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Vores højtelskede 

Esther H. Pedersen 
er stille sovet ind efter kort tids sygdom. 

De hjerteligste hilsener 
fra alle hendes kære 

Højtideligheden har fundet sted. 

_________________ 
 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
Esthers sygdom, død og ved det sidste farvel. 

Vores kære mor, 
svigermor, mormor, farmor og oldemor 

Marie Strange 
* 29. september 1921 † 15. oktober 2009 

er stille sovet ind. 

Preben og Inger 
Bodil og Finn 

Thorkild og Kirsten 
Britta og Leif 
Claus og Lene 

Børnebørn og oldebørn 
Begravelsen finder sted fra Løsning Kirke 

onsdag den 21. oktober kl. 13.00. 

 

Vor kære mor, svigermor og farmor 

Marthe Kromann Nielsen 
“Ørnsvig” 

* 13. oktober 1922, Svendborg 
er stille sovet ind. 

Juelsminde, den 15. oktober 2009. 

På familiens vegne: 

J. Kristian og Henrik 
Bisættelsen finder sted fra Klejs Kirke 
onsdag den 21. oktober 2009 kl. 13.00. 

Tak til personalet på Birkelund 
for god og kærlig pleje. 

UDLÆRT

Keld Sund Nielsen. (Foto: Murat Polat) 

DAGENS PORTRÆT

Løsning er basen
for ny direktør 
for gummifabrik 
i Horsens 

Af Martin H. Pedersen

Keld Sund Nielsen går
sammen med Folkebladets
udsendte ud i produktio-
nen i Teknisk Gummi Hor-
sens iført skjorte og jakke-
sæt for at få taget billeder. 

Omgivelserne er ikke
ukendte for virksomhe-
dens nye direktør fra
Løsning. Han har nemlig i
to dage været i arbejdstøjet
og hjulpet til i produktio-
nen.

- Sådan har jeg altid
gjort. Det er en god måde
at komme i gang på. Jeg
har også altid en samtale
med alle medarbejdere, 
siger den 46-årige direk-
tør, der tiltrådte i forrige
uge efter at have sagt op 
i Star Pipe i Fredericia i
forsommeren, da firmaet,
som bl.a. fremstiller
præisolerede rørsystemer
til fjernvarme, blev solgt 
til konkurrenten Logstor
A/S.

Keld Sund Nielsen øn-
skede nye udfordringer.

- Men jeg har haft en
lang sommerferie, hvor jeg
har fået spillet en masse
golf. Det bliver der nok ik-

ke så meget tid til fremo-
ver trods alt, siger Keld
Sund Nielsen og henviser
til sit nye job og de mange
opgaver, der følger med.

Ville være sælger

Keld Sund Nielsen vok-
sede op i Løsning, hvor fa-
deren drev Knud Nielsens
Møbelfabrik. 

Keld Sund Nielsen var
sammen med sin tvillinge-
bror noget af en efternøler.
20 år er der op til den yng-
ste af to ældre brødre og en
ældre søster. 

Ud over en afstikker til
Odense har Keld Sund 
Nielsen hele sit liv boet i
Løsning. Og det er han ik-
ke utilfreds med.

- Jamen, jeg bor jo op og
ned ad folk, som jeg har
gået i børnehave med. Vi
har kendt hinanden altid,
og nu tager vi på ferie sam-
men og laver en masse
ting, siger han og tilføjer:

- Jeg har spillet fodbold i
Løsning i mange år. Og jeg
stoppede på oldboysholdet
for et par år siden. Jeg har
dyrket meget sport, men i
dag bliver det først og
fremmest til en tur i kon-
di-centret i Løsning to-tre
gange i ugen samt for-
håbentlig lidt golf. Ellers
bruger jeg min fritid til at
se mine drenge spille fod-
bold, som jeg også hjælper
med at træne, når tiden er
til det. Samtidig har jeg og-
så altid har været en ar-

bejdsdreng, siger 46-årige
Keld Nielsen, der allerede
som 12-årig arbejdede i fa-
derens møbelfabrik efter
skole. 

