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FREDERIKSSUND: Frede-
rikssunds Søsterloge nr. 51 
Anna Cathrine arrangerer 
gåtur søndag.

Der gås en god times tid, 
og det koster 50 kroner for 
voksne og 25 kroner for børn 
at gå med, og pengene går til 
godgørende formål.

Overmester i logen, Kari 
Holm Sebak, lover, at turen 
bliver spændende, og hun lo-
ver, at alle kan gå med.

- Vi går fire-fem kilometer 
og tager det stille og roligt, 
siger hun.

Man mødes i Odd Fellow 
Logens ordensbygning på 

Lundevej 27 i Frederikssund 
klokken 13 søndag den 24. 
april, og der gås afsted der-
fra.

Modtager forslag
Undervejs på turen kan alle 
komme med et forslag til, 
hvem, de synes, skal tilgo-
deses ved Søsterlogens ud-
deling af donationer sidst på 
året.

Søsterloge nr. 51 Anna Ca-
thrine uddeler hvert år do-
nationer til frivillige organi-
sationer i nærområdet, som 
støtter udsatte i samfundet.

Det er et af Søsterlogens 

centrale ædle formål.

Slutter ved logen
Turen slutter ved Søsterlo-
gen, hvor der er mulighed 
for at købe kaffe, kage og 
drikkevarer.

For dem, der er interesse-
ret i at komme ind og se Sø-
sterlogens logesal og høre 
mere om det at være i en 
loge, er det muligt.

Der vil være diplom for 
gennemført tur til børn.

Blandt alle deltagere træk-
kes lod om to billetter til 
koncert med troubadour 
Thomas Kjellerup søndag 

den 18. september i Odd Fel-
low Logens ordensbygning i 
Frederikssund.

Tilmelding til gåturen på 
mail til info51@anna-Ca-
thrine.Oddfellow.dk eller 
til Kari Holm Sebak på sms 
eller telefon: 60 18 24 25.
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Søsterloge arrangerer gåtur for en god sag på søndag

PRIS: Tim Olsen er 
selvstændig sned-
kermester med flair 
for gode påhit. Nu er 
han indstillet til fin 
pris.

SKIBBY: Tim Olsen er ikke 
bare snedkermester med 
eget snedker- og tømrerfir-
ma med adresse på Fager-
holtvej mellem Skibby og 
Vellerup på Hornsherred, 
han er også lidt af en opfin-
der.

Hans dørløfter har været i 
produktion i nogle år, og nu 
suppleres dørløfteren med 
en vinduesvipper.

Med den kan én person løf-
te og vippe et vindue på plads 
på en sokkel i et byggeri. For 
mindre håndværksfirmaer, 
som Tim Olsens eget, er det 
guld værd. For opgaverne 
kan klares uden at belaste 
ryggen.

Ideen er så god, at Tim Ol-
sens firma TimTool og vin-
duesvipperen er nomineret 
til den prestigefyldte Bygge-
riets Arbejdsmiljøpris 2022.

Fra Venslev
Tim Olsen er opvokset i 
Venslev, og han er uddan-
net bygningssnedker fra 
Jægerspris Vinduer. Han 
etablerede sig selvstændig 
tømrer- og snedkermester i 
år 2000, og de fleste af årene 
har han været ene mand i 
firmaet.

- Snedker og tømrerfaget 
byder på tunge løft. I hvert 
fald hvis man er alene i fir-
maet, og opgaverne skal kla-
res. Så løfter man tit tunge 
ting - mere end man burde, 
medgiver Tim Olsen, 50 år.

Han opsporede for en del 
år siden – og er siden blevet 
forhandler af et vindues-
hejs, hvor én person kan 
hejse vinduer op på plads i 
byggerier.

