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Om Behandl os ordentligt:










Hent flere oplysninger her: www.behandlosordenligt.dk
Vores Facebook grupper: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille spørgsmål om de problemer man har.
Brug vores logo/folder
Vi søger efter Frivillige se her.
Kontakt Behandl os ordenligt
Her kan du hente en Behandl os ordentligt logo til din facebook profil billede:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.picbadges.com%2Fsearch%2F%3Fqry
%3Dbehandl%2Bos%2Bordentligt&h=EAQFbnQLi

Sket i ”Behandl os ordentligt siden sidst:


Vi har holdt møde i Fredericia, styregruppen har holdt møde og vendt en masse ting som vi arbejder med fremover. - Det har også været mulighed for at folk der gerne vil møde Behandl os
ordentligt til en snak om forskellige ting at møde op. Efter kl:13:30 fik vi besøg af 3 kvinder der
fortalte en masse om hvordan syge bliver behandlet i systemet ... Kirsten og Pia kunne fortælle
en masse om Fredericia kommune/jobcentre og deres umenneskelige behandling af syge, samt
overvågning af syge borger udenfor ejet hjem ...

Hvad vil Behandl os ordentligt i fremtiden:




Behandl os ordentligt mener, vi skal kikke på arbejdstiden, der lægger mange nye ordinære job.
Men det skal ske på en måde så ingen går fra hus og hjem, det kan lade sig gøre, man bruger
det i Sverige.
Vi arbejder på at komme mere rundt i landet, vil gerne med til vælgermøder når valget kommer
så vi kan være med i debatten om de masse af helt urimelige ting som sker rundt om i hele landet.

Vigtige ting der sker omkring os:

 Ulighed, folk falder ud af dagpengesystemet uden den arbejdende befolkning reager på nogen
måder, fattigdom stigende fattigdom flere hjemløse uden der fortages nogen form for tiltag fra
regeringen til at bedre situationen.

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:


Pernille Robdrup frygter, at Aarhus Kommunes nedskæringer på handicapområdet vil blive så stor
en belastning for hendes familie, at det ender med skilsmisse.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2015/02/02/02150826.htm



Gælds rådgivning til socialt udsatte, et varmt område.
Vi har erfaret at flere kommuner ikke vil rør det med en ildtang. Problemet er at niveauet på flere
af de offentlige ydelser er så lave at man ikke kan leve for dem, dermed selvfølgeligt heller ikke
betale gæld. Så rådgivning kan udstille fattigdoms problemet, så ingen rådgivning. Det er politisk
tabu. Man udstiller jo ikke de fatale konsekvenserne af de nye sociale reformer.
http://hsfo.dk/article/20150203/ARTIKLER/150209805

 Læsebrevet af Frits Degner som ingen aviser vil bringe:
https://www.dropbox.com/s/gkrkwaih1ahcra1/L%C3%A6sebrevet%20ingen%20aviser%20vil%2
0bringe.pdf?dl=0


Jeg er barn af den rigeste procent. Jeg gik på privatskole, er blevet akademiker, ejer min egen
lejlighed og kommer til at arve. Jeg kan sikre mine endnu ufødte at vinde i samme lotteri, men
det er ikke godt nok. Mine privilegier forpligter til mere.
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2532072/her-paa-toppen-ser-vi-ned-paa-alle-andre/



En række syge borgere frygter den forestående valgkamp, da de fra Mogens Bak Hansen, en del
ansatte på Fredericia Jobcenter og Kompetencecentret, er blevet gjort opmærksom på at politisk
engagement, læserbreve, demonstrationer, samt spørgsmål til byrådet vil kunne skade deres
verserende sag på Jobcentret. http://www.fredericiaavisen.dk/site/da/Avis/news/show/13384



Holbæk Kommune skal sørge for at finde et passende skoletilbud til ordblinde Sara Marqvorsen
fra Vipperød. Det slår Klagenævnet nu fast. http://www.tveast.dk/artikler/ordblind-pige-faarmedhold-fra-klagenaevnet



