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Fødselsdag

70

Elsebeth Sørensen
Glud
I dag fylder Elsebeth Sørensen, Museumsvej 40, Glud,
Juelsminde, 70 år.

70

Aage Nygaard Poulsen
Lindved
På torsdag fylder fhv. lærer
og landmand Aage
Nygaard
Poulsen,
Agersbølvej
21, Lindved,
Vejle, 70 år.
Han voksede op på en
gård i Vestjylland og blev
uddannet lærer fra seminariet i Nr. Nissum. I 43 år arbejdede han som lærer på
Lindved Skole, hvor han
bl.a. stod for specialundervisning i matematik og var

Dagens portræt
SSP-lærer. For to år siden
gik han på pension, men
han har ikke helt sluppet
skolen, da han en dag om
ugen tilbyder sin hjælp til
lektiecafé på skolen.
Desuden har han fået
arbejde som havemand hos
STB Byg i Jelling og driver
sit landbrug sammen med
hustruen Lise på ”Elmehøj”
i Lindved.
Aage Nygaard Poulsen
har bestridt en del tillidshverv, bl.a. i sognegårdsforeningen, Lindved Hallen
og i idrætsforeningen.
I dag er han formand for
Venstre i Lindved. Den politiske interesse har fødselarens søn, erhvervs- og
vækstminister Troels Lund
Poulsen (V), arvet.

Jubilæum

25

Karl Bro Sørensen
Børkop
På torsdag har murer
Karl Bro Sørensen, Børkop,
25-års jubilæum som ansat
i byggefirmaet Ove Larsen
A/S, Vejle.
Da han i sin tid fik job
i firmaet, havde han planer
om, at ansættelsen kun
skulle strække sig over tre
måneder, så ville han vide-

re. Men man har et standpunkt, til man tager et nyt.
Karl Bro Sørensen blev så
glad for firmakulturen og
ånden, hvor håndværkerne
arbejder med frihed under
ansvar, at han blev.
I årenes løb har han bygget på mange af firmaets
store projekter, bl.a. Hotel
Opus i Horsens. Lige nu arbejder han på ombygning af
et hus i Kolding, som firmaet opførte for 28 år siden.
Karl Bro Sørensen har to
gange bygget hus til sig selv,
første gang i Gårslev, anden
gang i Børkop, hvor han bor
i dag sammen med sin
kone, Elna Marie, der er
social- og sundhedshjælper.
Jubilæet fejres i firmaet
på Ibæk Strandvej 9 i Vejle
på torsdag kl. 15-17. Det
fejres sammen med en
tømrerkollega, Bo Emil
Kristiansen, der havde
jubilæum i sommer.
vibE/FoTo: ToRbEn Glyum
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Dedikeret HFS’er i hele sit liv
Gunner Knudsen
er manden bag
HFS’ 100-års
jubilæumsskrift

I dag begrænser Gunner
Knudsens sportslige udfoldelser sig til tennis, som
han først startede med som
62-årig. Han er dog blevet
en habil og løbestærk tennisspiller, omend der er
et stykke op til Roger
Federer.

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

Når HFS fejrer 100-års jubilæum på fredag, præsenterer klubben et jubilæumsskrift på 120 sider. Manden
bag det flotte blad er 68årige Gunner Lindbæk
Knudsen, der har været
HFS’er siden drengeårene.
Han blev medlem af HFS
som ni-årig i 1956, og en af
hans første opgaver i klubben var at hjælpe cheftræner Børge Nielsen med at
smøre boldene ind i fedt og
pudse støvlerne i klubhuset
i 1958.
Gunner Knudsen trænede
selv fodbold mandag og
onsdag og spillede cricket
tirsdag og torsdag, også
i HFS, så klubben, hvor han
desuden spillede håndbold,
udfyldte det meste af hans
fritid i ungdomsårene.
Ved divisionskampene
hjalp han bestyrerparret
Eva og Otto Leeds med at
sælge is og slik, og hans
kammerater var andre fodboldknægte.

