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Opgaven
Min veninde Karina skulle lave en opta-
gelsesprøve til en overbygning på hen-
des uddannelse og ville gerne have at 
det skulle fremstå som et magasin.

Afsender
Karina, som skulle lave en motiveret 
ansøgning inkluderende et par opgaver 
til overbygningen ”Entrepeneurship” på 
TEKO.

Målgruppe
Uddannelsesinstitutionen TEKO, der 
bedømmer ansøgningen. De for-
venter en ansøgning, der er original 
og beskriver personen, der gerne vil 
optages. De leder efter en anderledes 
tilgang til opgaven.

Budskab
Karina vil gerne gøre TEKO opmærk-
som på, hvorfor de skal vælge hende 
ud af 100 ansøgere.
Der skal være en sammenhæng med 
hendes drøm om at kunne kombinere 
hendes interesse for det skrevne ord, 
musik, branding, markedsføring og til 
sidst muligheden for at planlægge og 
organisere. 

Produkt
Vi valgte at lave ansøgningen som et 
magasin. Dette var efter der blev fun-
det inspiration i et magasin lavet i og 
for Aarhus: Panorama. Dette er for at 

inkorporere den skrevne del sammen 
med den kreative del.

Format
Magasinet er lavet i A4-format. Dette er 
blevet valgt, da det mindede mest om 
magasinet, hvori inspirationen er fun-
det og for at det var lettest for Karina at 
printe ud og give til TEKO.

Typografi & kontraster
Typografien er valgt efter ”artiklerne” 
i magasinet. Dette er for at skabe en 
form for afgrænsning og kontrast mel-
lem disse. Fontene afspejler stil og 
stemning på de pågældende ord og 
indhold i artiklen.

Illustration
Udover nogle geometriske forme i form 
af firkanter og cirkler, er der en illustra-
tion af en fotostrimmel på siden, hvor 
Karina beskriver hvem hun er. Yder-
mere fremgår overskifterne til artiklerne 
også som en slags illustration.

Farve
Magasinet består af klare farver. Det får 
magasinet til at fremstå meget friskt og 
nyt.

Komposition
Opgaverne fra skolen er opstillet som 
artikler og de andre tekster (”CV”, 
”hvem er Karina?” og ”Ekstra” på sidste 
side) er opstillet som en slags features. 

Ydermere så spiller elementet luft også 
meget ind og skaber en overskuelighed 
på siderne.

Stil & stemning
Stilen i magasinet vil jeg betegne som 
enkelt, farverigt og rustikt. Det viser sig 
i de klare farver, enkle opstilling af tekst 
og de rustikke baggrunde (marmor og 
træ).

Arbejdsprocessen
Jeg startede med at lave nogle skitser 
til sideopsætning sammen med Kar-
ina. Her snakkede vi om farver, fonte 
og billedopsætning, og opnåede hur-
tigt enighed. Efterfølgende fik vi vores 
fælles ven, som er fotograf til at tage 
nogle billeder til personsiderne. Forud 
for opsætning af magasinet havde Kar-
ina lavet opgaverne, så teksten var lige 
til at plotte ind. Efterfølgende er maga-
sinet/ansøgningen generet til en PDF.

Kvalitetsvurdering
Jeg synes vi opnåede en flot afslutning 
på ansøgningen og Karina var meget 
tilfreds. Det endelige resultat ramte 
hvad, der blev stilet efter og Karina kom 
virkelig til udtryk i personsiderne. Jeg 
vil mene at arbejdet på denne motiveret 
ansøgning også har båret frugt idet hun 
blev optaget sammen med 12 andre ud 
af omkring 100 ansøgere.
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inspiration
Inspirationen havde Karina fundet 
i magasinet Panorama, som er et 
magasin for og omkring Aarhus.

farvevalg
Kraftige farver og store farveflader

For kraftig

en god blanding

For svage/dusede
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typografi
Vi ønskede en enkel og letlæselig 
brødtekst.

Minion Pro, som med sine fødder på 
bogstaver, hjælper læseren på vej og 
på den måde er letlæselig. Forskellen 
på de tynde og tykke streger er ikke 
være optimal i en for lille tekst.

