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Vejle: Karl Aage Pedersen 
fylder skærtorsdag 80 år.

Den tidligere reklame-
mand, direktør og ejer af L&P 
Reklame & Marketing Vejle 
a/s, drev i over 30 år firmaet 
fra naturskønne omgivelser i 
ejendommen "Stokbrohus" 
på Gammel Kolding Lan-
devej 20, hvor familien også 
havde deres hjem.

Karl Aage Pedersen er et 
kendt ansigt i Vejle, hvor han 
har været engageret i mange 
bestyrelser og medvirket ved 
etablering af Junior Cham-
ber Vejle og Vejle Erhvervs 
Klub.

Han har således været for-
mand for Torvehallerne, for 
Vejle-virksomheden LHM 
Lerche-Henriksen & Møl-
ler, Vejle Erhvervsklub samt 
haft bestyrelsesposter i Giv-
skud Zoo/Zootopia, Vejle 
Turistråd og Vejle Boldklub, 
for blot at nævne nogle af de 
mange engagementer.

I dag er han medlem af 
Vejle Rotary Klub Syd og VE 
Gruppe 28+, og desuden er 
han i sit aktive otium deltids-
engageret som personlig in-
terviewer hos Analyseinsti-
tuttet Gallup.

startede som frisør
Oprindeligt er han uddannet 
frisør, og det var et menings-
fyldt tilfælde, der banede vej 
til reklamebranchen. 

I frisørsalonen i Vejle, hvor 
han var ansat, kom ejerne af 
Index Reklamebureau, og 
de tilbød ham et job som ju-
niorkonsulent. Her fik han til 
opgave at sælge radiorekla-
me-spots til Radio Luxem-
burg og reklameskilte til for-
skellige jyske stadions. 

Det var indledningen til 
karrieren i reklamebranchen 
med senere teoretisk uddan-
nelse i strategi, økonomi og 
organisation samt virksom-
hedsledelse.     

I 1960 købte han Index Re-
klame sammen med en kol-
lega, og firmanavnet blev 
ændret til Lydert & Peder-
sen, som senere blev til L&P 
Reklame. Efter et par år blev 
Karl Aage Pedersen eneejer.

Da reklamebureauet hav-
de 25-års jubilæum, og Karl 
Aage Pedersen rundede de 
50 år, indstiftede han et ju-
bilæumslegat på 25.000 kr., 
som hvert år skulle deles li-
geligt mellem de to erhvervs-
skoler: Vejle Handelsskole og 
Vejle Tekniske Skole, som var 
kunder i bureauet.

Tre generationer bor  
sammen
Som 60-årig indledte Karl 
Aage Pedersen i 1997 et gli-
dende salg af selskabet til to 
af bureauets ansatte, og det 
nye selskab Metaphor var 
lejere på Gammel Kolding 
Landevej, indtil ejendom-
men blev solgt.

Ditte og Karl Aage Peder-
sen flyttede da til et skønt be-
liggende hus ved Daugaard 
Strand, som i 20 år var par-
rets hjem. Her mistede Ditte 
Pedersen i 2007 livet ved en 
tragisk ulykke. Karl Aage Pe-
dersen blev boende til 2016, 
da ejendommen blev solgt, 
og han flyttede tilbage til 
Vejle.

Nu bor han på Enebær-
vej 10 i huset, der ejes af søn-
nen Mads Mikael Pedersen, 
og her bor tre generationer 
sammen. 

Karl Aage Pedersen spiller 
tennis og golf, går på jagt og 
holder af at læse. 

Samværet med Mads og de 
to børnebørn Rosa og Gustav 
og veninden Aase fra Flens-
borg bidrager til hans livs-
kvalitet.

På 80-års fødselsdagen er 
der åbent hus på Enebær-
vej 10, Vejle, fra klokken 11 til  
16.  

Vejlensisk relamemand  
med et aktivt otium
Karl Aage Pedersen, der i over 30 år drev L&P Reklame 
& Marketing i Vejle, fylder skærtorsdag 80 år.

karl aage Pedersen fylder 80 år på torsdag. Privatfoto

Fødselsdag
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Horsens: Hvad gør man, når 
man går på efterløn, men sta-
dig har masser af energi, gå-
påmod og kræfter?

Gunner Lindbæk Knud-
sen, der fylder 70 år torsdag 
13. april, meldte sig som fri-
villig hjælper på Idrætsarki-
vet på Gasvej i Horsens - og 
begyndte at spille tennis. 
Begge dele er blevet en stor 
succes.

Hans største bedrift var, 
da han gik i gang med et de-
tektivarbejde. Han ville finde 
den danske mester i atletik 
Lis Josefsen, der i 1956 flyt-
tede til USA.

Det var rent Sherlock Hol-
mes-arbejde, at det lykke-
des, men takket være Gunner 
Knudsen kom Lis Josefsen 
til Horsens og deltog i Sport 
Awards i Forum Horsens og 
mødte gamle venner fra HFS.

En anden detektivsag var, 
da han jagtede Thyge Pe-
tersens OL-sølvmedalje fra 
1924 over hele landet, bl.a. i 
Svendborg.

