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Sølvbryllup
Margith og Søren Kromann Larsen, Ledavej 28,

Fødselsdag
Vejle, fejrer sølvbryllup på
tirsdag.

Valg

85
Den nye bestyrelse i fagforeningen og a-kassen
Frie Funktionærers region Midtjylland Øst:
fra venstre: Sarah Persson (nyvalgt), hammel, Line clausen
Berg (nyvalgt uddannelsesrepræsentant), Skanderborg,
Bodil nielsen (genvalgt), Randers, formand finn D. Aalestrup
(genvalgt), Randers, Annette vandt Brigsted (genvalgt), Gedved,
Aase møller (genvalgt seniorrepræsentant), Brabrand,
Anne henriette Steensen Blicher (nyvalgt 2. suppleant), Galten,
helle Skouboe (genvalgt), hundslund, Anne Jahn kristensen
(nyvalgt 1. suppleant), horsens.

Udlært

Nye murere fra Learnmark Tech i Horsens:
forreste række fra venstre: Jeppe husted Ditlevsen, odder,
udlært hos malling murerforretning ApS, malling;
Tobias hald heimdal hougaard, horsens, udlært hos Gramrode
murerforretning v/Bo Rasmussen, Gramrode, Juelsminde;
mik Rosendal martens, horsens, udlært hos murerfirmaet Brdr.
Rosendal ApS, horsens; Tobias Braae Jørgensen, Stouby, udlært
hos Lars christian hylle, Stouby; Jesper Juul nielsen, odder,
udlært hos Bent nielsen Tømrer og Byggefirma A/S, odder.
Bagerste række: Pi høgh Brill, højbjerg, udlært hos morten friis
A/S, hornsyld; Rasmus ketel hilding Thomsen, hornsyld, udlært
hos murerfirmaet Brdr. madsen ApS, hornsyld; Jens Bjerremand
vestergaard, odder, udlært hos Bredkærvejens murer & Beton
ApS, odder; michael Bøgballe, horsens, udlært hos horsens
murer- og Entreprenørforretning A/S, horsens;
kristian Baltzer nordtorp, odder, udlært hos Jc Tegn & Byg ApS,
odder, underviser Jørn Storm Andersen.

I anledning af Dortes 50 års-fødselsdag vil det
glæde os at se kunder, forretningsforbindelser
og venner af huset til en uformel reception på
Søndergårdsalle 1–3 i Horsens
ONSDAG DEN 6. APRIL fra kl. 14:00 til 17:00

Gunnar Hansen
Bråskov
På mandag fylder fhv.
smed Gunnar Hansen,
Pilevangen, Bråskov,
Hornsyld, 85 år.
Han blev udlært smed
hos Stenhøj i Barrit, hvor
han også afsluttede arbejdslivet efter bl.a. at have
arbejdet som smed på
Bråskovgaard i en mellemliggende periode.
Bortset fra et enkelt år
på skibet ”Regina Mærsk”
har fødselaren altid boet i
Bråskov. Her har han været
medlem af bl.a. sognerådet,
menighedsrådet og lokalarkivet. I dag er han er medlem af Dansk Folkeparti.
Gunnar Hansen fejrede
guldbryllup med Ingrid
i november i fjor.
De har børnene Jens
Peter og Lisbet samt fem
børnebørn og tre bonusbørnebørn.

80

Lis Josefsen
USA
I morgen fylder den fhv.
danmarksmester i højdespring fra Horsens Lis
Josefsen, Columbia, South
Carolina i USA, 80 år.
Hun udvandrede til USA
sammen med sin familie
i februar 1957.
Hun var allerede dengang
et kendt ansigt i Horsens,
fordi hun i 1953 og 1956 blev
dansk mester i højdespring.
Hun blev også dansk mester
i 80 meter hækkeløb i 1956

og satte dansk rekord i femkamp og tangerede den
danske rekord i højdespring. Hun var også med
på atletiklandsholdet to
gange.
I USA fortsatte hun sin
karriere i Spartan Women’s
Athletic Club, og hun blev
amerikansk mester tre
gange i højdespring - i 1959,
1960 og 1961. Desuden
vandt hun en bronzemedalje ved de amerikanske
mesterskaber i femkamp.
Hun slog faktisk den danske rekord i højdespring
i USA, men det blev aldrig
registreret i Danmark.
Med disse resultater
var hun selvskreven til De
Olympiske Lege i Rom, men
kom ikke med, da hun ikke
var amerikansk statsborger.
Det blev hun først nogle år
senere.
Lis Josefsen fik job på en
syfabrik og havde skiftende
arbejdstider.
5. april 1962 var hun på
vej hjem fra arbejde meget
sent. Hendes bil blev torpederet af en bilist, der overhalede, og Lis Josfsen blev
hårdt kvæstet.
Det var et hårdt slag for
hende og hendes atletikkarriere, der sluttede brat,
men det var også dyrt, fordi
familien måtte sælge alt for
at kunne betale for hospitalsregningerne.
I 1967 blev Lis Josefsen
gift med Gerald Leroy Bear,
som døde i 1991.
I 2010 iværksatte Gunner
Knudsen fra Horsens
Idrætsarkiv en undersøgelse for at finde Lis Josefsen,
og ved en tilfældighed
lykkedes det at finde hende
via fætteren Jens Josefsen
i Helsingør. Han formidlede
forbindelsen til Lis Josefsen,
og i forbindelse med Sport
Awards i Horsens i januar
2011 blev Lis Josefsen
inviteret hjem til Horsens.
Her mødte hun nogle af
sine atletikvenner fra gamle
dage og så sin fødeby for
første gang siden 1957. Hun
kom på scenen i Forum
Horsens og blev hyldet
af det store Horsenspublikum.
- Jeg havde aldrig troet,
jeg skulle se Danmark igen,
sagde en rørt Lis Josefsen.
Hun lever stadig i bedste
velgående i USA, hvor hun
nyder sit otium og samværet med sønnen Michael og
barnebarnet Nicholas. Tommy

