutnings-
anlægget og udvidelsen af 
den nu sekssporede E45 fra 
Vejle C til Skærup markerer 
Vejle Kommune og Vejdirek-
toratet klokken 14.30 ved en 
officiel indvielse med obliga-
toriske taler og snoreklip af 
vejdirektør Per Jacobsen og 
og borgmester Arne Sigten-
bjerggaard (V). 

Men allerede søndag fej-
rer kommunen og boligsel-

skabet AAB, at Løget bliver 
koblet direkte på motorvejs-
nettet.    

Det sker i et festtelt, der 
stilles op på Grønlandsvej 
ved tilslutningsanlægget, 
hvor der er bydes på musi-
kalsk underholdning.

Interesserede kan springe 
på en gratis bus fra Trafik-
centret, og busser stopper 
ved alle stoppesteder op ad 
Koldingvej og Grønlandsvej 
og helt ud til pendlerplad-
sen ved den nye tilkørsels-
vej.

Er man mere interesseret 
i at se motorvejen og det nye 
anlæg fra oven, kan man for 
400 kroner købe sig en 
plads i en helikopter. 

Julemanden er også invi-
teret, og han kommer og de-
ler gaver ud til børnene. Der 
trækkes lod om gaveposer, 
og det firemandsorkestret 
band E 45 underholder om 
eftermiddagen med pop og 
rock fra de sidste tre årtier.

Motorvejsindvielse 
fejres over to dage
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Laif Møller  Lauridsen (t.h.) 
mødte den amerikanske jazz-
guitarist Joel Paterson under 
Copenhagen Jazzfestival i som-
mer. De deler passionen for den 
særlige Ingmann-sound.  
 PrIvatfoto  

Guitarister fælles om passion   på tværs af Atlanten
gende Les Pauls, der er 
kendt for at grundlægge den 
moderne guitarlyd. Blandt 
andet ved at speede hastig-
heden og via flersporstek-
nik.

Joel Paterson kalder lyden 
”et orkester af guitarer”, og 
han har siden købt samtlige 
plader, som Jørgen Ingmann 
har udgivet og synes, han er 
en guitarist i verdensklasse.

Spillede i København
- I sommer mødte jeg Joel 
Paterson og spillede sam-
men med ham på Copenha-
gen Jazzfestival. Jeg lånte 
ham en af Jørgen Ingmanns 
guitarer, og det var en kæm-
pe oplevelse for ham at spil-
le på den. Jeg var dengang 
ikke helt færdig med at fin-
pudse mit nye album, men 
gav ham den arbejdsversi-
on, som var til rådighed. 
Han var så venlig at kalde 
den et mesterværk og sige, 
at der er ingen, der har spil-
let guitar på den måde, si-

den Jørgen Ingmanns stor-
hedstid. Det er jeg da selv-
følgelig stolt af, siger Laif 
Møller Lauridsen. 
Guitar-albummet har cover i 
samme grønne farve, som 
Ingmanns LP fra 1950’erne, 
og selve cd’en er udformet, 
som var den en plade.
- Projektet har været under-
vejs i flere år, og det har væ-
ret et kæmpe arbejde at 
holde styr på 12 stemmer og 
få det helt rigtige lydbillede 
frem. Men jeg er glad for, at 
jeg gjorde det. Om ikke an-
det kan jeg engang, når jeg 
bliver gammel, lytte til al-
bummet og sige til mig selv: 
Jeg kunne fandme godt spil-
le engang!, siger Laif Møller 
Lauridsen. 

Skam jer på DR 
Han undlader ikke at give 
Danmarks Radio én over 
næsen i forbindelse med ud-
givelsen.
- Da jeg var dreng, spillede 
DR mange forskellige genrer 

af musik og heldigvis også 
instrumentalmusik. Denne 
cd realiserer drengedrøm-
men fra den guitarlyd, jeg 
hørte i radioen dengang. 
Der var tusindvis af drenge, 
der havde de samme drøm-
me, takket være DR’s musik-
politik dengang. 
- Nu kan jeg kun sige til DR: 
Skam jer, at det er slut med 
mangfoldigheden, og at vi 
nu kun skal have ensrettet 
bankemusik. Takket være 
den musikstimulering, vi fik 
i vores barndom og ung-
dom, har vi spillet mange 
forskellige genrer, jazz, pop, 
klassisk, country, rock og vi-
ser, siger Laif Møller Laurid-
sen.
Cd-albummet er indspillet i 
Lundgård Studio med Jeppe 
Schmidt Olsen og Søren Pe-
dersen på henholdsvis bas 
og trommer og Laif Møller 
Lauridsen og Jørgen Lauge 
på guitar. Albummet er ud-
kommet på Gateway Music.                      

”Jeg synes,  
det er fantastisk,  
at der på tværs af 
Atlanten er  
en guitarist,  
der er lige så  
optaget af den 
særlige  
Ingmann-sound, 
som jeg.  
Det siger noget om 
Jørgen Ingmanns 
internationale  
format  
som guitarist.”

LAif MøLLer LAuridsen 

Fælles projekt for 
Campus, SDE, 
Tietgenskolen  
og de to jobcentre  
i Odense og Vejle

Af Erik Andresen
eran@vafo.dk

vejLe - Når unge står med et 
bevis for afsluttet grundfor-
løb fra HG eller teknisk skole 
er de klar til at starte i en 
praktikplads i en virksom-
hed for at gøre deres uddan-
nelse færdig.