- Men jeg blev udlært i
Vejltek i Vejle som handel-
sassistent, da jeg var 18 år
- ved hr. og fru Lund. Det
var fine folk, siger Keld
Sund Nielsen.

Herefter tog Keld Sund
Nielsens karriere fart.
Han var ansat i en møbel-
fabrik i Horsens på Bjerre-
vej i fire år, hvor han alle-
rede som 22-årig blev pro-
duktionsleder. 

- Og det var jo vældigt
sjovt og en god start på min
karriere, siger den 46-åri-
ge direktør.

Men Keld Sund Nielsen
havde besluttet sig for at
begynde at læse igen. Der-
for startede han på eks-
portskole i Herning. Der-
udover har han på aften-
skole i sin sparsomme fri-
tid bestået merkonomud-
dannelsen og HD fra Han-
delshøjskolen i Århus.

- Jeg har vidst hele tiden,
at jeg gerne ville være sæl-
ger, så det var derfor, for-
tæller han.

Efter endt uddannelse
gik turen forbi Haustrups
Fabrikker i Odense, Sten-
høj i Barrit, Solbjerg Stål-
varefabrik i Hovedgård,
KE-Burgmann i Vejen og
Star Pipe i Fredericia. De
fleste af stederne besad
han stillinger som salgs-
chef eller direktør.

Keld Sund Nielsen har
kendt sin kone i næsten 25
år. Hun var 17 år, og han
var 21, da de mødte hinan-
den.

- Så hun kender alle mi-
ne særheder, og jeg kender
hendes, siger han.

Svigermor stryger

- Da jeg mødte min kone,
kunne jeg lave mad og va-
ske og den slags. Så det
lærte jeg hende. Siden har
det så været hende, der har
stået for den del, griner
Keld Sund Nielsen.

- Ja, og så stryger min
svigermor mine skjorter,
tilføjer han.

Men der kan også være
brug for en hjælpende
hånd til tider i hjemmet i
Løsning. Der er nemlig
godt gang i den med to søn-
ner på henholdsvis 11 og 14
år samt en datter på otte,
der alle til dagligt går på
Stjernevejsskolen i He-
densted.

- Tit er huset jo fyldt med
børn, for de har nogle fan-
tastisk gode kammerater
her i området, siger Keld
Sund Nielsen.

- Så det er jo næsten et
fritidshjem hjemme hos os.
Men det er jo rart nok at
have børnene her - så kan
man jo se, hvad de laver.
Selvom vores børn nu er
nogle fornuftige unger,
tilføjer han. 

Fra rør til gummi

FØDSELSDAG

Jakob Kjeldbjerg,
København

40 På onsdag fylder 
Jakob Kjeldbjerg,

fhv. fodboldlandsholds-
spiller og nuværende 
vært på „Robinson 
Ekspeditionen“ på TV3, 
40 år.

Det var med en fodbold
for fødderne, at han for
første gang gjorde sig
bemærket i offentligheden 
i begyndelsen af 1990’erne.

Som en hovedstødsfarlig midterforsvarer var han med
til at bygge fundamentet for det Silkeborg-mandskab,
der i 1994 blev danmarksmester.

Danmarksmester nåede Jakob Kjeldbjerg dog aldrig
selv at blive, da engelske Chelsea året forinden slog
kløerne i ham, mens han i samme periode spillede 
sig til en fast plads på landsholdet. I februar 1993
lykkedes det endda at holde den argentinske legende
Diego Maradona helt fra chancer, da Danmark 
spillede 1-1 mod Argentina i Mar del Plata.

Jakob Kjeldbjerg var på vej fremad, men som blot
27-årig måtte han i 1996 indstille sin lovende karriere
pga. knæproblemer. Som altid valgte manden fra
Frederiks på den jyske hede at anskue stoppet med 
de positive briller.

- Jeg har både været på landsholdet og fået kontrakt
med en udenlandsk klub. Selvfølgelig ville jeg gerne
have spillet to-tre år mere, men omvendt giver det mig
nu muligheden for at komme i gang med andre ting 
i tilværelsen. Ting, jeg måske ikke ville kunne gøre,
hvis jeg var stoppet som 34-årig, sagde 
Jakob Kjeldbjerg dengang.