Helvetica Neue og Arial er brugte, men 
vi ønsker samme enkelthed.

Vi endte med Frutiger LT, der med sin 
smalle og enkle font, giver et kønt og 
roligt udtryk.

Stemningen er sat til en hyggelig veninde 
aften, på en af byens hyggeligste cafeer i 
Aarhus.

Stemningen er sat til en hyggelig 
veninde aften, på en af byens hyg-
geligste cafeer i Aarhus.

Stemningen er sat til en hyggelig ven-
inde aften, på en af byens hyggeligste 
cafeer i Aarhus.

Stemningen er sat til en hyggelig 
veninde aften, på en af byens hyg-
geligste cafeer i Aarhus.

Frutiger LT, condensed

Helvitica Neue, standard

Minion Pro, regular

Arial, regular

Stemningen er sat til en hyggelig 
veninde aften, på en af byens 
hyggeligste cafeer i Aarhus. 
Bedsteveninden og jeg har sat 
hinanden i stævne i Løve’s bog- 
og vincafé, inden vi skal videre til 
et andet arrangement i byen. 

360o

i smilets by
EN BERETNING OM AARHUS’ NYE LIVSSTILSMAGASIN, PANORAMA

360o

i smilets by
EN BERETNING OM AARHUS’ NYE LIVSSTILSMAGASIN, PANORAMA

360o

i smilets by
EN BERETNING OM AARHUS’ NYE LIVSSTILSMAGASIN, PANORAMA

Ligner for meget 
mellemrubrikken

rustik, rå og kreativ

Det håndskrevne 
look gør den rustik, 
men også barnlig

I nogle af artikler ville vi også skrive i 
negativ, så fonten skal kunne læses.
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Komposition
3 spalter tilfører ro og på en måde 
også luft til siden, hvorimod 4 spalter 
føltes klemt og ligner for meget 
avisspalter.

3 spalter

4 spalter
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Illustrationer
Billederne i magasinet skulle være 
iøjnefaldende, men samtidig simple 
for at vi kunne tilføre en masse farver 
andet steds. Derfor skulle billederne 
være sort/hvide.

tema-Illustration
Vi fandt skyen passende til “Gør det 
selv-drømme”-artiklen og da denne 

blev lavet med orange elementer, 
lavede vi et gennemsigtigt orange lag 

over det originale billede.
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Det færdige produkt

KARINASTUBBE

360o i
smilets by

Do I want 
this…

Yes, No or 
definitely No 

EKSTRA

GØR DET SELV dromme
Board of
my dreams

hende om min nye opdagelse og specielt at 
jeg lige er blevet optaget af den sidste ar-
tikel. Jeg bor selv meget tæt på Klostertorv, 
hvor rigtig mange hjemløse holder til og er 
ofte i kontakt med flere af dem, på den ene 
eller anden måde. Jeg har mødt flere, der har 
fortalt om, at de har haft et helt almindeligt 
liv, med familie og karriere, men at depres-
sion eller andre nedture har sendt dem i 
denne situation. Sådanne historier har gjort 
stort indtryk på mig og jeg vil derfor gerne 
støtte disse mennesker og foreslår derfor min 
veninde, ”at vi da skal med på en af disse 
såkaldte poverty walks rundt i byen”. Hun er 
helt klar på min ide, så vi er klar til at være 
hjemløse for en dag.

POLSK KLINGEDE - KREATIV TÆNKENDE
Siden den aften har jeg læst resten af bladet 
og de næste 3 udgaver, der er udkommet og 
jeg er stadig lige begejstret for magasinet 
PANORAMA. Det jeg synes er rigtig godt ved 
magasinet er, at det formår at favne meget 
bredt, og dermed også rammer et bredt pub-
likum. Jeg har læst om harpunjagt i Aarhus 
bugt, sport, kendisser, mode, gå-i-byen-guide 
og meget andet, og jeg synes at artiklerne 
giver mig en større forståelse for alle de for-
skelligheder, der findes i en by som Aarhus. 
I forhold til andre blade, der skriver meget 
specifikt om enten, mode, kendte, sport eller 
biler, må magasinet have en meget bredere 
målgruppe af mennesker med forskellige in-
teresse, men som kan blive enige om interes-
sen for Aarhus. 