- Men døre er også tunge, 
og jeg søgte efterfølgende 
efter en dørløfter, som man 
som én person kunne bru-
ge til at løfte døre på plads i 

byggerier. Sådan en fandtes 
tilsyneladende ikke. I stedet 
begyndte jeg at gruble over, 
hvordan sådan en dørløfter 
skulle være. For fem-seks 

år siden var ideen ikke bare 
fundet, dørløfteren var også 
udviklet, og da den virkede, 
satte Tim Olsen den i pro-
duktion. Det er vel at mærke 

en dørløfter i en praktisk 
størrelse som en sække-
vogn.

Fornuftig størrelse
- Der findes større og dyrere 
dørløftere på larvefødder, 
og de er gode. Men fordi de 
er større og dyrere, er det 
sjældent, at et lille hånd-
værksfirma har sådan én 
med ud på opgaverne. Min 
dørløfter er ikke større, 
end at den kan være i bilen 
sammen med de vinduer og 
døre, man skal have med ud 
til opgaven. Man bruger sin 
skruemaskine til at hæve 
og sænke dørene, forklarer 
Tim Olsen.

Dørløfteren har været i 
produktion i et par år, og for 
Tim Olsen kaster den en lil-
le ekstraindtægt af sig ved 

siden af hans opgaver som 
snedker- og tømrermester.

Det nye supplement er en 
vinduesvipper, som kan på-
monteres dørløfteren.

Tim Olsen har været to et 
halv år om at udvikle den.

Løfter vinduer
Han forklarer genialiteten.
- Men den kan man ene per-
son løfte og vippe et stort 
facadevindue op på en sok-
kel på et byggeri. Igen ved 
at sætte ens skuemaskine 
til den. Alternativet havde 
været med mandskraft at 
skulle løfte facadevinduet 
derop. Men det er tungt. Så-
dan et vindue var tungt, da 
det bestod af to lag glas, men 
i nogle år har alle vinduer 
nu haft tre lag glas, og det 
har gjort alle vinduer endnu 

tungere. Derfor er dørløfter 
og vinduesvipper et unikt 
hjælperedskab, mener Tim 
Olsen.

Det mener man også inden 
for byggeriet. På Byggeri 
Branchens Fagmesse udde-
les hvert år fire prestigefyld-
te Klimapriser. En klima-
pris, en energipris, en miljø-
pris og en arbejdsmiljøpris.

Priserne blev sidste gang 
uddelt i 2020 og skulle have 
været uddelt i forbindelse 
med Byggeri Branchens 
Fagmesse 22 dette forår i 
Fredericia, men grundet 
corona-situationen er fag-
messen blevet udskudt til 
marts 2023.

Men det er for længe at 
vente med at uddele priser-
ne, mener arrangørerne 
af Byggerimessen, Danske 
Byggecentre, der derfor ud-
deler priserne 3. maj i år ved 
et arrangement i det gamle, 
nu istandsatte møde- og kon-
ferencested Vandværket på 
Rabarbervej i København.

Fem nominerede
Her er TimTool og vin-
duesvipperen blandt fem no-
minerede til årets arbejds-
miljøpris. De øvrige nomi-
nerede til arbejdsmiljøpri-
sen er BMI Group Danmark, 
iTools I/S, MC-Bauchemie 
Danmark ApS samt Xella 
Danmark A/S.

Det er en komite med 
medlemmer fra de fleste or-
ganisationer inden for byg-
gebranchen, der udvælger 
vinderne.
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Jeg har flere opfindelser på 
vej, lover Tim Olsen.  
Foto: Henrik Helmer Petersen

Tim er den lokale Georg Gearløs

Tim Olsen 
har udviklet 
en dørløfter 
og en vin-
duesvipper 
i sække-
vognsstør-
relse. Med 
de hjælpe-
midler kan 
én person 
løfte og 
vippe tunge 
døre og 
vinduer op 
på sokkel i 
byggerier. 

Der gås for en god sag søndag 
den 24. april.  

Tegning: Erik Bødker Sørensen


