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Det er dejligt
at se. Der er bare
så mange ihærdige iværksættere. der knokler
deruda’. Og vi tror
på dem...
Per B. Madsen,
erhvervschef

Den store samlende 2019-begivenhed for erhvervslivet i hele Slagelse Kommune blev atter en succes.
Gardehusarkasernen lagde i fredags lokaler til - i en fremragende atmosfære og stemning
Af John Hansen

E

ndnu en udgave af Slagelse Erhvervs Awards
skred fornemt over scenen.
Den foregik en skøn
fredag aften med hele
450 spisende deltagere på
Gardehusarkasernen lige
udenfor Slagelse.
Flot og festligt var det,
da fem store erhvervspriser
skulle uddeles på det lokale
erhvervslivs gallaften.
Slagelse Erhvervscenter
med sin altid veloplagte
konsulent Morten Hass
Augustsen i spidsen stod
igen som arrangør af hele
eventen og showet.

stærke ressourcer vi har
her i Slagelse Kommune
og at sammen kan vi skabe
noget meget stort,« glæder
Morten Hass Augustsen.
Noget ganske særligt

»Jamen, det er altså alene
det lokale erhvervsliv, der
med økonomisk opbakning
gør sådan en aften mulig.
Erhvervs Awards er dermed en fest, der er skabt,
ikke bare for, men også af
erhvervslivet, og det gør
aftenen til noget ganske
særligt.
Vi kan tydeligt mærke, at
Erhvervs Awards for alvor
har bidt sig fast som et af
de festlige højdepunkter
på året for vores lokale erhvervsdrivende,« fremhæver Morten.
Og erhvervschef Per B.
Madsen fulgte op med en
glæde over, alle de initiativer og tiltag, han ser rundt
i Slagelse Kommune netop
nu.
Såhhh...der burde være
basis for en ny Award Galla
2020!

Tøsedrenge og hotdogs
Et vue ud over nogle af bordene i den kasernehal, hvor Ulrik Wilbek for godt 30 år siden hersede med håndboldpigerne (Anja, Camilla
& Co.) - de ville noget stort. Var det mon derfor, de mødtes netop i Slagelse for at bygge noget op...? Foto: Evans Foto

Trods et par spørgsmålstegn undervejs, så var det
et professionelt show og
set-up, vi blev budt på over
de cirka syv timer.
Og typisk dansk, så endte
det hele heldigvis med
en stærk omgang midtnats-pølsevogn - fortsat
beskyttet af hærens nyeste
kampvogne.
Vi vil hylde dem!

Borgmester John Dyrby
Paulsen, Soc., byder her
velkommen. »Og det blev en
fantastisk aften, synes jeg.
Sikke en stemning, synes
jeg,« sagde han bagefter.

Mange forskellige fortjener
hyldest og skulderklap på
sådan en festaften.
»Med arrangementet ønsker vi jo at bringe de lokale
succeser frem i lyset og
hylde dem, der hver dag gør
en indsats for vores lokale
erhvervsliv.
Og i år var det en ekstra
glæde, at vi skal uddele en
ny pris, der sætter fokus på
klima og bæredygtighed, et
emne som vi er nødt til at
forholde os til og tage an-

svar for – også i erhvervslivet,« pointerede Morten
Hass Augustsen.

men med A-holdet sørgede
for at rytmen blev holdt
igennem hele aftenen.

Samspil skaber festen

Mange på arbejde

I rollen som konferencier
kunne gæsterne i år som
nævnt møde musiker,
skuespiller og entertainer
Martin Brygmann.
En god del af underholdningen var også lagt i
hænderne på Anne Dorte
Michelsen og Maria Bramsen, tidligere kendt fra
Tøsedrengene.
»Og jo, vi var rigtigt
glade for jeres publikum og
danseglade deltagere. Vi
har selv moret os og nydt
det,« sagde Anne Dorte
til Søndagsavisen...inden
hun ude i kulden hentede
en varm hot-dog ind til
ketchup, sennep og den
strideste chili.
Dertil lyttede vi til lokale
POPlic Service, der sam-

Menuen var skabt og blev
serveret i et særligt samarbejde mellem Vikar &
Gastronomi ved Carsten
Emborg samt op mod 40
tjener- og gastronomelever

fra ZBC, der med stor entusiasme kastede sig over den
spændende opgave.
Og så havde frivillige fra
JCI Slagelse igen bistået
med praktisk hjælp.
»At vi på denne måde
skaber samspil mellem
erhverv, uddannelse og
det frivillige foreningsliv
siger noget om hvor mange

Martin Brygmann underholdt på slap line - nogle gange lidt skævt, mens gardehusarfolkene stod
mere ret hele tiden... Arkivfoto: Evans Foto

Glaskunst til jul...
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Awards - en ægte Gallaaften

Og det blev en vellykket
aften - også selvom Mundharpe-Morten og Martin
Brygmann på et tidspunkt
udgjorde en særdeles sej
scene-duo, der næsten tog
kampen op imod »Tøsedrengene«.
Ja, det var måske tøsedrengene. I forklædning og
med dybere stemmer.

Søndagsavisen

Åben have søndag den 24. november kl. 13-16
– KUN 1 DAG

Få tilbage kr. 299,-

på Stærremarksvej 6,
4200 Slagelse

JUL...

Giv dine gæster en hyggelig velkomst!
Se mere på hjemmesiden og lad dig inspirere.
Besøg os på julemarked på
Dybkærgård den 23.-24. november
Køb julegaven og nyd et dejligt glas varm glögg

Kirkepladsen 4, 4220 Korsør
Glasværket
(Norvangen), 4220 Korsør
www.hoereklinikken-korsoer.dk
www.hoereklinikken-korsoer.dk
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