Pga. min store interesse for det skrevne 
ord og kommunikation er jeg generelt glad 
for diverse magasiner og jeg håber på at 
kunne skrive min AK-opgave for et magasin 
og rigtig gerne for PANORAMA. Derfor har 
jeg også taget kontakt til de to iværksæt-
tere Hans Læsø og Peder van der Schaft, der 
har startet PANORAMA op. De 2 er partnere 
i reklamebureauet GROBOWSKI og har så 
PANORAMA ved siden af og det er derfor 
også GROBOWSKI der står for alt grafiske 
omkring PANORAMA. Det indtryk jeg har 
fået af disse 2 virksomheder er en afslappet 
ledelsesstil, at kreativiteten får lov at flyde 
og at det skal være sjovt at komme på arbe-
jde. Det er bl.a. dette citat fra GROBOWSKIs 
hjemmeside, der udtrykker dette: “Ligheden 
mellem en faldskærm og det kreative sind er, 
at ingen af dem har værdi, hvis ikke de åbner 
sig” - Grobowski.

Dette citat fra GROBOWSKIs hjemmeside 
er for mig meget sigende for, hvordan en 
iværksætter bør tænke. Det er vigtig for mig 
at opretholde et åbent sind både i forhold til 
mit arbejde og mit privatliv. Dette er nødven-
digt for mig, hvis jeg vil opnå mit fulde poten-
tiale og se mulighederne opstå. 

_UDKOMMER HVER 2. MDR. 
_SEP. 2013: 10.200 OPLAG 
_MAR. 2014: 12.000 OPLAG
_AARHUSPANORAMA.DK

“Ligheden mellem 
en faldskærm og det 
kreative sind er, at

ingen af dem har værdi, 
hvis ikke de åbner sig”

- Grobowski.

Drømme er ikke lette, jeg har selv haft 
mange forskellige drømme, drømme om 
familie, venner, kærlighed og selvføl-
gelig karriere. Min første karrieredrøm 
var at blive frisør og stylist med arbejde 
over hele verdenen. Den drøm bristede, 
da jeg først og fremmest udviklede al-
lergi for produkterne, men også fordi 
jeg simpelthen mistede interessen. Jeg 
følte, at jeg manglede udfordringer, 
men anede ikke hvilke. Endnu engang 
måtte jeg tilbage til drømmeland. Jeg 
kom hurtig i tanke om min interesse for 
at skrive og det blev så min nye drøm, 
jeg ville skrive! Efter 3 år på HHX it og 
kommunikations linje ændrede drøm-
men sig igen en smule. Jeg fik øjnene op 
for, hvordan jeg med ord, lyde, dufte og 
andet kan spille på folks følelser og deri-
gennem f.eks. sælge dem et produkt. 

En af mine allerstørste passioner i livet 
er musik og min drøm er i dag at kunne 
kombinere min interesse for det skrevne 
ord, musik, branding, markedsføring og 
til sidst muligheden for at planlægge og 
organisere, som er en af de egenskaber 
ved mig selv, som jeg bruger i alle aspek-
ter af mit liv. 

Mine tanker om drømme er, at vi alle 
konstant har drømme mere eller mindre 
realistiske og det er vigtigt for os som 
mennesker. Vores drømme, tanker og 
ønsker ændrer sig konstant, fordi vi lær-
er nye ting. Så drømmene holdes i live af 
vores nysgerrighed og lyst til konstant at 
opnå nye mål og selvom drømmen ikke 
går i opfyldelse, er den ikke spildt, for 
det var oftest sjovtest at tænke på den.

Motivationen 
for min drøm

”Det er umuligt” 
sagde tvivlen.

”Det er farligt” 
sagde frygten.

”Det er unødigt”
sagde fornuften.

”Gør det alligevel” 
hviskede hjertet.

