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Team Rønbjerg...

’Den Gaml’ og hans sjak
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Julemandens hjælper:
Martin løber penge hjem
til velgørende formål
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Når Martin deltager i sine ultraløb, sker det
ikke længere kun for egen vindings skyld.

For snart tre år siden blev
Martin Vangsgaard nærmest
berømt i hele Danmark på
historien om ultraløb som en
del af kuren mod sit årelange
stofmisbrug. Flere aviser
skrev om ham, og han var
gæst i Go’ morgen Danmark.
Her bringer vi den opfølgende historie, der godt kan
minde lidt om et juleeventyr.

Historien om Martin, der nu er fyldt
36 år, gav værdi for både læsere og
seere. Nogle blev inspireret, andre
blev underholdt. En motiverende
følelse, husker Martin.
Men hvad skete der bagefter, da
avisen var lukket og TV’et slukket?
Ultrakort fortalt havnede Martin i
et sort, stressbetinget hul. Dette
som følge af alt for mange
gøremål samtidig (job, brandmandsdeltidsjob, løbetræning
osv.), og det afkrævede ham stor
selvransagelse at komme op igen.
På lægens anvisning begyndte
han i et udredningsforløb, der bl.a.
inkluderede psykiatrisk behandling.
Det blev et vendepunkt, og Martin
kunne kravle op fra hullet som et
afklaret menneske med diagnosen,
ADD.

Diagnosen gav ro og overskud
Medicin og samtaleterapi har givet
Martin den ro, han ubevidst har
søgt siden sine tidlige drengeår.
Hertil har han indhentet seks års
forsømt nattesøvn. Sådan føler han
det i hvert fald, og udefra set er der
noget om det.

Martins familie får større opmærksomhed end nogensinde, og senest
nyder to nøje udvalgte idrætsforeninger på Mors godt af hans
bekendtskab. For når Martin deltager i sine ultraløb, sker det ikke
længere kun for egen vinding.
Efter en fartovertrædelse og
betinget frakendelse af sit kørekort i sommers reflekterede Martin
ekstra over livet og besluttede, at
han fremover ville samle penge ind
for hver løbet kilometer.
Pengene, der kommer fra villige
sponsorer som fx os her hos PH
Montage, går ubeskåret til velgørenhed.
Modtagerne er hhv. Midtmors
Parasport, der er et tilbud til
bevægelseshæmmede børn, og til
Limfjordens Idrætsforening, som
er et tilbud til unge, der er psykisk
sårbare.
At Martin støtter netop disse, skyldes flere faktorer, forklarer han.
Dels kan hjemstavnen – nationalt
set – godt bruge lidt god opmærksomhed. Dels er han stærkt
optaget af, at alle får samme gode
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vilkår og opvækstbetingelser uanset
fysisk og psykisk formåen.

Saldoen vokser hele tiden
Kr. 10.500,- står der indtil videre på
saldoen, og Martin har en begrundet
tro på et endnu større beløb, når
den allerførste udbetaling falder pr.
1. januar 2023. Han er nemlig så
dedikeret, at han også indsamler
pantflasker på de byggepladser,
hvor han til daglig arbejder for os.

De indløste penge overfører
han straks på velgørenhedsprojektets officielle
MobilePay Box, og i den
forbindelse afholder han
selv udgiften til driftsomkostningerne.
Afslutningsvis kan vi afsløre, at
Martin til næste år i maj er den
bærende drivkraft i et velgørenhedsløb for hele familien. Ikke noget med
langdistancer og besværligt terræn.
Bare nogle få kilometer i flot natur,
toppet med hotdogs og slush-ice. Af
den grund er vi allerede nogle stykker
hos PH Montage, der overvejer at
deltage.

Ultraløberens juleønsker?
Selv, ønsker Martin ikke det store til
jul. En kæreste måske - eller en
tatovering mere til samlingen. Han
har i alt otte tatoveringer, der tilsammen tegner et symbolsk billede
af, hvem han er. Der er heldigvis
plads til flere. For virkeligheden
er jo, at vi udvikler os konstant, og
når et eventyr er slut, kan et nyt
begynde.
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Hvad er ADD?
Modsat ADHD karakteriseres personer med ADD
ikke som hyperaktive og impulsive. Personer med
ADD er derimod umiddelbart mere indadvendte
med et besværligt forhold til koncentration. Fx
distraheres personer med ADD ofte nemt af egne
tanker, følelser, sansninger og ydre stimuli,
hvilket bl.a. kan forårsage søvnbesvær.

Kilde: bedrepsykiatri.dk
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’Den Gaml’ og hans sjak
Her hos PH Montage er vi stolte af vores mange, velfungerende sjak. Men iblandt er der
særligt et, der skiller sig ud. Det er sjakket på seks personer med Ryan i spidsen, hvor de
alle mere eller mindre er i familie, og det har sine fordele.
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Det skal tages helt bogstaveligt, at
Ryan står i centrum for det hele.