Desværre støder en del af 
de unge hovedet mod en 
lukket dør, fordi der især i 
krisetider langtfra er prak-
tikpladser nok.

Og selv om de fagligt er 
fuldt ud kvalificerede, kan 
der være problemer af an-
den art, som kan vælte læs-
set selv for de, der er så hel-
dige at have fundet en prak-
tikplads.

Det skal et fælles projekt 
mellem Syddansk Erhvervs-
skole i Vejle og Odense, Tiet-
genskolen i Odense, Cam-
pus Vejle erhvervsuddan-
nelserne og jobcentrene i 
Vejle og Odense forsøge at 
råde bod på.

Projektet hedder ”Prak-
tikplads til alle”, og det rum-
mer flere elementer.

For det første skal unge i 
projektet i første omgang si-
ge ja til skolepraktik for på 
den måde at bevare kontak-
ten til uddannelsen.

Hjælpende mentor
Herefter får de hver en men-
tor, der kan hjælpe med 
stort og småt: Skrive ansøg-
ninger, presse på i forhold til 
at få søgt de ledige praktik-
pladser, samt få styr på øko-
nomien, hvis den unge skal 
flytte hjemmefra.

Det var en hjælp for Peter, 
der afsluttede sin HG i janu-
ar og startede i projektet 
umiddelbart efter. Projektet 
hjalp ham til at få fokus på 
det, han gerne ville.

Han fik sat turbo på søg-
ningen og fik efter et par må-
neder en praktikplads i en 
butik.

Den ligger dog langt fra, 
hvor han bor. Så mentoren 
hjalp ham med at blive skre-
vet op til en lejlighed og få 
lagt et budget.

Efter at være startet i virk-
somheden har han fortsat 
mentoren i baghånden.

- I projektet har vi valgt at 
flytte fokus til de elever, der 

måske ikke på egen hånd 
har så let ved at finde en 
praktikplads, fortæller prak-
tikkonsulent ved Campus 
Vejle Mona Syndergaard.

- En del af eleverne har 
udfordringer, som det ikke 
er helt rimeligt, at virksom-
hederne skal bruge tid på at 
hjælpe med. Det klarer men-
toren for dem, siger projekt-
koordinator Trine Kynde 
Hovad.

Brochure
I disse uger modtager mere 
end 2500 virksomheder i 
Vejle og Odense en brochure 
med posten med et klart 
spørgsmål: Er din virksom-
hed socialt ansvarlig?

Alle virksomheder, der 
indgår en uddannelsesaftale 
med en elev på en erhvervs-
uddannelse inden nytår får 
en præmiebonus på 33.000 
kroner per elev.

Politisk har der flere gan-
ge været forslag om at gøre 
sociale klausuler blandt an-
det med krav om at tage lær-
linge til et krav for virksom-
heder, der vil komme i be-
tragtning til opgaver for Vej-
le Kommune.

Men forslaget har ikke 
kunnet finde et flertal.

Mentorer skal 
hjælpe med 
praktikpladser

Kvaliteten i ældre-
plejen bliver  
for ringe, mener 
medarbejdere

Af Jesper Sørensen
jeso@vafo.dk

vejLe - Fredag den 15. no-
vember er der demonstrati-
on foran Bryggen. Demon-
stranterne er medarbejdere 
fra det private plejehjem 

Betty Sørensen Parken og 
OK-Servicetjeneste, som si-
den 2007 har tilbudt private 
hjemmepleje i samarbejde 
med Vejle kommune. Begge 
hører under Ok-fonden. 

Som tidligere beskrevet i 
VAF har Ok-Servicetjeneste 
valgt ikke at byde i kommu-
nens nye udbudsrunde. Be-
grundelsen er, at kommu-
nen ikke sætter penge nok af 
til, at firmaet kan levere en 
ordentlig kvalitet i sin prak-
tiske hjælp og personlige 

pleje. 
Desuden mener firmaet 

og dets personale, at der re-
elt ikke er tale om frit valg 
længere, når kommunen 
skærer ned til at samarbejde 
med 19 til blot to private ple-
jefirmaer.

Demonstrationen finder 
sted kl. 13.30. Medarbejdere 
og ældre vil gå fra Sønder-
torv gennem gågaden og 
slutte foran Vejle kommune 
i Skolegade 1. Her håber det 
få nogle politikere i tale. 

Hjemmepleje demonstrerer

vejLe - Piger i 12-15 års alde-
ren har nu chancen for at 
sove en nat på Vejle Kunst-
museum i selskab med to 
museumsinspektører og bil-
leder og effekter fra udstil-
lingen ”PowerKvinder”.

Fredag 15. november kl. 19 
byder  Trine Grøne og Mia 
Ramsing Jensen velkommen 
til piger, der har liggeunder-

lag, sovepose og tandbørste 
med på museet, og så for-
tæller de ellers om de kvin-
delige kunstnere bag ”Po-
werKvinder”, viser iscene-
satte fotos, styler alle delta-
gerne som powerpiger, laver 
foto-shoot og viser uddrag af 
Lilibeth Cuenca Rasmussens 
film ”Get your motors run-
ning”.

Der serveres pink natmad 
og softdrinks, før alle siger 
godnat og går til ro uden at 
vide, om et af kunstværker-
ne vågner op i nattens løb. 
Der er morgenmad dagen 
derpå, og hele oplevelsen 
slutter lørdag kl. 10. 

Tilmelding efter først-til-
mølle-princippet på tlf. 76 81 
31 00. 

Pige-nat på kunstmuseet