Board of
my dreams

KONTAKTOPLYSNINGER
KARINA M. STUBBE TEGLBJÆRG
23. APRIL 1988

NORSGADE 7 D2
8000 AARHUS C 
KARINA_STUBBE@HOTMAIL.COM
+45 29 28 27 48     

UDDANNELSE/SKOLE
2012 – JUNI 2014 DESIGNTEKNOLOG
  BRANDING OG MARKETING
  MANAGEMENT, TEKO DESIGN 
  & BUSINESS SCHOOL 

2011 – 2012 FINANSØKONOMI, ÅRHUS   
  ERHVERVSAKADEMI

2007 – 2010 HHX – KOMMUNIKATION &
  IT, HANDELSGYMNASIET,   
  ÅRHUS KØBMANDSSKOLE.

2006 – 2007 10. KLASSE, ENKELT FAG PÅ   
  VUC, ÅRHUS.

2004 – 2005 10. KLASSE, ELBÆK
  EFTERSKOLE.  

VALGFAG
2013  WRITING FOR FASHION   
  WEBSITES

2013  MESSESTAND

2012  LAYOUT OG KOMPOSITION

2012  PROJEKTLEDELSE

ERHVERVSERFARING
2013 – 2013 PRAKTIK I FORBINDELSE MED  
  UDDANNELSE, TO FORM,   
  ÅRHUS C. 

2010 – 2012 SERVICEMEDARBEJDER, 
  BAUHAUS, VIBY J.

2010 – 2010 SALGSKONSULENT,
  STORM GROUP, ÅRHUS C.

2007 – 2008 SERVICEMEDARBEJDER,
  AKTIV SUPER, VIBY J.

2005 – 2007 SERVICEMEDARBEJDER,
  KVICKLY XTRA, VIBY J. 

SPROG  ENGELSK PÅ A NIVEAU,   
  KENDSKAB TIL SPANSK. 
 
IT  IT PÅ A NIVEAU, GODT
  KENDSKAB TIL MICROSOFT   
  OFFICE PAKKEN. 

CV

Pia er en af de iværksættere der de senere år 
har mærket, hvordan den stigende interesse 
for boligindretning, har haft stor indvirkning 
på branchen. Rundt omkring i bybilledet 
dukker flere og flere boliginteriørs-butikker 
frem, hvilket gør konkurrence hård for de 
eksisterende webbutikker. Webbutikkerne 
står overfor nogle udfordringer i forhold til de 
fysiske butikker. Først og fremmest kan det 
være svært at få produkterne til at fremstå 
lige så godt, som det er muligt i butikkerne. 
Dernæst er produkterne oftest skrøbelige og 
kunden kan have en mindre tiltro til at va-
rerne kommer frem i god stand, når de bliver 
tilsendt med posten, end hvis kunden selv 
går i butikken og køber varen. Til sidst kan 
man argumentere for, at kunden vil vælge 
den fysiske butik frem for webbutikken, da 
det at gå på en shopping-tur kan forbindes 
med hygge, og at man derfor er mere villig til 
at bruge ikke planlagte penge på produkter 
som boliginteriør. 

Der er selvfølgelig også nogle fordele ved 
at drive webbutik. Det kunne være, at kun-

den hjemmefra kan ordne sine indkøb uden at 
skulle bruge tid på transport frem og tilbage 
fra butikken. Man kunne også forestille sig en 
situation, hvor en kvindelig forbruger kunne 
tænke sig at involvere sin mand i indretnin-
gen af deres fælles hjem, og at netop en web-
butik ville være at fortrække her. Det er eft-
erhånden alment kendt, at det ofte kan være 
svært for kvinder at lokke deres bedre halvdel 
med i diverse boligindretningsbutikker.         

IVÆRKSÆTTERDRØMMEN
Det at være iværksætter er blevet en stor del 
af Pias liv og hun vil rigtig gerne kunne gøre 
hendes forretning til en levevej. Det kan være 
en rigtig svær opgave at administrere for en 
person uden den store erfaring på området. 
Pia har ikke formået at følge udviklingen eller 
tilpasse sig så hun har en fast plads blandt 
alle udbyderne på markedet. 