Aktiv i Idrætsarkivet

Som seniorspiller kom Gunner Knudsen med i førsteholdstruppen og var en stor
og stærk centerhalf. Netop
på den plads var HFS godt
besat, så det blev fortrinsvis
til andetholdskampe.
Han tog også en tørn som
drengetræner, og i dag er
han blandt motionsafdelingens servicefolk ved divisionskampene på Casa
Arena. Desuden er han fast
mand ved HFS-veteranernes møder første mandag
i måneden.

Holder af lange køreture

Gunner Knudsen har boet
i Horsens hele sit liv. Han er
gift med Kirsten på 45. år.
De har tvillingerne Ulla og
Troels på 39 år, mens deres
ældste barn, Mads, døde
som 33-årig af sygdom
i 2007. Ulla Knudsen har
været på landsholdet
i kvindefodbold. Der er
tre børnebørn.
Gunner Knudsens store
interesse er ud over sporten
lange køreture og rejser til
alle ender af Europa. Også
her kaster han sig over interessante detaljer sammen
med fru Kirsten, og som
livsnyder nægter han heller
ikke sig selv god mad og god
vin.
I ungdomsårene brugte Gunner Knudsen hele sin fritid i HFS, og
han er stadig en trofast hjælper i den jubilerende klub.
ARKivFoTo

Gunner Knudsens store
interesse for sport har også
ført til, at han bruger masser af timer hver uge på at
samle sportens historie
i Horsens i Idrætsarkivet.
Han er utrættelig med at
skaffe nye historiske klenodier til Idrætsarkivet, og
han er detaljernes mand og
forfølger selv den mindste
detalje.

Fandt lokal legende

Gunner Knudsens stædighed har givet bemærkelsesværdige resultater. Mest
markant var det, da han
fandt den tidligere danske
mester i højdespring fra
HFS Lis Josefsen i USA efter
en lang og udmarvende

efterforskning på nettet
og blandt hendes gamle
bekendte i Helsingør og
Horsens. Det lykkedes også
at få Lis Josefsen til Horsens
for første gang i mere end
50 år.
Det seneste resultat af
hans stædighed er, at
Idrætsarkivet kan præsentere Horsens’ bedste fodboldspiller nogensinde Bent
Schmidts klenodier for
publikum.
Hans arbejde med jubilæumsbogen er også præget af
hans utrættelighed med detaljer, der skal være i orden,
og hans humør er ødelagt
i flere dage, hvis der er en
fejl, som ikke er blevet
rettet.

Leverandør af
finurligheder

Efter 44 års arbejde som
trykker, bl.a. 17 år på
Horsens Folkeblad og 18 år
i Hovedgård, gik Gunner
Knudsen på efterløn, men
han har stadig et hverv
som domsmand ved Retten
i Horsens.
Han var tillidsmand i fem
år for det litografiske personale på Horsens Folkeblad,
og han var med i bladets
første samarbejdsudvalg fra
1970.
I flere år var han også
leverandør af finurlige indlæg til Politikens satiriske
bagsiderubrik ”At Tænke
Sig”. Nu nøjes han med at
fyre disse hurtige og raffinerede bemærkninger af
til vennerne, ikke mindst
venner fra sportens verden.

Eksamen
GMR maskiner a/s fylder 50 år
og fejrer dette med en
jubilæumsreception.
Torsdag d. 5/11-2015 kl. 11.00-15.30
på vores adresse Saturnvej 17, 8700 Horsens.
Kunder, forretningsforbindelser og venner af huset er
velkomne på dagen. Vi glæder os til at se jer!

www.gmr.dk

Nye social- og sundhedshjælpere fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-VejleHorsens’ afdeling i Vejle:
Kristine Hjort Andersen,
Diana Evelina Axell,
Christen bonde,
Sandra Friis bonde,
marie Gitte Clemmensen,
Rosalie Dela Cruz Cortez,
Anne-Dorte Falk,
Stine Helene Frandsen,
nivada Gorges,
Karina Hansen,
louise Damgaard Jensen,
Tina marie Jepsen,
Eydis Ósk Jóhannsdóttir,
Akweley mamphey,
June louise mouritsen,
michelle brun Pedersen,
lone R., Siemeth Talal,
marianne unnerup,
Sally Emeli Frank værnhøj,
Camilla Riskær Østerlund.

