
Så blev det alligevel lidt Jul i 

Nikkelines tilværelse! 

 

For nu er der endelig udsigt til et rigtigt job! 

Også selv om den flinke jobkonsulent siger til Nikkeline: 

 ”Det har du nok hørt mange gange før!” 

 

 

Nikkeline har siden september været tilknyttet en såkaldt ”anden aktør” for gud ved hvilken gang.  

Så vidt vi kan tælle sammen i sagsakterne, må det være cirka nr. 11 (der er desværre ikke plads til alle 

”aktiveringerne” i en julekalender med kun 24 låger). 

 

Det handler vist også lidt om at få Nikkeline placeret, så man med tilfredsstillelse kan konstatere, at nu er 

”Borgeren” kommet videre på sin vej – og tættere på det der (super)arbejdsmarked. 



 

Nikkelines Julegave fra Holbæk Jobcenter! 

Man har på Marselisborg fundet en helt fantastisk aktivering til Nikkeline – i endnu et supermarked. 

(Hun har været i 4 af slagsen – de ”Andre Aktører” er tilsyneladende faste leverandører af gratis 

arbejdskraft en del steder - også til supermarkeder). 

Så kunne man forsigtigt spørge alle jer trofaste læsere – hvor mange kvinder omkring de efterhånden 60 

år, ser I være ordinært ansat med løn i supermarkeder rundt omring i byen, til at sætte varer på hylderne 

og sidde ved kassen?  – nej vel.  

Man skal vist være heldig bare for at finde en over 40 år, så det er jo rigtig spændende om Nikkeline nu 

finder sit rigtige job med rigtig løn. 

Men Nikkeline er glad! 

Så er det her Nikkelines gode humør og positive indstilling, fra den enlige beskrivelse af et forløb 

i Hagested Børnehave kommer ind. 

(Hun har i øvrigt altid fået ros for sin indsats, positive væsen og indstilling de steder hun har været 

misbrugt og sætningen: ”Vi ville ønske vi kunne ansætte dig” har hun hørt mange gange).  

NIKKELINE VIL SÅ GERNE, SÅ HUN SIGER JA IGEN – IGEN - I HÅBET OM AT JULEMIRAKLET ENDELIG SKER! 

Efter Nytår starter Nikkeline så i aktiverings-praktik i et supermarked, for at se om 

hun nu også har lært at sætte varer på hylderne i de 4 andre supermarkeder hun 

har været i. – Men så længe der er håb og tro på det positive tilværelsen!………… 

Glædelig Jul til jer alle her fra HovsaHolbæk – men specielt til 

alle jer små Nikkeliner, - med et inderligt håb om at Jobcentret 

begynder at tage jer alvorligt og se på alle de gode egenskaber i 

har at byde ind med – og gør noget ved det! 