Først og fremmest ser jeg et problem, i de 
2 produktkollektioner hun fører på webbutik-
ken. Dansk design er enkelt og let at forstå, 
hvorimod at designstilen i lande omkring 

middelhavs-området, ofte ses som værende 
mere sprælsk, og farverigt. De 2 designstile 
stritter i mod hinanden, og det kan være 
svært for kunden at forstå udtrykket for Pias 
webbutik og kunden vil måske finde webbu-
tikken rodet og opgive købet. Derfor er det 
vigtigt for Pia at finde ud af, hvilken vej hun 
vil gå med sin webbutik. 

Pia fortæller at hendes passion ligger ved 
produkterne fra middelhavs-området, da det 
er genstande hun er faldet for på sine rejser 
til disse lande, men at hun selv mener at disse 
produkter kan blandes med det danske de-
sign. Denne tanke er god, men Pia er nød til 
at forklare sin mission og vision med webbu-
tikken, så kunden forstår hensigten. 

GØR DET SELV
En trend, der ikke er til at komme udenom i 
denne tid er gør-det-selv-kulturen og denne 
trend kan Pia tage til sig på flere måder. 
Denne trend kommer af, at det er de fær-
reste i dagens Danmark der har råd til at 
købe designprodukter, og ikke mindst ud-

1.3 BUSINESS DEVELOPMENT
I min besvarelse af opgave 1.3 business development har jeg gjort mig nogle antagelser i forhold til Pia Bondesens 
webbutik. Jeg antager bl.a. at Pias passion for interiør-artikler, ligger ved produkterne fra middelhavs-området. 
Jeg mener ikke, at dette er en urimelig antagelse, da der i opgavebeskrivelsen er beskrevet, at produkterne er
hentet hjem, fra nogle af Pias mange rejser til middelhavs-området. Jeg vil mene, at opgaven her ligger op til, at 
Pia er glad for at rejse, og specielt til middelhavs-området, og at hun her igennem er blevet inspireret af produk-
terne til at starte sin webbutik. Samtidigt har jeg gjort den antagelse, at Pia stadig har sit arbejde som kontor-
assistent ved Aarhus kommune, hvilket jeg synes var lidt tvetydigt i opgavebeskrivelsen.    

GØR DET SELVdromme
PIA BONDESEN HAR I DENNE UGE VÆRET IGENNEM VORES IVÆRKSÆTTERI-MASKINE OG ER KOMMET UD PÅ DEN ANDEN SIDE

MED NYE TILTAG, OG AKTIVITETER HUN KAN BRUGE FREMADRETTET I SIN VIRKSOMHED. PIBO.DK ER EN WEBBUTIK, HVOR IGENNEM
PIA SÆLGER INTERIØR-ARTIKLER. PIA HAR VALGT OVERORDNET AT HAVE 2 FORSKELLIGE PRODUKTKOLLEKTIONER, DEN ENE ER PRODUKTER

FRA DANSKE DESIGNERE OG DEN ANDEN ER PRODUKTER, HUN HAR FUNDET PÅ SINE MANGE REJSER TIL MIDDELHAVS-OMRÅDET.

Jeg bruger rigtig meget tid på at tænke over hvem jeg er og hvordan jeg fremstår, men at 
skulle beskrive det for andre finder jeg lidt svært. Jeg er et meget eftertænksomt men-
neske og kan bruge lang tid på at finde den rigtige formulering for, hvad jeg tænker. Jeg 
oplever ofte i situationer, hvor jeg bliver spurgt om min mening til et givent emne, at 
jeg lige skal tænke over, hvordan jeg egentlig tænker og føler. Dog mener jeg, at jeg er 
god til at finde balancen mellem at være impulsiv og struktureret. Jeg er villig til at tage 
chancer og gøre noget uventet, men har alligevel altid fornuften med i mine beslutninger. 
Derudover er det rigtig vigtigt for mig at være social og jeg gør en dyd ud af at fremstå 
som et ordentligt menneske, der er loyal over for mennesker omkring mig.   

Hvad er dine stærke og svage sider? 
Jeg er generelt meget stædig og kontant, hvilket jeg selv ser som værende både 
stærke og svage sider. Min stædighed hjælper mig ofte i arbejdssituationer, hvor jeg 
bruger min stædighed konstruktivt til at levere et godt og gennemarbejdet produkt. 
Jeg bruger også min stædighed i mit privatliv til at opnå mine mål, hvilket er meget 
vigtigt for mig. Samtidigt er jeg meget bevidst om mine evner, og i situationer hvor 
jeg skal yde noget ekstra, gør jeg hvad jeg kan for at erhverve mig viden, der gør det 
muligt for mig at gennemføre dette.         