68-årige Ryan Jensen har flere
titler i sit job. Han er sjakbajs,
bedstefar, far og adoptant. Altså
et overhoved i den forstand, man
næsten kun kender fra eventyr. Og
sjakket har da også givet ham et
tilnavn, der er en eventyrhøvding
værdig; ’Den Gaml’.

Sjakket
Ryan, Bjørn og Asger deler DNA,
og Patrick er den bonussøn, Ryan
aldrig fik. (Sammen med sin Grethe
har Ryan ellers gjort det godt med i
alt fire sønner på stamtræet). Endelig er der de to ægte navnebrødre i
sjakket, Anders og Anders.
Læg hertil alle sjakkets andre
fællesnævnere. Fx jysk lune,
arbejdsomhed og landsbyen
Rønbjerg, der med sit lave
indbyggertal også understreger
familiestemningen.

Goddaw far! Far: Goddaw Ryan!
Ryans far gravede brunkul, så Ryan
lærte tidligt, at det gav penge med
ærmerne smøget op. Gennem
årene har han bl.a. drevet sit eget
entreprenør- og byggefirma,
arbejdet som montør for Gråkjær
Staldbyg og som chauffør for
Vinderup Fjerkræslagteri. Og deres
eksempel er for længst fulgt af
tredje og fjerde generation.
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Det ligner, hvad det er:
skurvognssnak!

Hellere byggemand end
landmand
45-årige Bjørn er egentlig uddannet landmand, og han giver gerne
sine venner i landbruget en hånd
i weekender, hvis de er i bekneb
med bemandingen. Alligevel
foretrækker han montørjobbet
som sin primære levevej. Fire dage
ude og tre dage hjemme. Det er
frihed, synes han.

20-årig på rette hylde

Han er sjakbajs,
bedstefar, far og
adoptant...

Asger, der er sjakkets yngste, har
kun været med i et halvt års tid.
Forinden tumlede han ind i og ud
af uddannelser. Først nu har han
fundet en hylde, hvor han trives og
endda tjener gode penge. Penge,
der i bogstavelig forstand hurtigt
får hjul at køre på. Trods sin unge
alder har Asger nemlig allerede
haft mindst tolv forskellige biler.
Den seneste er en Mercedes ML
320. Det er en sværvægter, der er
dyr i drift. Men da Asger stadig er
hjemmeboende og kun symbolsk
betaler for det, har han råd og
nyder det. Det samme gør hans to
yngre søstre, som gavmildt har fået
brugsretten, når han er på montage med far og bedstefar.

Planer om pension?
Den officielle pensionsalder i
Danmark er lige nu 66,5 år. Udefra betragtet er det derfor flot, at
Ryan hænger i endnu i et job, der
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er langt mere fysisk krævende
end gennemsnittet. Ryan har
ikke sat en dato. Han kan dog
sagtens se for sig, hvordan han
skal udfylde tiden, når han forlader
arbejdsmarkedet, idet han bl.a. er
passioneret omkring havfiskeri,
campingliv og traktortræk.
Hvorvidt Ryans afløser som sjakbajs skal findes i sjakket, eller vi
kan gøre os forhåbninger om et
stjernefrø mere fra Rønbjerg, vil
vise sig. Uanset hvad er ’Den Gaml’
meget afholdt. Både i sjakket,
blandt vores projektledere og på
byggepladsen generelt.

Takket være Ryans stoiske
facon samt praktiske og
menneskelige overskud glider
opgaverne altid, som de skal.
Selv, når uventede situationer
gør tingene besværlige.
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Gammel kending
- ny i jobbet
Som tidligere montør på et af vores sjak og med to relevante uddannelser oveni var
Jesper Olesen oplagt for os at bejle til, og heldigvis takkede han ja. Foreløbig gælder det
opgaverne i Anjas sted, til hun er tilbage efter sin sygemelding. Herefter skal Jesper
indgå som projektleder, hvilket han ser frem til med en vis ydmyghed.
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Der har været
fart på drengen...
Trods sine kun 29 år har Jesper
Olesen, der bor i Vinde, ellers allerede mere erfaring end de fleste.
Vognmandssønnen fra Balling har
både uddannet sig til tømrer og til
bygningskonstruktør, hvilket sammenlagt har taget ca. 7,5 år.
Herimellem har han også nået et
længerevarende ophold i Australien,
et job som montør for os og ikke
mindst at finde kærligheden. – Der
har været fart på drengen, som man
siger.
Alligevel vil Jesper altid huske
sidste år som noget særligt. Her
blev han færdig som bygningskonstruktør efter 3,5 år på skolebænken i Holstebro. Men det
største var, at han og kæresten
blev forældre til sønnen, August.
Med den nye titel som far begyndte Jesper også i nyt job hos
Vestergaard Huse i Løgstrup nær
Viborg. Han savnede dog større
udfordringer og var derfor nem for
vores Flemming Andersen at overtale til et jobskifte. (De to kender
hinanden gennem deres fælles
interesse for håndbold).