En stor bedrift stod Gun-
ner Knudsen for, da han le-
dede det frivillige arbejde på 
HFS' jubilæumsskrift i anled-
ning af klubbens 100-års ju-
bilæum i 2015.

Han havde også overskud 
til at gå ind i bestyrelsen for 
Sport Horsens i 2016, og han 
er netop blevet genvalgt for 
to år.

Var trykker i 44 år
Gunner Knudsen voksede op 
på Villavej i Horsens, og avi-
ser kom til at præge starten 
på hans tilværelse.

Som dreng gik han med 
aviser, og i 1963 kom han i 
lære som typograf og tryk-
ker på Horsens Folkeblad. 
Han fik også et bijob som 
meddeler til sportsredaktio-
nen til 15 øre pr. linje.

Gunner Knudsen arbejde-
de som trykker i 44 år, kun 
afbrudt af 14 måneders mili-
tærtjeneste hos Den kgl. Liv-
garde (1967-68). 

Det blev til 17 år på Hor-
sens Folkeblad, 18 år hos 
Data Mail i Hovedgård, 
og han afsluttede med tre et 
halvt år hos Politiken Tryk i 
Erritsø.

Han var tillidsmand for 
det litografiske personale 
på Horsens Folkeblad i 1981-
1986 og var med i bladets 
første samarbejdsudvalg un-
der Erling Brøndums ledelse 
i 1970 og igen SU-medlem i 
1979-1986.

I mere end tre år var han 
lokalformand for SF i Hor-
sens, og i tre perioder har 
han været domsmand ved 
Retten i Horsens.

Gunner Knudsen gik på 

efterløn som 62-årig i maj 
2009.

Som trofast HFS'er er han 
frivillig hjælper til AC Hor-
sens' hjemmekampe på Casa 
Arena. Han blev medlem af 
HFS som ni-årig og har spil-
let både fodbold, håndbold 
og cricket i HFS og deltager 
altid i HFS' veteranernes må-
nedlige møder for HFS'ere 
over 60 år.

Side 1971 har han været gift 
med Kirsten. De har fået tre 
børn, men havde den sorg, 
at sønnen Mads døde som 
33-årig i 2007. Troels bor i 
England, mens Ulla, der bor 
i Ans, nåede at komme på A-
landsholdet i kvindefodbold.

Kirsten og Gunner Knud-
sen bruger deres otium på 
deres store interesse for rej-
ser, teater og koncerter.

Han har succes med 
detektivarbejde
70-års fødselar fandt dansk mester fra Horsens  
i USA og fik hende til Sport Awards i Horsens.

Gunner knudsen bruger en masse kræfter på Idrætsarkivet i 
Horsens og er blevet medlem af bestyrelsen i sport Horsens, 
efter at han blev efterlønner. Privatfoto

 �Jelling: Heinke og Svend 
Aage Jørgensen, Gammel-
by, Jelling, fejrer guldbryllup 
lørdag 15. april.

Heinke Jørgensen stam-
mer fra Husum i Sydslesvig, 
og hun kom i 1949 til Djurs-
land som feriebarn. Hun 
boede hos søsteren til den 
jævnaldrende Svend Aage 
Jørgensen, som hun lærte at 
kende, og familierne beva-
rede kontakten, så da  

Heinke Jørgensen i 1965 fik 
job som børnehavepæda-
gog i Vejle, blev hun hur-
tigt kærester med sin barn-
domsven fra sit nye hjem-
land. Heinke og Svend Aage 
Jørgensen flyttede i decem-
ber 1966 til Ballevej i Gam-
melby, hvor de stadig bor, 
og 15. april 1967 blev de gift 
i Nørup Kirke.

I 1970 fik de sønnen Lars 
Bo, der er soldat, gift med 

Susanne, far til tre og bosat  
i Kolding, og i 1976 kom 
sønnen Torben Bo, der er 
smed, gift med Rikke, far til 
to og bosat i Vandel.

Heinke Jørgensens ar-
bejdsliv udspillede sig i bør-
nehaver, mens Svend Aage 
Jørgensen ernærede sig som 
tømrer.

Guldbrylluppet fejres un-
der private former, og der er 
ingen morgensang.

guldbryllup

barndomsvenner fejrer guldbryllup på lørdag

 �Give: Jens Holstborg, 47 
år, er an-
sat som 
adm. di-
rektør 
hos Da-
nespo 
i Give, 
hvor han 

efterfølger Steen Bitsch, ny-
CEO for Vestjyllands Andel.

Jens Holstborg er oprin-
deligt uddannet mejeriinge-
niør. Efter endt uddannelse 
blev han i 1995 ansat i Da-
nisco, hvor han ved sin fra-
træden i 2008 var direktør for 
forretningsudvikling og mar-
keting i gums- and systems-
divisionen.

I 2008 blev Jens Holstborg 
ansat som adm. direktør i 

Hunsballe Frø, der i forbin-
delse med DSV’s opkøb skif-
tede navn til DSV Frø Dan-
mark i 2013. Siden 2015 har 
han desuden stået i spidsen 
for DSV’s internationale di-
vision for kløver- og græsfrø.

Jens Holstborg er gift med 
Rikke og har en datter på 12 
år og en søn på otte. Famili-
en bor i Aarhus.

ansæTTelse

danespo i give har fundet ny adm. direktør