Hvorfor søger du overbygning entrepreneurship? 
Overbygningen entrepreneurship fangede min interesse da jeg søgte en uddan-
nelse, hvor kreativitet og kommunikation kunne kombineres. Efter endt student-
ereksamen var jeg meget opsat på at arbejde inden for kommunikation og valgte 
derfor branding og marketing management på TEKO. Jeg har en stor interesse 
inden for dette felt, men er dog blevet opmærksom på, at jeg samtidigt gerne vil 
arbejde med at udvikle nye koncepter eller forretningsideer. Jeg finder det meget 
spændende at arbejde med ideer, og se hvor langt man kan komme med disse. 
Samtidigt er jeg meget selvstændig og kunne sagtens se mig selv være min egen 
chef en dag.     

Hvad vil du bruge uddannelsen til?
Uddannelsen vil jeg bruge til at gøre mig klogere på, hvad det vil sige at være 
iværksætter. Det er et spændende felt med mange facetter, hvor jeg føler jeg 
kan få lov til at udleve mine drømme. Jeg har endnu ikke nogle faste ideer 
om, hvad jeg vil arbejde med når jeg er færdig, men jeg føler også at uddan-
nelse giver plads til at jeg finder min helt unikke vej. Det er vigtig for mig ikke 
at være låst fast i en bestemt rolle og vil gerne prøve at arbejde inden for 
forskellige arbejdsområder. Jeg sætter pris på en hverdag med vekslende op-
gaver, der giver mig den frihed at jeg kan balancere mit privat- og arbejdsliv. 

Hvorfor dig?
 Jeg føler at denne uddannelse passer rigtig godt til mit temperament, da jeg 
har fået indtrykket af at uddannelse er en god blanding af teori og kreativ-
itet. Det tiltaler mig meget at kunne få lov at udtrykke mine ideer og arbe-
jde intenst med disse. Jeg er meget motiveret for at være studerende på 
overbygning entrepreneurship og håber det er det indtryk i sidder tilbage 
med efter at have læst min optagelsesprøve.

Hvem er Karina? 

skifte dem med den hastighed butikkerne får 
nye produkter på hylderne. Her tyr flere og 
flere til at gøre det selv og dermed have mu-
ligheden for at sætte et personligt præg på 
sine møbler og interiør.  

Pia har ingen erhvervserfaring, men en 
passion for boligindretning. For at opnå en 
større forståelse for Pias webbutik, kan hun 
efteruddanne sig igennem kurser og fore-
drag. Det kunne hjælpe hende til at få en 
større viden, og forståelse for boligindret-
ning. Denne viden ville hun efterfølgende 
kunne bruge til at guide kunden, til det 
rigtige valg af interiør-artikler. Webbutikken 
kan dermed videreudvikles til en kombineret 
blog og webbutik, hvor kunden kan søge 
inspiration til en anderledes indretning af 
hjemmet, hvor produkterne fra middelhavs-
området kan komme til sin ret. Her tænker 
jeg også, at Pias produkter kunne være et nyt 
og anderledes indslag, til det ellers meget 
dikterede marked der findes i dag.  

Den store gør-det-selv-trend, som mange 
danskere har taget til sig, kan Pia også drage 

fordel. Hun kan på bloggen lave oplæg om 
forskellige gør-det-selv-projekter. Der findes 
flere blogs, hvor bloggeren viser, hvordan 
de har lavet boligartikler selv og her tænker 
jeg at Pia kan differentiere sig ved at også at 
sælge produkterne fra middelhavs-området, 
men også ved at sælge de dele der er mulig 
til et gør-det-selv-projekt. På den måde er det 
for kunden samlet og man skal som kunde 
ikke ud og finde delene i flere forskellige 
butikker, hvilket ofte kan få én til at opgive 
projektet inden man overhovedet er begyndt.    