Fodboldstoppet førte ham ind i tv-verdenen, hvor
han blev vært for TV3’s fodboldsatsning „Onside“,
inden han i 2004 for første gang blev sendt ud på 
en øde ø som vært på „Robinson Ekspeditionen“.

MINDEORD

Vi har modtaget følgende mindeord fra Conny Vad,
Stubmøllen 9, Varde, der har skrevet dem 
med søstrene Irma og Vera:

Vor elskede søster, Esther Hansine Pedersen, 
datter af Anne og Hans Hendriksen, gift med 
Jens Pedersen den 17. februar 1968, sov stille 
ind den 15. oktober 2009. 

Esther er født i Asp, Horne sogn og har gået 
i Bounum skole. Hun er udlært bogholder hos 
„Stranko A/S“ i Horne og har arbejdet som sådan 
hos DHP i Hornsyld. Senere blev hun skolesekretær 
og underviser på Bråskov Efterskole. 

De sidste 10 år i sit arbejdsliv har hun ydet en
uvurderlig arbejdsindsats i hendes og sin mands 
firma, Østjysk Våbenhandel, i forbindelse med
opbygning af tøjafdeling, indførelse af it,
personaleledelse samt bogholderi.

Som menneske var Esther et dybt kreativt,
nyudviklende, engageret, disciplineret, effektivt 
og ikke mindst meget omsorgsfuldt, kærligt og viist
menneske, der gerne delte ud af sin store livserfaring
og åndelige viden. Hun besad en dejlig varm, 
kraftfuld og lysende personlighed, der tiltrak 
os alle med magnetisk kraft, og hun vil altid 
være et stort savn i vort liv fremover. 

Et vers, som vores far skrev i hendes poesibog, 
da hun var en lille pige, har altid betydet 
meget for hende. Det lød:

Guld og glimmer
er blandet på jord.
Lad glimmeret fare
og saml perler på snor.

Det har Esther prøvet at efterleve hele sit liv.
Ester efterlader sig sin mand, tre voksne børn,

svigerbørn samt otte børnebørn.

Vi har modtaget følgende mindeord fra Preben Strange,
Silkeborg, som har indsendt dem på familiens vegne:

Marie Strange, født Nikolajsen, Løsning, er død, 
88 år. 

Hun stammede fra Krollerup Mark, hvor hendes 
far var den kendte „Kloksmed“ Peter Nikolajsen.

Efter sit giftermål med Jørgen Strange bosatte 
de sig i Kragelund og flyttede så under krigen til
Ribevej i Løsning, hvor hun hjalp sin mand i det
frilandsgartneri, de havde på Frederiksbergvej. 

Senere etablerede de en forretning med at køre 
ud til landboerne og sælge slagterivarer og
delikatesser, og Marie stod da for at klargøre 
varerne hjemme på Ribevej. Samtidig var 
hun moder for en børneflok på fem.

Da hun blev enke i 1984, blev hun boende 
i huset på Kingos Alle, hvor hun havde en aktiv
pensionisttilværelse med cykelture og pasning 
af hus og have, indtil hun for tre et halvt år siden 
blev lammet i venstre side og måtte flytte 
på plejehjem.

Hun efterleves af fem børn, 17 børnebørn 
og 30 oldebørn.

HUSK

Det er gratis at få bragt nyere portrætbilleder og
omtaler i forbindelse med runde fødselsdage, 
jubilæer, vielser, bryllupsdage, dåb, dødsfald, 
beståede eksamener, legatuddelinger, udnævnelser 
og andre særlige begivenheder på NAVNE-siden.

Døds- og takkeannoncer bringes mod betaling.
Send navnenyt til: navne@horsens-folkeblad.dk

RETTELSE

I fødselsdagsomtalerne i lørdagsavisen skrev vi, 
at Lene Nikolajsen, Engparken 13, Hedensted, 
fylder 60 år tirsdag.