70

Jens Jørn Justesen
Roslev
I morgen fylder bestyrelsesformand
i EnergiMidt
Jens Jørn
Justesen,
der også er
landmand
og fhv.
borgmester i Sallingsund
Kommune, 70 år.
Han blev formand for bestyrelsen i EnergiMidt, da
energi- og kommunikationsselskabet blev dannet ved
en fusion i 2002, og han har
beklædt posten siden.
Senere på året giver han
formandstafetten videre til
den nuværende næstformand, Jan Skytte Pedersen
fra Silkeborg.

60

Eva Panduro
Hvidbjerg
På tirsdag fylder Eva
Panduro, tidl. direktør for
TeaterHotellet i Horsens,
60 år.
Hun boede de første tre
år af sit liv i København og
var derefter tre år i Malaysia, hvor hendes far havde
job som civilingeniør i ØK,
indtil familien vendte tilbage til Danmark og Fredericia.
Her blev den unge Eva
uddannet som bankassistent i Landmandsbanken,
og her mødte hun i 1977
Frank Panduro. Han arbejdede i byen som speditør,
og han fik Eva overtalt til at
flytte med til Horsens, som
fra 1979 blev parrets base.
Her begyndte Frank
Panduro at sælge først surfudstyr og siden skilte fra
virksomheden Logoform.
Eva Panduro kørte da
parløb med sin husbond.
Hun bidrog med kontor- og
bogholderiarbejde, og hun
nåede at blive en habil surfer. Men hun prioriterede
også hjemmet højt, da de
to børn, Mia og Tim (nu
henholdsvis 31 og 29 år),
kom til.
Da Frank Panduro i 1991
rykkede ind på Horsens Ny
Teater, fulgte Eva Panduro
med som bogholder - et arbejde, hun kvittede i 2006,

Da havde hun i et par år
været direktør for TeaterHotellet, som hun og Frank
Panduro indrettede, da de
købte ejendommen Søndergade 20.
Da de udvidede hotellet,
måtte Eva Panduro konstatere, at det blev for meget
med arbejdsplads på både
hotel og teater.
De følgende år kørte Eva
Panduro hotellet ”i døgndrift”, som hun siger, hjulpet af ”nogle gode piger”.
Dem og hoteljobbet måtte
hun sige farvel til, da hun
og Frank Panduro for halvandet år siden besluttede at
gå hver til sit.
Frank Panduro fører hotellet videre, mens Eva
Panduro har fået sin base
i familiens sommerhus ved
Hvidbjerg sydøst for Vejle.
Her har hun bygget huset
om til helårsbrug, og det
færdige resultat skal vises
frem, når familie og venner
fejrer hende på tirsdag.
Med i overvejelserne efter
skilsmissen var at flytte til
København, hvor Mia og
Tim Panduro bor, men det
endte med Hvidbjerg, fordi
Eva Panduro har sit netværk i det østjyske.
Som ung var hun en habil
håndboldspiller, og hun
mødes stadig med en
gruppe venner fra dengang.
Som sportsgren har golfen i dag taget over, og også
her er Eva Panduro svær at
hamle op med. Hun spillede
i mange år på Horsens Golfklubs 2. divisionshold, men
er nu flyttet til Vejle Golf
Club og spiller på
2. divisionsholdet dér.
Tanken er dog, at det
hele ikke skal gå op i golf.
De seneste halvandet år har
været travle med flytning
og husbyggeri. Nu går
Eva Panduro på udkig
efter et job og håber det
bedste - ”selv om jobbene
jo ikke hænger på træerne,
når man har et personnummer som mit”, lyder
det fra 60-års fødselaren.
ch-R/ARkivfoTo: mARTin RAvn

40

Karina Lundgaard
Pedersen, Horsens
I morgen fylder Karina
Lundgaard Pedersen,
Strandkærvej 13, Horsens,
40 år.
Hun arbejder som
rengøringsassistent og
er gift med Jesper Hedegaard.

Legat
En gruppe unge landmænd fra Odder- og Skanderborg-egnen
fik en økonomisk håndsrækning til deres uddannelse på generalforsamlingen i Landboforeningen odder-Skanderborg.
foreningen uddelte legatmidler fra Simon Stavsballes Legat til
landmænd under uddannelse, og der blev også ydet støtte til
Landboungdom og foreningen kultiverne.
fra venstre er det landboforeningsformand Jens Gammelgaard,
der overrakte legat til Susanne Gammelgaard fra kultiverne.
følgende landmænd modtog legater: mathias Brinch korsbakke,
Sebastian Tebstrup, Anja Thomsen, heidi kristensen, ida Lilli
Lyndgaard Sørensen, maria Daugaard Jensen, Daniel kreutzfeldt
Rasmussen, Anders clausen, Jakob krarup, nicolai Teilmann,
Erik kjær Poulsen og morten frantsen (ikke alle var til stede).