TRO PÅ DET
Som sagt vil Pia gerne gøre iværksætteriet til 
sin levevej, men har indtil videre holdt fast 
i sit arbejde som kontorassistent ved Aarhus 
kommune. Indstillingen for en iværksætter 
og dennes virksomhedside er meget vigtig, 
iværksætteren skal tro på sin ide og være 
forberedt på at arbejde hårdt for at lykkedes. 
Pia bør gøre op med sig selv om hun er klar 
til at lægge arbejdet som kontorassistent ved 
Aarhus kommune væk og i stedet satse på 

sin webbutik. Det er vigtigt for en iværksæt-
ter at tro på sit koncept. Troen på og den 
økonomiske afhængighed af at konceptet 
skal lykkedes går hånd i hånd. Så længe en 
iværksætter har et job ved siden er personen 
stadig sikret, hvis projektet går skidt, så man 
kan argumentere for at en person der er øko-
nomisk afhængig af det han har iværksat, 
ligger flere timer og mere arbejde i at få pro-
jektet til at lykkedes. Derfor mener jeg, at Pia 
bør gøre alvor af sin drøm om at gøre iværk-
sætteriet til sin levevej og derfor opsige sit 
job, og springe ud i sit nye eventyr. 

PIA BØR:
•	 Beslutte	sig	for	om	hun	vil	gøre
 alvor af sin drøm

•	 Gøre	formålet	med	webbutikken	
 klart for kunden

•	 Starte	en	blog	om	boligindretning

•	 Være	opmærksom	på	tidens	trends

1.1 ENTREPRENEUR KNOWLEDGE
Da jeg havde svært ved at finde en kendt iværksætter som jeg synes havde rørt noget ved min design-, brand- 

eller personlige bevidsthed. Jeg har dog for nylig stiftet bekendtskab med magasinet PANORAMA som jeg synes er 
et rigtig godt magasin der formår at skrive artikler til et bredt publikum, og at komme rundt om mange forskellige 

aktiviteter i Aarhus. Mine interesser inden for design, journalistik, musik og kultur omfavnes i dette magasin og 
gør at jeg hver anden måned, smider alt hvad jeg har, og glemmer alt omkring mig indtil jeg har læst færdig. 

Stemningen er sat til en hyggelig veninde af-
ten, på en af byens hyggeligste cafeer i Aar-
hus.  Bedsteveninden og jeg har sat hinanden 
i stævne i Løve’s bog- og vincafé, inden vi 
skal videre til et andet arrangement i byen. 
Jeg er som altid i god tid og venter i kort tid 
udenfor caféen på min veninde, men kommer 
i tanke om at hun har et mere lemfældigt 
forhold til tid end mig, så jeg bevæger mig 
ind i løvens varme og åbne arme, hvor jeg 
kan tilbringe ventetiden. Inden for finder jeg 
hurtigt et bord og hænger jakken på stolens 
ryglæn og går derefter mod skranken. Her 
står en bartender klar til at byde mig velkom-
men og jeg spørger efter et drikkekort. Mens 
bartenderen servicerer, fanger jeg i øjenk-
rogen et magasin, der ligger på skranken. 
Bartenderen rækker mig drikkekortet og jeg 
forhører mig samtidigt, om jeg må tage ma-
gasinet med mig.  Han fortæller mig at det er 
et nyt gratis magasin om Aarhus, så jeg skal 
være velkommen til at tage et med mig. Jeg 
går tilbage til mit bord og tager mig selv i 
allerede at bladre magasinet igennem, inden 
jeg overhovedet har sat mig.

DIT. MIT. VORES AARHUS
 Jeg slår mig ned på stolen, indånder den hy-
ggelig atmosfære og begynder forfra på ma-
gasinet. På forsiden læser jeg PANORAMA, 
DIT. MIT. VORES AARHUS. Jeg er i forvejen vild 

med de tiltag og arrangementer, der findes i 
byen og magasinet har derfor min fulde in-
teresse fra begyndelsen. Den første artikel jeg 
slår op på er en form for leder, der fortæller 
mig at, jeg nu kan blive endnu klogere på min 
by og læse om, hvad byen har at byde på af 
spændende aarhusianske personligheder og 
arrangementer. Da Jeg er selv storforbruger 
af byens mange arrangementer og altid er på 
udkig efter nye spændende arrangementer 
jeg kan deltage i, er jeg virkelig klar på at 
læse videre. Jeg kigger op, et kort øjeblik, for 
at se om min veninde skulle være kommet, 
men hun er ikke at se, så jeg vender straks 
tilbage til mit nye magasin. 