Synes lige denne solstråle historie skal med.. http://hilleroed.lokalavisen.dk/jobprojekt-succesfra-flasken-til-fast-arbejde-/Lokale-nyheder/20150211/artikler/701229806/1030



Læs dette:
https://www.facebook.com/ForaeldreneDanmarkDK/photos/a.553642511405129.1073741832.33
1411990294850/558982200871160/?type=1

Oplysende video:
 Hvad vil det sige at være psykisk syg?“Hvis jeg har en psykisk sygdom, så kan du ikke se det på
mig – jeg ligner bare mig selv” siger Ole. http://lnk.to/HeadmattersPsykisksaarbare




Tre unge hjemløse fra ungdomsherberget RG60 har skildret en dag i livet. Brug 7 minutter på at
få indblik i livet fra deres perspektiv. Filmen er produceret i samarbejde mellem Missionen blandt
Hjemløse og Mastiff TV. http://www.youtube.com/watch?v=K-_4uL-GxGY
18. februar inviterede Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet til den første af fire
folkehøringer i forbindelse med Danmark FN-eksamen i menneskerettigheder. De fremmødte
kunne selv spille ind med menneskerettighedsproblemer i Danmark. http://youtu.be/bbpf_-IHX_Y

Diverse om sygdom:






Jeanette Lund havde været til jobsamtale og fået sit drømmejob. Men da arbejdspladsen fandt
ud af, at hun tidligere havde haft stress, trak de ansættelsen tilbage.
http://www.avisen.dk/opdagede-jeanettes-sygdom-du-er-ikke-ansat-alligev_306991.aspx
Region Midtjylland giver mange af de over 27.000 ansatte adgang til patientoplysninger. Ulovligt og kritisabelt siger tilsyn. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/04/180210.htm
Hvor har hun ret.
Man må ikke snyde med sociale ydelser. Det siger sig selv. Men sygemeldte borgere i Fredericia, kan aldrig være helt sikker på, om de bliver overvåget.
http://www.fredericiaavisen.dk/site/da/Avis/news/show/13423

Handikappede:
 Miilas er multihandicappet. Hans mor frygter, hvordan sønnens fremtid bliver i et



samfund med konstante nedskæringer på velfærden og hvor menneskeværd vurd eres efter, hvad man kan yde på arbejdsmarkedet.
http://www.arbejderen.dk/indland/skal -min-s%C3%B8n-v%C3%A6re-henvist -tilvelg%C3%B8renhed
Mange handicappede er ensomme. De har aldrig eller kun sjældent kontakt med familie og
venner, og mange handicappede føler, at de ikke har nogen at tale med eller nogen at bede om
praktisk hjælp, når de har brug for det. http://www.sifolkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/06_2015.aspx

Arbejdsløse:
 Nutidens fagforeninger er fanget i en anden tidsalder og tager ikke højde for virksomhedernes



stigende brug af midlertidige ansættelser. Det kan blive fagforeningernes død, hvis ikke de følger med udviklingen, lyder det fra den internationalt anerkendte forsker Guy Standing i et interview med A4. http://www.ugebreveta4.dk/forsker-fremtidens-arbejdsmarked-truerfagforeninger_19978.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_Organisk_Ikkevalideret&utm_mediu
m=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NDA3&aid=19978
Bla bla bla bla .... snakken går, det er da forfærdeligt, nej det kan da ikke passe !!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206137482739733&set=gm.79297902
4110895&type=1






Arbejdsløse får dårligere hjælp til at komme i job, og ansatte på jobcentrene spilder dyrebar tid
og millioner af skattekroner. Som Avisen.dk har beskrevet, har overgangen til et nyt it-system
skabt kaos på danske jobcentre siden nytår. http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-02-19-itkaos-paa-jobcentre-styrelse-gav-groent-lys-trods-advarsler
Ja det er ikke noget at råbe hurra for … Så mange fødevarearbejdere mistede dagpengene i
2014. https://www.nnf.dk/nyheder/2015/februar/saa-mange-foedevarearbejdere-mistededagpengene-i-2014/
Et socialt værested har fået folk tilbage på arbejdsmarkedet eller fået dem i gang med en uddannelse. Paraplyen i Haslev har været en del af det landsdækkende beskæftigelsesprojekt:
Indsats i Udkanten. http://www.tveast.dk/artikler/beskaeftigelsesprojekt-er-en-succes

