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Profil

Klokken var  kvart i syv, da 
Lars Birk Rasmussen mød-
te  på sin nye arbejdsplads 
i Rudkøbing 1. december. 
Den 49-årige langelænder er 
ny direktør for virksomhe-
den Langeland Forsyning og 
dens 55 medarbejdere. 

Medarbejdere, som han 
alle trykkede i hånden, in-
den de tog ud på arbejde 

med skraldevognene og på 
genbrugspladser, i værkste-
det eller på kontoret. Det var 
derfor, han var tidligt oppe.

- Jeg skulle nå at være her 
inden dem, der møder tidligt 
klokken syv, kørte ud. Og så 
mødte jeg alle i administrati-
onen klokken halv ni, fortæl-
ler direktøren.

Han sidder på hjørnekonto-
ret, der indtil 30. november 
tilhørte forgængeren, Peter 
Bøgebjerg Andresen. Den 
tidligere direktør har ryddet 
godt op. Tavlen er ren, bor-
dene er ryddede, og i reo-
lerne har han kun efterladt 
de vigtigste mapper med års-
regnskaber og revision.

- Det må være det, han 
mener, jeg skal sætte mig 
ind i først, griner Lars Birk 
Rasmussen, da avisen mø-
der ham, mens den første ar-
bejdsdag går på hæld.

Det første, han har planlagt, 
er at møde alle 55 medar-
bejdere endnu en gang til en 
snak om virksomheden.

- Jeg tror, det er den bed-
ste måde at lære det hele at 
kende på. Og så ved jeg af er-
faring, at de gode idéer kan 
komme fra alle lag i en virk-
somhed, siger Lars Birk Ras-

mussen, der har lagt en am-
bitiøs plan for at være færdig 
med samtalerne inden jul.

i det hele taget er det vigtigt 
for ham, at der ikke er langt 
fra direktør til medarbejder 
i hans virksomhed. Og som 
uddannet elektriker, ingeni-
ør og tidligere direktør i ver-
densomspændende firmaer, 
spænder han selv vidt.

- Jeg har gået på de bonede 
gulv i ministerier, men jeg er 
lige så meget hjemme på et 
værksted. Det tror jeg, er qua 
min håndværkeruddannel-
se, forklarer Lars Birk Ras-
mussen, søn af el-installatør 
Hans Rasmussen fra Snøde.

Selv om han har arbejdet på 
direktørgange i store virk-
somheder, har han kun boet 
uden for øen i 10 år.

- Jeg tror, der er nogle, der 
er lavet til at bo, der hvor 
 stjernerne er klare på him-
len. Og jeg er en af dem, siger 
han.

Af Anja Limkilde
anli@faa.dk

Lavet til at bo, hvor stjernerne er klare
 ■Første dag som 

ny direktør for Lan-
gelands Forsyning 
trykkede Lars Birk 
Rasmussen 55 næver

 ■Lars Birk Rasmussen er ny 
direktør i Langeland Forsy-
ning.  Foto: Katrine Becher Damkjær

Lars Birk Rasmussen , 49 år, er 
opvokset i Snøde.
Bor i Kulepile  med sin kone 
Helle, 48, og yngste datter Ca-
roline, 15. Datteren Julie, 20, 
studerer i København.
Uddannet  elektriker og inge-
niør fra Odense Teknikum. Har 
en bachelor i projektledelse fra 
George Washington University. 
Har været  leder i ABB, startet 
ingeniørafdeling for firmaet 
Christian Hansen og været 
administrerende direktør i Al-
strom Danmark. 

Blå bog

Navnligt - i dag med klimabjørne, kirkefolk og kalenderhjælpere
Jens Galschiøt, politisk kunst-
ner med base i Odense, er 
i disse dage i Paris med sin 
mastodont af en isbjørne-
skulptur kaldet ”Unbear-
able” i anledning af klima-
topmødet COP21. 

- Skulpturen er en slags 
visualisering og iscenesæt-
telse af den menneskeskabte 
klimapåvirkning. Jeg hører 
gang på gang folk betvivler, 
at mennesket overhovedet 
påvirker klimaet, og at det 
vi ser, bare er naturlige ud-
sving. Ved at spidde isbjør-
nen på en graf over ophob-
ningen af CO2 de sidste 2000 
år bliver menneskets påvirk-
ning helt tydelig. Historisk 
set påvirker mennesket stort 
set ikke CO2-balancen, men 
så begynder vi at bruge olie 
og kul til varme 
og energipro-
duktion, og så 
går det helt galt, 
siger Galschiøt 
til Verdensnatur-
fondens hjem-
meside.

Er Nato relevant 
for håndteringen 
af Rusland, IS og 

Afghanistan? Det spørgsmål 
gav den nu forhenværende 
Nato-generalsekretær og 
tidligere statsminister An-
ders fogh rasmussen sit bud 
på, da han i går gæstede Syd-
dansk Universitet (SDU). 
Det store auditorium var 
godt proppet, da Anders 
Fogh Rasmussen tog ordet. 
Forelæsningen var arrange-
ret af  SDU’s Center for War 
Studies, Chatham House i 
London, the Polish Insti-
tute of International Affairs 
i Warszawa, Institut for For-
svarsstudier i Oslo, Center 
for Strategic and Internatio-
nal Studies i Washington og 
Stiftung Wissenschaft und 
Politik i Berlin.