Det var et år for tidligt; Lene Nikolajsen fylder 
59 år i morgen. Horsens Folkeblad beklager fejlen.

Følgende har bestået svendeprøve som forsyningsoperatør på Skive Tekniske Skole: 
Forreste række: Thomas Bekhøj, Nykøbing Mors, udlært hos Thy-Mors Energi A/S, Nykøbing Mors; 
Bo Bjørnholdt Bendtsen, Horsens, udlært hos Nrgi Construction, Horsens; Jakob Breiner Henriksen, Aadum,
udlært hos Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Skjern; John Hermansen, Grindsted, udlært hos Geas A/S,
Grindsted; Søren Jacob Holst, Glud, udlært hos Nrgi Construction, Horsens; Bo Just Johansen, Fousing, 
udlært hos Noe Service A/S, Måbjerg; Hans Hansen Kofoed, Åbyhøj, udlært hos EL:Con El-Anlæg A/S, Århus;
Erik Kolby, Rindum, udlært hos RAH Service A/S, Rindum.
Bagerste række: Mads Trankjær Larsen, Ringkøbing, udlært hos RAH Service A/S, Rindum; Carsten Mejlby,
Juelsminde, udlært hos Nrgi Construction A/S, Horsens; Arne Lund Nielsen, Skrejrup, udlært hos 
El:Con El-Anlæg A/S, Mesballe; Brian Holk Nielsen, Astrup, udlært hos Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S,
Skjern; Claus Lindh Nielsen, Nykøbing Mors, udlært hos Thy-Mors Energi A/S, Nykøbing Mors; 
Martin Sønderskov Nielsen, Velling, udlært hos RAH Service A/S, Rindum; Keld Bøje Olsen, Horsens, udlært 
hos EnergiMidt A/S, Silkeborg; Susanne Maibrit Pedersen, Vedersø, udlært hos Ringkøbing-Skjern Forsyning
A/S, Skjern; Kristian Bak Sørensen, Burgårde, Brædstrup, udlært hos EnergiMidt A/S, Silkeborg; 
Kasper Hedensted Thure, Bedsted Thy, udlært hos Thy-Mors Energi A/S, Nykøbing Mors. (Foto: Poul Dal)

UDNÆVNELSE

54-årige Carsten Staur, fhv. chef for Danida gennem
seks år og siden 2007 Danmarks FN-ambassadør 
i New York, er sammen med en repræsentant for
Senegal udpeget til forhandlingsleder for
forberedelserne af det vigtige FN-topmøde om 
de såkaldte 2015-mål, der finder sted i New York 
i september 2010, skriver u-landsnyt.dk.

De otte 2015-mål har siden 2000 udgjort
pejlemærkerne for det internationale
udviklingssamarbejde, og det løbende fælles
internationale arbejde med at opfylde målene 
er afgørende for, at millioner af mennesker 
kan løftes ud af fattigdommen.

ANSÆTTELSE

Dramatiker Christian Lollike og dramaturg 
Mads Thygesen skal pr. 1. juli 2010 stå i spidsen 
for dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, 
hvor de afløser Janicke Branth, der stopper 
efter 12 år i chefstolen. 

Mads Thygesen bliver uddannelsens rektor 
og skal videreudvikle og forny den pædagogiske 
og indholdsmæssige profil, samarbejdet med det 
aktivt producerende teater, teaterskolerne, 
Danmarks Radio samt Afdeling for Dramaturgi,
hvorfra han har en ph.d. i Ny Europæisk Dramatik. 

Christian Lollike, der selv er udklækket fra
dramatikeruddannelsen i 2001 og kåret som 
Årets Dramatiker 2009, bliver uddannelsesmentor 
og vil være ansvarlig for den kunstneriske sparring,
som uddannelsen bør have. Herudover får han 
et særligt ansvar for uddannelsens to nye
satsningsområder: sprogudvikling og udvikling 
af nye teksttyper og former. 

BRYLLUP

Viet i Torrild Kirke 29. august: Lena Maria Lindberg
Hjernø og Michael Møller, Ørridslev. De hedder 
nu begge Møller til efternavn. (Privatfoto)


