En formand med charme
Horsens Turistforening
går nye tider i møde. Den
83-årige forening har netop
fået sin første kvindelige
formand - og så er hun ikke
engang horsensianer, men
stammer fra Vendsyssel og
er i besiddelse af en god portion nordjysk lune.
Også på arbejdsmarkedet
har den 48-årige Birthe
Christiansen været med til
at præge udviklingen.
I 1970 blev hun nemlig
som en af de første kvinder i
Horsens filialbestyrer - for
Horsens Sparekasses afdeling på Spedalsø.
Birthe Christiansen hører ikke til dem, der har
haft rundsave på albuerne
for at komme frem. Selv siger hun, at det bare har flasket sig sådan. Andre mener, det skyldes faglig dygtighed og personlige kvaliteter som hæderlighed, grundighed og loyalitet ledsaget
, af en stor portion charme og
et smittende godt humør.
Den nyvalgte turistforeningsformand er kendt som
en behagelig samarbejdspartner, der altid møder
velforberedt til de ting, hun
deltager i. - Hun er bare god
til alt det praktiske. Og så
har hun altid styr på sine
papirer, siger et af medlemmerne fra turistforeningens bestyrelse.
Aktiv, udadvendt, engageret, velorienteret - en pige, der sætter sig grundigt
ind i de emner, hun arbejder
med, uanset om det er økonomi eller turisme, siger
andre, der også betegner
hende som en person med
gennemslagskraft.
At Birthe Christiansen,
der er landmandsdatter fra
Dronninglund i Vendsyssel,
endte i Horsens skyldes om
ikke en tilfældighed så dog,
at hendes mand, Morten
Christiansen, som ung
nyuddannet ingeniør fik arbejde på BM i Hedensted.
Birthe Christiansen, som i
modsætning til sin ældre
bror og søster ikke valgte en
uddannelse inden for landbruget, fik realeksamen og
kom i lære i Sparekassen
Nordjylland i Aalborg. Efter
tre års elevtid blev hun sparekasseassistent og fortsatte i sparekassen, mens hendes mand læste til ingeniør
og derefter aftjente sin værnepligt.
Da han i 1968 fik arbejde i
Hedensted, regnede Birthe
Christiansen i første omgang med, at hun skulle til
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at være hjemmegående husmor og have nogle børn.
Men ved nærmere eftertanke virkede udsigten til en
fremtid på en stille villavej
med nabosladder, kagebagning og blevask ikke særligt
tillokkende. Derfor blev det
i stedet til et job i Horsens
Sparekasse i 1969, og allerede året efter fik Birthe Christiansen tilbudt jobbet som
bestyrer for sparekassens
største filial, der lå på Spedalsø.
Birthe Christiansen sagde straks ja tak til udfordringen og siger selv, at det
var spændende at skulle
prøve at hamle op med
mandfolkene og vise, at en
pige godt kunne klare opgaven.
I 1986 blev Birthe Christiansen udnævnt til kontorchef og fik ud over arbejdet i Spedalsø-filialen også
opsynet med filialerne på
Rådhustorvet og i Torsted. I
1987 blev hun udnævnt til
regionschef og flyttede tilbage til hovedafdelingen i
Jessensgade, hvor hun fik
til opgave at varetage den
overordnede styring af alle
bankens mindre filialer. Da
sparekassens navneskilt
blev skiftet ud med Bikubens, fik Birthe Christiansen igen mulighed for at
prøve kræfter med nye udfordringer. Denne gang som
boligkonsulent. Også i dette
job er det kontakten med
kunderne, der står hendes
hjerte nærmest.
I fritiden bruger Birthe
Christiansen sine kræfter
på Horsens Turistforening,

hvor hun har været bestyrelsesmedlem i de sidste
fem år, heraf de tre som
næstformand, og på Soroptimisterne, der er en verdensomspændende organisation for selverhvervende
kvinder. Denne klub har
Birthe Christiansen netop
været præsident for i den
to-årige periode, som klubbens regler tillader.
Hun er også med i gruppearbejdet omkring Torsted
Vest-projektet. Efter eget
udsagn dels af nysgerrighed
og dels af interesse for fremtidens byggeri.
Helt privat slapper Birthe
Christiansen af med at skrive breve eller læse en uforpligtende roman. Men der
skal også være tid til at passe hjemmet på Ørnstrup
Møllevej i Stenderup, hjælpe med ægtemandens firmaregnskab, lave mad og
reparere tøj. Der står ingen
sovepiller på hendes natbord. Eventuelle søvnproblemer klares med en
kryds-og-tværs.
Sommerferien går hvert år
til sommerhuset i Nordjylland, mens vinterferien
helst skal gå sydpå til sol og
varme.
Vennerne spiller en stor
rolle for Birthe Christiansen. De siger til gengæld, at
hun er et rigtigt selskabsmenneske, men også en god
og trofast ven, der både kan
være sjov og alvorlig og som
man kan snakke med om
alt.
Simpelthen en dejlig pige.
Meget velbegavet og med
masser af charme og godt
humør. En pige, der har
fødderne solidt plantet i jorden, og som ikke lader sig
løbe over ende eller falder
for ros og store ord. Hun er
ikke sådan at imponere. En
sød pige, der gør utrolig meget for andre. En pige med
menneskelig dybde og horisont og med en usædvanlig
nænsomhed og omtanke i
sin omgang med andre
mennesker.
Roserne er mange, når
venner, kolleger og samarbejdspartnere skal beskrive
Birthe Christiansen. Noget
negativt kan de derimod ikke komme i tanker om.
Selv siger hun, at interessen for andre mennesker er
hendes stærke side og erkender, at en af de svage
hedder mangel på tålmodighed, når møder går i hårdknude og ender i resultatløst vrøvl og bøvl. (-ann)