 Stillingen som domprovst 
i Fyens Stift 
har været ube-
sat siden Henrik 
Wigh- Poulsen i 
september blev 
biskop i Aarhus 
Stift. Men nu er 
stillingen som 
biskop Tine lind-
hardts stedfor-
træder slået op 
og skal besættes 

15. marts. Ud over at være 
domprovst indebærer stillin-
gen også at være sognepræst 
ved Sankt Knuds Sogn. Den 
kommende domprovst skal 
bo i tjenesteboligen på Kron-
prinsensgade 5 i Odense.

Henrik Wigh-Poulsen har i øv-
rigt været den tiendemest 
citerede kirkeperson i me-
dierne i år, mens den fynske 
biskop Tine lindhardt ikke er 
i top-10. Det viser en opgø-
relse, som Kristeligt Dagblad 
har lavet. Listen toppes af 
biskop i Viborg Henrik Stub-
kjær. I top ti er også biskop-
perne Peter fischer-Møller og 
Peter Skov-Jakobsen samt de 

to tidligere biskopper Kar-
sten Nissen og Kjeld Holm. De 
øvrige er Søren Krarup, Sørine 
Gotfredsen og Hans Hauge.

rikke Krølner, adjunkt og 
forsker ved Center for Inter-
ventionsforskning på SDU, 
har fået 12 millioner kroner 
fra Nordea-fonden. Dem 
skal hun bruge til at forske 
i, hvordan elever i gymna-

siet har det og samtidig også 
komme med bud på, hvor-
dan man får gymnasieele-
verne op af stolen. De får 
nemlig for lidt motion, viser 
anden forskning. Til den del 
af forskningen får hun hjælp 
af både idrætsstuderende og 
lokale idrætsforeninger. I 
første omgang blive det prø-
vet på 30 gymnasier fra hele 
landet og 21.000 elever.

 ■Biskop Tine lindhardt er 
ikke blandt de mest citerede 
danske kirkepersoner.

 ■Fyens.dk er i december vært for en videokalender, der vil 
gøre en forskel. Det er skuespillerne Christian Gade Bjerrum, 
aktuel i ”Evigt solskin” på Teater Momentum i Odense, og Dani-
ca Curcic, kendt fra bl.a. ”Stille hjerte”, der står bag. De to rejser 
i julemåneden rundt i landet og møder børn og voksne, der har 
mødt folk på flugt, selv er på flugt eller dem, der bare vil hjæl-
pe med at samle 100.000 kroner ind til Børnekatastrofefonden.
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70 Pensioneret rørsmed 
Bjarne Nielsen, Niels 

Juels Allé 25, Odense SV, fyl-
der 70 år den 4. december. 

Bjarne valgte i 2005 efter 
45 år i faget, deraf de sidste 
26 år i firmaet Jens Pilegaard 
VVS, at gå på efterløn. Bjarne 
er en meget aktiv pensionist 
og gør-det-selv entusiast, der 
altid har gang i nye projekter 
både på adressen og i som-
merhuset i Nyborg. Cyklen 
er det foretrukne transport-
middel i dagligdagen og Bjar-
ne ses ofte på cyklen rundt i 
Odense på diverse ærinder 
ved byggecentre. Når tu-
ren fast tre gange om ugen 
med Kirsten går til fitness og 
vandgymnastik sker det også 
på cykel, ellers er halvdelen 
af træningen jo spildt. 

Ellers er det løbetræningen 
Bjarne brænder for. Senest i 
oktober deltog han for femte 
gang i Eremitageløbet i Dy-
rehaven, men ellers er det 
blevet til flere halvmaraton 
og mere end 20 års deltagelse 
i Eventyrløbet. Næste mål er 
Nytårsløbet i Odense. Hver 
onsdag hele året mødes Bjar-
ne med tidligere kolleger til 
en snak om løst og fast - og 
så løbetræning i skoven, selv-
følgelig. 

De senere år er der også 
blevet tid til ferier i udlandet, 
hvor flere lande har haft be-
søg af fødselaren og Kirsten. 
Et af favoritmålene er bilture 
ved Rhinen.

70 Tidligere depotinde-
haver leif Christensen, 

Bryggervej 8, Rudkøbing, fyl-
der 4. december 70 år.

Leif Christensen holdt i 
mandags afskedsreception 
efter næsten 47 år i oliebran-
chen. 1. februar 1969 blev 
han ansat på Langelands 
Kulkompagni i Rudkøbing, 
som var ejet af Texaco, og i 
1974 blev han autoriseret for-
handler. En omorganisering 
i Texaco i 1990 betød, at han i 
de næste fire år blev firmaets 
salgschef vest for Storebælt, 
og da Texaco og Norsk Hy-
dro fusionerede i 1995, blev 
Leif centerleder i Fredericia. 

Men han fandt sig ikke til-
pas i jobbet og vendte i ste-
det hjem til Rudkøbing for at 
blive depotindehaver for Hy-
dro-Texaco. Det blev senere 
til Uno-X Energi, men de 
mange navneskift undervejs 
til trods, er han altid blevet 
kaldt Leif ”Texaco”. 

Efter Leif Christensen tid-
ligere på året lukkede olie-
depotet, har han virket som 
konsulent for Kædeby Ma-
skinforretning, som overtog 
betjeningen af hans kunder. 
Han har dyrket meget sport 
hele sit liv og er stadig aktiv 
som badminton- og tennis-
spiller. Leifs hustru, Anette, 