Kontanthjælp:



Samlevende på kontanthjælp sender nu en kæmpe regning til flere af landets kommuner.
Kommunerne har lavet fodfejl, der betyder, at hvert par har ret til at få op til 90.000 kroner tilbage. http://www.avisen.dk/til-grin-kommuner-tilbagebetaler-kassen-til-samleve_308463.aspx



Norddjurs Kommune gennemgår alle sager om gensidig forsørgelsespligt for kontanthjælpsmodtagere, fordi der er sket fejl i sagsbehandlingen. Derfor fik Bethina Andersen pludselig
48.500 kroner. Pengene skal bruges til at forkæle hendes 12-årige søn, der er handicappet.
http://www.avisen.dk/kontanthjaelpskoks-bethina-faar-48500-tilbage-fra-



ko_308537.aspx?fk=teaser
Se her, hvordan du kan klage over gensidig forsørgelsespligt. Allan og Susanne fik penge tilbage på et døgn. http://www.avisen.dk/se-brevet-der-skaffede-allan-20000-kroner-paa-endag_308997.aspx

Førtidspensionister:




Hvis arbejde er så sundt.... Ny forskning fra Aalborg Universitet viser, at arbejde ikke fører til
bedre socialt liv for syge og handicappede. http://nordjyske.dk/nyheder/hvis-arbejde-er-saasundt----/4a8c016e-6e33-4add-b13f-0d8974565b82/112/1513
Syge og handicappede får et rigere socialt liv af at være på førtidspension frem for i fleksjob,
viser ny forskning. http://www.avisen.dk/hvis-arbejde-er-saa-sundt_309059.aspx?deck=D

Ældre:





Det skal være muligt for folk over 70 år at fortsætte på arbejdsmarkedet.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article4964045.ece?fb_ref=Default
Vi skal blive ved med at arbejde, til vi fylder 80. Til gengæld skal vi kun arbejde 25 timer om
ugen. Sådan lyder den forskningsbaserede vurdering fra lederen af et nyt Max-Planck Center i
Danmark. http://disq.us/8m87ql
Visionen er at halvere ensomheden i Danmark inden 2020, og det er Ældre Sagen, der har taget initiativ til at samle de mange organisationer, der bl.a. tæller Ventilen, Dansk Boldspil Union
og Kræftens Bekæmpelse. http://www.aeldresagen.dk/temaer/Sider/Ensomheden-skalhalveres.aspx?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=%C3%86ldre+Sagen&ut
m_content=update+212.000+danskere+f%C3%B8ler+sig+ofte+eller+altid+ensomm

Pension:


Du behøver ikke være færdig med at arbejde, før du får udbetalt penge fra PensionDanmark og
Industriens Pension. http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/b3b1b7fd5d47489bbc395549dd05acce20150212-faa-pension-mens-du-arbejder