Jeg bladrer hele bladet igennem for at se, 
om der er nogle artikler jeg skal give mig i 
kast med før andre, jeg skal jo helst ikke 
fordybe mig alt for meget, jeg skal bare for-
drive ventetiden.  Jeg falder over 2 artikler, 
som jeg tænker jeg hurtigt kan læse. Det er 
artikler fra 2 bloggere der fortæller om, hvor-
dan de bruger Aarhus. Jeg er selv ret draget 
af blogger-verdenen og elsker at få ideer til 
kreativitet, shopping og oplevelser, så det er 
lige mig. Den ene artikel handler om vintage 
og genbrugsbutikker og da jeg elsker at gå på 
opdagelse i den slags butikker stiger interes-
sen og jeg tænker at jeg hurtigst muligt må 
på opdagelse i de butikker hun fremhæver i 
artiklen. Jeg kigger op igen og ingen spor af 

den ventede veninde, så tjekker jeg lige tele-
fonen og der på forsiden står der: ”Jeg er på 
vej.. KÆMPE tøjkrise!”  Jeg smiler og læg-
ger telefonen tilbage på bordet og borer igen 
næsen i mit læsestof. 

ROCKMUSIK, HJEMLØSE OG EN
VELGØRENDE SPADSERETUR
Næste artikel CARPARK NORTH, fra venskab 
til broderskab. ”Er CARPARK NORTH fra Aar-
hus?” tænker jeg først og finder undervejs ud 
af, at det i hvert fald er i Aarhus de startede. 
Jeg kan mærke min entusiasme omkring det 
her magasin kun bliver større. Jeg har aller-
ede fået flere ideer til samtaleemner, HVIS nu 
samtalen skulle gå i stå. Jeg læser videre, min 
veninde og jeg holder begge utrolig meget af 
musik og hvis jeg nu kunne fortælle noget 
nyt ud fra artiklen, jeg er i gang med, ville det 
jo bare være dejligt. 

Lige inden min veninde træder ind af døren 
finder jeg bagerst i magasinet en artikel om 
hjemløse i Aarhus. Den handler om, at man i 
Aarhus kan komme på en guidet tur rundt i 
byen for at se, hvor de hjemløse opholder sig 
og måske bedre forstå, hvordan nogle men-
nesker ender i den situation. Jeg bliver af-
brudt i min læsning af min venindes stemme, 
der fylder rummet: ”undskyld undskyld! Har 
stresset sådan rundt..” hun når ikke at tale 
færdig, da jeg er alt for ivrig for at fortælle 
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I’ve been told that being single isn’t that uncommon but in my circle of ac-
quaintances I feel that I’m the only one, not being able to find that one person 
that can make me happy. But am I that unhappy just because I haven’t found 
my knight and shining armor?

More and more people today live as singles either because they choose to be or 
because they have a hard time finding a person that can live up to the high expecta-
tions that singles built up. Our surroundings tell us that there’s one for everybody 
and that we shouldn’t settle for less, but I believe that there’s a thin line between 
settling for less and learning to compromise.

When I look at my friends and their relationships I see lots of things that I at first find 
so alarming, but then I see how they handle their problems and forgive each other. 
Although I see couples compromise all the time I still have a hard time finding a 
person that has enough to offer so that I can overlook the bad sides of this person. 

I believe that a lot of the single people feel like I do. We want the best of the best, but 
we often don’t give the people that we date a fair time to show what they are about 
because we found a side of them that we didn’t like. 

Although I know that it takes more than two or three dates to get to know a person, 
I still hear myself time after time saying that I’m better off and that it’s just easier to 
be alone.

Is this just a phase of my life or could this become a part of my identity. I believe that 
finding the right one gets harder in time with your age, and I don’t see myself alone 
on the dance floor at age 40.

Do I want this… Yes, 
No or definitely No 
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