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guldbryllup

barndomsvenner fejrer guldbryllup på lørdag
Jelling: Heinke og Svend

Aage Jørgensen, Gammelby, Jelling, fejrer guldbryllup
lørdag 15. april.
Heinke Jørgensen stammer fra Husum i Sydslesvig,
og hun kom i 1949 til Djursland som feriebarn. Hun
boede hos søsteren til den
jævnaldrende Svend Aage
Jørgensen, som hun lærte at
kende, og familierne bevarede kontakten, så da

Heinke Jørgensen i 1965 fik
job som børnehavepædagog i Vejle, blev hun hurtigt kærester med sin barndomsven fra sit nye hjemland. Heinke og Svend Aage
Jørgensen flyttede i december 1966 til Ballevej i Gammelby, 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 arbejdsliv udspillede sig i børnehaver, mens Svend Aage
Jørgensen ernærede sig som
tømrer.
Guldbrylluppet fejres under private former, og der er
ingen morgensang.

Han har succes med
detektivarbejde
70-års fødselar fandt dansk mester fra Horsens
i USA og fik hende til Sport Awards i Horsens.
Fødselsdag
Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

Horsens: Hvad gør man, når
man går på efterløn, men stadig har masser af energi, gåpåmod og kræfter?
Gunner Lindbæk Knudsen, der fylder 70 år torsdag
13. april, meldte sig som frivillig hjælper på Idrætsarkivet 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 detektivarbejde. Han ville finde
den danske mester i atletik
Lis Josefsen, der i 1956 flyttede til USA.
Det var rent Sherlock Holmes-arbejde, at det lykkedes, 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 Petersens OL-sølvmedalje fra
1924 over hele landet, bl.a. i
Svendborg.
En stor bedrift stod Gunner Knudsen for, da han ledede det frivillige arbejde på
HFS' jubilæumsskrift i anledning af klubbens 100-års jubilæum 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 aviser kom til at præge starten
på hans tilværelse.
Som dreng gik han med
aviser, og i 1963 kom han i
lære som typograf og trykker på Horsens Folkeblad.
Han fik også et bijob som
meddeler til sportsredaktionen til 15 øre pr. linje.

Gunner Knudsen arbejdede som trykker i 44 år, kun
afbrudt af 14 måneders militærtjeneste hos Den kgl. Livgarde (1967-68).
Det blev til 17 år på Horsens 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 19811986 og var med i bladets
første samarbejdsudvalg under Erling Brøndums ledelse
i 1970 og igen SU-medlem i
1979-1986.
I mere end tre år var han
lokalformand for SF i Horsens, 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 Horsens' hjemmekampe på Casa
Arena. Han blev medlem af
HFS som ni-årig og har spillet både fodbold, håndbold
og cricket i HFS og deltager
altid i HFS' veteranernes månedlige 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 Alandsholdet i kvindefodbold.
Kirsten og Gunner Knudsen bruger deres otium på
deres store interesse for rejser, teater og koncerter.

Annoncer
Døds- og takkeannoncer samt lykønskninger bringes mod betaling.
Telefon 76 27 21 00
annoncer@hsfo.dk

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.
Fødselsdag

Vibeke kruse
vikr@vafo.dk

Vejle: Karl Aage Pedersen
fylder skærtorsdag 80 år.
Den tidligere reklamemand, 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 Landevej 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 Chamber Vejle og Vejle Erhvervs
Klub.
Han har således været formand for Torvehallerne, for
Vejle-virksomheden LHM
Lerche-Henriksen & Møller, Vejle Erhvervsklub samt
haft bestyrelsesposter i Givskud 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 deltidsengageret som personlig interviewer hos Analyseinstituttet Gallup.

startede som frisør

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

Omtale er gratis
Det er gratis at få bragt omtale og
nyt foto på navnesiderne ved mærkedage, ansættelser, dåb, bryllup
og lignende. Ved dødsfald modtager
vi gerne mindeord fra familie eller
venner. Højst 200 ord.
Skriv til: navne@jyskemedier.dk

Oprindeligt er han uddannet
frisør, og det var et meningsfyldt 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 juniorkonsulent. Her fik han til
opgave at sælge radioreklame-spots til Radio Luxemburg og reklameskilte til forskellige jyske stadions.
Det var indledningen til
karrieren i reklamebranchen
med senere teoretisk uddannelse i strategi, økonomi og
organisation samt virksomhedsledelse.

karl aage Pedersen fylder 80 år på torsdag. Privatfoto
I 1960 købte han Index Reklame sammen med en kollega, og firmanavnet blev
ændret til Lydert & Pedersen, som senere blev til L&P
Reklame. Efter et par år blev
Karl Aage Pedersen eneejer.
Da reklamebureauet havde 25-års jubilæum, og Karl
Aage Pedersen rundede de
50 år, indstiftede han et jubilæumslegat på 25.000 kr.,
som hvert år skulle deles ligeligt mellem de to erhvervsskoler: 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 glidende salg af selskabet til to
af bureauets ansatte, og det
nye selskab Metaphor var
lejere på Gammel Kolding
Landevej, indtil ejendommen blev solgt.

Ditte og Karl Aage Pedersen flyttede da til et skønt beliggende hus ved Daugaard
Strand, som i 20 år var parrets hjem. Her mistede Ditte
Pedersen i 2007 livet ved en
tragisk ulykke. Karl Aage Pedersen blev boende til 2016,
da ejendommen blev solgt,
og han flyttede tilbage til
Vejle.
Nu bor han på Enebærvej 10 i huset, der ejes af sønnen 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 Flensborg bidrager til hans livskvalitet.
På 80-års fødselsdagen er
der åbent hus på Enebærvej 10, Vejle, fra klokken 11 til
16.

ansæTTelse

danespo i give har fundet ny adm. direktør
Give: Jens Holstborg, 47

år, er ansat som
adm. direktør
hos Danespo
i Give,
hvor han
efterfølger Steen Bitsch, nyCEO for Vestjyllands Andel.

Jens Holstborg er oprindeligt uddannet mejeriingeniør. Efter endt uddannelse
blev han i 1995 ansat i Danisco, hvor han ved sin fratræden i 2008 var direktør for
forretningsudvikling og marketing i gums- and systemsdivisionen.
I 2008 blev Jens Holstborg
ansat som adm. direktør i

Hunsballe Frø, der i forbindelse med DSV’s opkøb skiftede navn til DSV Frø Danmark i 2013. Siden 2015 har
han desuden stået i spidsen
for DSV’s internationale division for kløver- og græsfrø.
Jens Holstborg er gift med
Rikke og har en datter på 12
år og en søn på otte. Familien bor i Aarhus.