Fattigdom/hjemløs:
 Dagens gæstesælger i den internationale sælger uge har ofte støttet de hjemløses sag. Hun har
givet den fuld gas som entertainer til både hjemløsedagen og ved andre lejligheder – også i fuldt
skrud i form af en kjole syet af Hus Forbi - aviser. Anne Marie Helger er en skuespillerinde, som i
tidens løb har leveret budskaber med masser af kant på alle mulige scener, i film og som for
snart mange år siden skabte furore med teatergruppen Solvognen.
https://www.facebook.com/108549692511917/photos/pcb.913706381996240/91370532199634
6/?type=1
 Fakta indleder samarbejde med Hus Forbi, der blandt andet betyder at sælgerne nu må stå foran
butikkerne og rykke inden for, når vejret er dårligt
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/discountkaede-inviterer-hjemloese-indenfor/5427483
 projekt UDENFOR på nattetælling: 40 hjemløse sov på gaden i København natten til torsdag 0502-2015. - 40 hjemløse sov på gaden i København, viser en nattetælling foretaget af projekt
UDENFOR og Københavns Kommune natten til torsdag i uge seks. Omfanget af nød kalder på en
styrket gadeplansindsats kombineret med individuelle løsninger, mener projekt UDENFOR. Psykisk sygdom, svære sociale problemer, misbrug og fysisk dårligt helbred. Det er de absolut
svageste og mest sårbare hjemløse, som projekt UDENFOR og Københavns Kommune, i forbindelse med den nationale hjemløsetælling, natten til torsdag kunne registrere som hjemløse gade
sove. - I alt talte projekt UDENFOR og Københavns Kommunes hjemløseenhed 40 gadesovere,
heraf var 32 udlændinge, tre var kvinder, mens fire af de talte hjemløse hørte under kategorien
unge – en voksende gruppe, som projekt UDENFOR møder mere og mere på gaden til trods for,
at man hidtil har anset gruppen som værende mere eller mindre usynlig i gadebilledet. Du kan
læse mere om projekt UDENFORs aktuelle erfaringer med ”de usynlige hjemløse, der vokser i antal” ved at følge linket til projekt UDENFORs kronik bragt i Kristelig Dagblad d. 29. januar. – Nattetællingen blev udført af 14 medarbejdere fra henholdsvis projekt UDENFOR og Københavns
Kommunes hjemløseenhed, som i hold af to medarbejdere talte gadesovere i 7 forskellige områder i København. Samarbejdet mellem projekt UDENFOR og Københavns Kommune omkring tællingen, natten mellem d. 4. og 5. februar, er det første af sin slags og vil på sigt kunne bidrage
positivt til et konstruktivt samarbejde omkring byens hjemløse. Læs mere om samarbejdet mel-



lem projekt UDENFOR og Københavns Kommune ved at følge linket her. - Med ovennævnte nattetælling supplerer projekt UDENFOR den traditionelle indrapportering af antal hjemløse i uge seks
til SFI.
Kvinna filmas när hon misshandlar tiggaren Hvad sker der lige her?:

http://www.expressen.se/gt/kvinna-filmas-nar-hon-misshandlar-tiggaren/
















EUROPA PÅ KANTEN: Lavtløns-Europra vokser, og vi risikerer amerikanske tilstande med
mange fattige lønmodtagere, advarer tænketanken Cevea.
http://www.fagbladet3f.dk/temaer/europa/3035F71A4D3F4D98B86EACFB74C8C575-20150215rapport-hver-femte-ufaglaerte-europaeer-er-fattig
Det kan også ramme dig og din familie, alle kan blive ramt af sygdom og/eller ledighed.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203701969576406&set=gm.794697060605758&ty
pe=1
Patricia har boet 17 år i DK - og arbejdet her i 11 år som designer. Hun blev fyret og kunne ikke
finde et nyt job. Selvom hun prøvede at starte egen virksomhed, så gik det ikke og hun mistede
efterhånden alt og endte på gaden. Hør om hendes liv og historie her.
http://youtu.be/UuUgdUkIl_o
Ni ud af ti hjemløse, der har midlertidigt ophold på et herberg, vil gerne flytte i egen bolig, viser
ny undersøgelse fra SFI. Men tidligere erfaringer viser, at den nødvendige sociale støtte ikke altid
følger med, og hver tredje har ikke kontakt til en sagsbehandler under opholdet.
http://www.denoffentlige.dk/ny-undersoegelse-hjemloese-vil-gerne-have-en-bolig
Hjemløse vil gerne have eget sted at bo. viser undersøgelse fra SFI og Råde for socialt udsatte. http://t.co/LL5oaab5jM
Kontantydelsen kan først modtages, når både retten til dagpenge og retten til arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Det vil sige, at de første udbetalinger af kontantydelsen vil ske i oktober 2015.
http://ak-samvirke.dk/artikler/fakta-kontantydelsen
Den 45-årige Henning Elsner har ikke noget sygesikringsbevis. Han har heller ingen fast adresse,
ikke noget job og får ingen kontanthjælp.
Derimod har han sin elskede og trofaste Jack Russel Terrier Felix, en cykel med anhænger og
soldrevet strøm og de penge, han kan skrabe sammen ved at sælge Hus Forbi. Han er fri.
http://www.dagens.dk/indland/hjeml%C3%B8se-henning-%E2%80%9Cjeg-sagde-fuck-helelortet-rev-postkassen-ned-og-skred%E2%80%9D
Fire studerende fra Pædagogseminaret, Peter Sabroe, i Aarhus - Rasmus Boelt, Louise Frost, Matilde Gam og Pernille Kejser, har lavet en fin kortfilm om det at have drømme for sit liv. HusForbi
sælger Ulrik Szkobel og en anonym deltager deler i videoen sine drømme.
https://www.facebook.com/video.php?v=924816327551912&video_source=pages_finch_main_vi
deo

