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Fjernvarme-frivillige har nået mål
om bindende ja fra 1000 husstande
Fjernvarmeprojektet i Juelsminde og
Klakring går ind i en ny fase efter opnåelsen
af bindende tilkendegivelser fra 1019
husstande. Frivillige ambassadører har
spillet afgørende rolle, mener formand.

Emil Fibiger Petersen
emfi@jfm.dk

CC
Erhvervslivet kan 
blive fløden på 
jordbærrene.
ERIK GUDBJERG, FORMAND,
JUELSMINDE FJERNVARME

Fjernvarmeprojektet i Juelsminde blev lanceret på et borgermøde i november med cirka 330 fremmødte. Allerede i juni holdt man et indledende in-
fomøde for at vejre stemningen blandt byens borgere. Privatfoto

JUELSMINDE: 1019 husstande
har afgivet bindende tilken-
degivelser om, at de vil med i
fjernvarmeprojektet i Juels-
minde og Klakring.
Det er status på den anden

side af den officielle tilmel-
dingsfrist, som var sat til 31.
januar.
Løsning Fjernvarmes pro-

jekt med en tilslutningspris
på 71.250 kr. er lavet ud fra en
præmis om 1024 tilmeldte
adresser ud af 1204 mulige.
De 1019 tilmeldte er nok

til, at projektet kan fortsætte,
og flere skal nok komme til,
tænker formand for borger-
foreningen Juelsminde Fjern-
varme, Erik Gudbjerg.
- Nu kan vi få lavet finbe-

regninger og detailprojekte-
re. Beregningerne skulle ger-
ne holde vand, så vi kan kom-
me videre, siger han.

Ihærdige ambassadører
Formanden er glad for resul-
tatet.
- Det er dejligt med opbak-

ningen i Juelsminde. Vi må
nok også sige, at det kun er
lykkedes, fordi vi har nogle
meget aktive mennesker,
som er gået ud og stemme
dørklokker og snakke med

folk i brugsen og i andre bu-
tikker. Så det er kombinatio-
nen af den store interesse fra
borgere i Juelsminde og den
store arbejdsindsats fra am-
bassadørerne og arbejds-
gruppen. Uden ambassadø-
rerne var vi ikke kommet i
hus, siger Erik Gudbjerg.
Onsdag 1. februar var de

ihærdige frivillige samlet for
at gøre status og glæde sig
over, at tiltagene har båret
frugt.
- Vi fejrede det med en om-

gang kransekage og
champagne, siger Erik Gudb-
jerg.

Erhverv og sommerhuse
Den kommende tid skal det
afklares om erhvervsdrivende
i Juelsminde også vil have
fjernvarme.
- Erhvervslivet kan blive

fløden på jordbærrene. Jo fle-

Længere fremme i 2023
venter myndighedsbehand-
ling samt udbud og projekte-
ring, så man kan gå i jorden i
2024.

re, jo bedre, siger Erik Gudb-
jerg.
Det skal også klarlægges,

om sommerhuse i Juelsmin-
de kan komme med i projek-
tet.

Lokale frivillige har gjort stort
stykke arbejde som ambassadører for

fjernvarmeprojektet. Her ses Morten Degnholm,
Jens Mortensen, Poul Hansen, Jonna Møller, Peter

Netuka, Palle Jakobsen, Axel Klæsøe, Frank
Lesemann, Olav Tornøe og Kurt Jensen. Privatfoto

Replik i præstesag.
Vil vi udskamme andre - er det virkelig
en måde at føre en debat på i et lokalsamfund?
Torben Mathiesen, Lille 
Dalby Højen 28, Hedensted

til Michael Høj, der gentag-
ne gange tituleres "den unge
præst", og som - uden at bli-
ve citeret - kaldes "bedrevi-
dende". Man tænker: Er det
virkelig en måde at føre en
debat på i et lokalsamfund?
Endnu værre bliver det,

når Finn Thorbjørn Hansen
kommenterer på nogle af de
teologiske holdninger, som
Michael Høj står for (og som
folkekirken ifølge både bi-
skopper og kirkeminister
ønsker at rumme). Disse teo-
logiske holdninger affærdi-
ges let og enkelt med et "Co-
me on! Kristne teologer er
indbyrdes uenige..." (og der-
for duer teologiske argu-

menter ifølge Finn Thorb-
jørn Hansen ikke). Altså:
Finn Thorbjørn Hansen må
gerne argumentere ud fra bi-
belvers, men Michael Høj
må ikke.
Helt ekstremt bliver det,

når præstens holdninger
uden videre sammenlignes
med apartheid, og når Finn
Thorbjørn Hansen til sidst
foreslår, at præsten pga. sine
holdninger bør forlade fol-
kekirken!
Det lyder jo nærmest som

et russisk holdningspoliti. Er
det mon også det niveau,
professoren argumenterer
på i akademiske sammen-
hænge?

At sige til en præst, at han
ikke må argumentere teolo-
gisk, svarer jo til at sige til en
filosof, der i netop dén fagli-
ge egenskab er med i Det
Etiske Råd, at han ikke må
bruge filosofiske argumenter
i en etisk diskussion om
f.eks. aktiv dødshjælp eller
til en guide på et kunstmu-
seum, at hun ikke må bruge
sin uddannelse i kunsthisto-
rie til at fortolke et maleri.
Man fristes til at sige: "Co-

me on, Finn Thorbjørn Han-
sen, skulle vi ikke finde tilba-
ge til både lidt demokratisk
takt og tone og til lidt saglig-
hed i debatten?"

LÆSERBREV: Det er ærligt talt
skræmmende at opleve den
retorik, som professor Finn
Thorbjørn Hansen fra Ørum
bruger, når han går ind i sit
nabosogns debat om præ-
sters ret til at have bestemte
teologiske holdninger (læ-
serbrevet "Vil vi godkende
menneskelig apartheid i fol-
kekirken?", red.)
Ud fra sine personlige er-

faringer og følelser - og ved
brug af udvalgte bibelcitater
- sætter professoren en skin-
ger tone i debatten med en
række belærende spørgsmål

Din fortælling - vores historie:
Indsamlingsaften

RÅRUP: Gemmer du på gode historier fra dit lokalområde
område? Kom til indsamlingsaften 8. februar kl. 19-21 i Kir-
kecenteret Rårup.
Til indsamlingsaftenen kan du fortælle om din, din fami-

lies eller dit lokalområdes historie, når museer og lokalarki-
ver samler flere brikker om den historie, som vi alle er en del
af.
De historier, ting og papirer, som vi gemmer på i hovedet

og på loftet, er brikker i den store historie. De kan være med
til at kaste lys over den lokale udvikling. Museer og lokalar-
kiver håber derfor på, at mange vil kigge i gemmerne og mø-
de op til en snak.
"Din fortælling – vores historie" er et projekt igangsat og

finansieret af Hedensted Kommune. Projektet udføres af de
tre museer: Glud Museum, Uldum Mølle og Hjortsvang Mu-
seum. Et tværfagligt samarbejde, der også inddrager lokalar-
kiver og ikke mindst borgerne i Hedensted Kommune.
Museerne sætter fokus på tre emner: Møller, modstand og

tro, mens lokalarkiverne indsamler de gode historier fra lo-
kalområdet.