Flemming og de andre dygtige
projektledere vil stå for Jespers
oplæring i de systemer og normer,
der kendetegner PH Montage som
en pålidelig leverandør og en god
arbejdsplads. Ja, det vil alle medarbejdere i administrationen sørge
for. Til gengæld har Jesper lovet
at bidrage til vores fortsat positive
udvikling gennem sin viden og
gode energi.
Jesper udtaler:

Det kan godt føles som et
ekstra pres, at man på papiret
kan en masse. For det står
ikke altid mål med virkeligheden. Af den grund har
det været en fin start at skulle
tage fra på mange af Anjas
opgaver. Herigennem har jeg
fx fået lejlighed til at møde
de forskellige sjak direkte på
byggepladserne. Og det er et
vigtigt udgangspunkt for en
ansvarlig projektleder, synes
jeg.
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Indirekte skummer vi fløden af
den succes, Thise Mejeri har
I slutningen af 80’erne var
økologi en by i Rusland.
Derfor gav hverken
politikere, landmænd,
dagligvarebutikker eller
konkurrenter meget for de
visioner, folkene bag Thise
Mejeri havde. Men i dag er
Thise Mejeri landets næststørste med en konstant
vækstrate, der løbende

Med tilbygningen får Thise Mejeri
to tusinde kvadratmeter ekstra
i grundplan og en loftshøjde på
otte meter. Det skal nok give god
palleplads ifølge vores Karsten
Sørensen.
Sammen med sit sjak har Karsten
stået for elementmontagen i den
første af opførelsens planlagte to
etaper. Deres arbejde gik i gang i
uge 42 og sluttede i uge 43. Alt
gik helt efter planen, og hele
sjakket er for længst rykket
videre.

De arbejder nu langt væk fra
brølende malkekøer på Sallings
jorde. I Københavns Sydhavn
skal et nyt boligkompleks med
fire hundrede lejligheder nemlig
rejses. Det er fast arbejde i så lang
en periode, at et andet af vores
dygtige sjak må træde til, når
montagen hos Thise Mejeri skal
fuldendes.

kalder på bl.a. flere kvadratmeter. Senest har mejeriet
sat gang i en tilbygning, der
skal opføres etapevis, og som
involverer os.
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Kort status
Byggebranchen kører på
fulde omdrejninger og der
er lynende travlt i store og
små virksomheder. Også hos
PH Montage.

Pipelinen af projekter planlagt i
2022 er også god, så vi forventer
også tryk på til næste år.
I år har vi været 87 engagerede
ansatte i virksomheden som alle
har bidraget til at vi sammen har
kunnet levere kvalitetsbyggeri til
vore kunder og slutbrugere.
Den generelle konkurrence og
en generel mangel på kvalificeret
arbejdskraft har dog betydet at vi
ikke helt når i mål rent indtjeningsmæssigt i år og vores forventning
til 2022 er et resultat på niveau
med i år.
Vi har her i sensommeren justeret
lidt på vores bonusaftale. Det har
altid været vigtigt for os, at modellen er sammensat således, at den
udmåles efter kriterier, som den
ansatte har indflydelse på, såsom
forbrugte løn- og krantimer.
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Samtidigt skal modellen være så
enkel og transparent som muligt.
Også den nye aftale lever op til disse krav og er samtidigt blevet mere
attraktiv for den enkelte.
Vi er også kommet rigtig godt i
gang med BMS-e-learning for at
styrke arbejdsmiljøet og i sidste
ende reducere og helst undgå ulykker/nærved ulykker. Flere sjak har
allerede gennemgået forløbet med
instruktion, træning og uddannelse.
Vi har styrket byggelederfunktionen
i forbindelse med ansættelse af
Jesper Olesen. Jesper er uddannet
bygningskonstruktør og har senest
slået sine folder hos Vestergaard
Huse A/S og for år tilbage var
Jesper ansat som montør hos os.
Vi glæder os til samarbejdet.

E-LEARNING med
- de 6 uddannelser er startet...
Ved at anvende BMS’s e-learning system opnår vores virksomhed større
tilfredshed blandt alle medarbejdere, sikkerhedsorganisationen og en bedre
udnyttelse af tid og ressourcer. Samtidig er målet at reducere antallet af
ulykker/nærved ulykker.
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I ønskes alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Mvh Kasper K

Sæt kryds i din kalender...
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Fredag d. 18. marts
kl. 9.00

Fredag d. 1. juli
kl. 9.00

Sikkerhedsmøde

Sikkerhedsmøde

Fredag d. 8. juli

Uge 29-30-31

Sommerafslutning

Sommerferielukket