Psykiatrien:












Ronni Kristensen er en af de patienter, der fik alt for høje doser medicin af vestjysk psykiater uden at Sundhedsstyrelsen greb ind.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/01/27/104332.htm
Det er i almen interesse og bør være ganske enkelt at undersøge, hvor mange døde der er blandt
psykiateres tidligere patienter, mener pårørende.
http://dr.dk/nyheder/indland/2015/02/01/180226.htm
Halvdelen af os, har aldrig oplevet, at den praktiserende læge af sig selv har spurgt til vores
psykiske sundhed og trivsel. Praktiserende læger glemmer for tit den psykiske sundhed:
http://psykiatrifonden.cmail1.com/t/j-l-dtikdhl-oqftduh-t/
Psykoterapi er lige så effektiv som medicin i behandlingen af angst. Derudover har terapi ingen
bivirkninger og længere holdbarhed. Det viser ny forskning, der konkluderer, at terapi bør være
førstevalg i behandlingen. Psykiatrifonden kræver ny tilskudsordning.
http://psykiatrifonden.cmail1.com/t/j-l-dtikdhl-oqftduh-y/
Næsten hver anden danske kvinde har på et tidspunkt fået diagnosen depression eller følt sig så
trist, at hun overvejede om hun havde en depression. Det viser en undersøgelse fra
Psykiatrifonden. http://psykiatrifonden.cmail1.com/t/j-l-dtikdhl-oqftduh-i/
Når du har angst, vil du opleve at dine tanker løber løbsk og at fornuften slår fra. Du kan lære at
lede angsten på afveje og sige angsten imod. Lær hvordan i Psykiatrifondens mentale
motionscenter. http://psykiatrifonden.cmail1.com/t/j-l-dtikdhl-oqftduh-j/

Autisme:



Af 13-årig pige med autisme: Fra trivsel til selvmordsforsøg på 7 uger:
https://www.facebook.com/3f2m1h/photos/a.345793852176286.87083.236155633140109/7774
04319015235/?type=1

Deles om arbejdet Deling af arbejdet:


Søren Mau, udtrykker det bare helt klart, vi er 110% enig i følgende del af teksten.

Citat. - Den interne konkurrence mellem de arbejdsløse og konkurrencen mellem de arbejdsløse
og dem, der har et job, kommer kun samfundets økonomiske elite til gode. I stedet for at gøre
alle til konkurrencedygtige rundsave skal vi stå sammen, organisere os mod arbejdet, som det er
udformet i de kapitalistiske samfund, vi lever i. - Lad os i fællesskab finde en anden måde at organisere arbejde og produktion på – en måde, der kommer alle, og ikke kun en snæver, asocial
elite, til gode. - Citat slut. - Konkurrencestaten er noget fanden har skabt. Vi kunne jo starte med
at nedsætte arbejdstiden til 32 timer om ugen, dermed får vi de ledige i arbejde herhjemme. Vi
må aldrig glemme at det altid burde dreje sig om at få sat arbejdstiden så langt ned som muligt i
samfundet, selvfølgeligt skal det også køre rundt. Ny teknologi kunne også bruges til at skabe arbejdstid nedsættelser, så alt det sure arbejde bliver overladt til maskiner. Altså "døde maskiner"
ikke til de humanoide rundsavs maskinmennesker. - En gang for ikke så mange år siden kæmpede fagbevægelsen for at arbejdstiden skulle sættes ned herhjemme, hvad gik der egentligt galt?
http://politiken.dk/debat/ECE2550678/hvad-er-det-i-grunden-der-er-saa-fantastisk-ved-at-haveet-arbejde/ - I "Behandl os ordentligt" har vi vores bud på samfundets indretning, når det drejer

sig om arbejdsmarkedet. Læs om det på vores hjemmeside. http://www.behandlosordenligt.dk/296925235
Mobning:


Hver tolvte dansker udsættes for mobning på arbejdspladsen. Om jeg selv har prøvet det? Ja, det
kan man roligt sige. Så jeg er faktisk taknemmelig for, at jeg stadig sidder her med livet i behold.
Mobning på arbejdspladsen er nemlig en selvstændig risikofaktor for alvorlig sygdom.
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sundhedsp/ECE2536406/klarlund-blev-selvmobbet-paa-jobbet-det-er-doedsensfarligt/

Senhjerneskadet - https://www.facebook.com/groups/senhjerneskadet/:






Hjerneskaden sker, når den del af hjernen, som håndterer kroppens stresshormoner, er udsat for
stress og depression gennem længere tid. Så begynder stresshormonerne i stedet at slå nervecellerne ihjel, http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/flere-f%C3%A5r-hjerneskader-somf%C3%B8lge-af-stress-og-depression
Fra Region Midtjylland lyder det, at man ikke vurderede det nødvendigt at sende breve ud til patienter allerede i 2013, hvor den hjerneskadede psykiater fik frataget sin autorisation.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/02/02132343.htm
Frederiksberg Kommune brugte ukritisk millioner af kroner på behandlingstedet Davida i Liseleje.
Kommunen har netop flyttet 2 borgere fra stedet, som de ellers har benyttet i årevis. Det sker efter vores afsløringer af Davidas behandlingsmetoder og million lønninger. Men Kommunen har
længe kendt til uregelmæssighederne - uden at gøre noget.
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/02/23?video_id=100807

Oplysning:




Hvis man er arbejdsløs på dagpenge, kontanthjælp og er sendt på en eller anden form for kursus
skal man altid huske at melde fra hvis man ikke kan kommer/bliver syg eller koster det jobcentret stopper udbetalingen i de dage I ikke kommer på kurset … vigtigt sende en mail så du har datoen som bevis hvis der opstår problemer … mange har fået en økonomisk klip i øren det skal vi
forsøge at undgå..
En helt ny PhD - afhandling. - Reformen gør mennesker mere syge, Iben Nørups afhandling bekræfter at både borgere og socialrådgivere ytrer: - "At det er en vanvittig ide at presse syge
mennesker økonomisk og arbejdsmæssigt." - Læs Phd - afhandling – PDF
http://vbn.aau.dk/files/207555674/Iben_N_rup_EPUB.pdf - EN KRITIK AF FORESTILLINGEN OM
ARBEJDSMARKEDS-DELTAGELSENS AFGØRENDE BETYDNING FOR DEN SOCIALE EKSKLUSION AF
KRONISK SYGE OG HANDICAPPEDE. - Partierne bag reformen kan ikke give ansvaret til kommunerne, for Ankestyrelsen har givet kommunerne medhold i, at det er lovligt at jage syge mennesker i fleksjob på 2 timer eller mindre om ugen. Det er altså loven, det er galt med. Derfor skal
reformen ændres, og det kan ikke gå hurtig nok Finn Sørensen (EL)

Vigtigt:
 Husk altid hvis du aflever noget vigtigt papir på kommunen/jobcentret så få en skriftligt bekræftelse med dato og navn på den der har modtaget dit brev.

Her kan du få gratis hjælp:
 Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf
M.v.h.

Fra mødet i Fredericia:

