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Vor kære mor, 
svigermor og mormor 

Lis Kastrup 
er stille sovet ind. 

Juelsminde, 
den 27. januar 2011. 

Familien 
Begravelsen foregår i 

stilhed. 

Indbydelse til...

Reception
I anledning af at Pastor Fin Peterrsen
den 1. februar 2011 har 25 års jubbilæum
som sognepræst ved Ørum-Daugård-Urlev Kirker 
indbydes hermed  til  reception
i Ørum skole / Kulturhuset,  Kirkebuen 5, Ørum
tirsdag den 1. februar 2011 fra kl. 16.00 til 20.00.

Menighedsrådene er vært ved et lettere traktement
og vi håber mange vil benytte lejligheden
til at deltage og lykønske Fin Petersen på dagen.

Venlig hilsen
Ørum-Daugård-Urlev Menighedsråd

 
Min kære søster og svigerinde, 

vor kære moster 

Susanne C. Sørensen 
“Sanne” 

har fået fred. 

Horsens, den 26. januar 2011. 

 Yvonne og Jens 
Mia og Morten, Mette og Dennis, Marc og Mille  

 

Vor afholdte medarbejder og kollega 

Susanne C. Sørensen 
* 7. december 1960 † 26. januar 2011 

er afgået ved døden. 

BB Electronics A/S 

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Elsa Bech’s
begravelse. Tak for alle de smukke blomster og kranse. 

Tak for nærvær.

Vilhelm Bech og familie

Min kære mor, svigermor, 
vor elskede mormor, farmor og oldemor

Vera Møldrup Sørensen
* 31. maj 1924

er stille sovet ind
Hornsyld, den 27. januar 2011

Elsket og savnet
På familiens vegne

Birgit og Poul-Anker
Højtideligheden finder sted tirsdag den 1. februar

kl. 11.00 fra Nebsager Kirke

Vor elskede 

 

Leif Wellert 
er pludselig gået bort.  

Margit 
Børn, svigerbørn og børnebørn 

Du vil altid være savnet. 
Begravelsen har fundet sted. 

Boheme Chokolade 
skifter ejer

Vibeke Andersen takker af efter 25 dejlige år i Boheme Chokolade 
i Nørregade og pr. 1. februar 2011 overtager Hanne Blindbæk forretningen.

Forretningen skal køre videre i samme ånd, som Vibeke har kørt den, 
nemlig med den gode håndlavede kvalitet og efter de gamle opskrifter.

Vibeke ønsker Hanne alt godt i fremtiden.

Hanne byder alle kunder - gamle som nye velkommen.

Nørregade 48 - 8700 Horsens 

Min elskede kone, 
vores kære mor og svigermor 

Susanne Creutzberg Sørensen 
tabte kampen og fik fred. 

* 7. december 1960 † 26. januar 2011 

Carsten 
Martin og Mette, Cia og Jonas, Julie 
Bisættelsen finder sted fra Klosterkirken 

onsdag den 2. februar kl. 12.30. 

Tlf. 7975 5000 · mail@hedensted.dk · www.hedensted.dk

Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde · Kirkevej 8, 7160 Tørring

Teknik- og Beredskabschef Tom Laursen har valgt  
at gå på pension.

I den anledning holder Hedensted Byråd afskedsreception 

fredag, den 4. februar 2011 fra kl. 13.00-15.00
på Hedensted Rådhus, Niels Espes Vej 8

 
Det vil glæde os at se samarbejdspartnere og kollegaer.

Med venlig hilsen
Kirsten Terkilsen

Borgmester

Reception

Klinisk tandtekniker
Torvet 21, 8700 Horsens

TLF. 75 62 28 18

SKÆRLUND 
CHRISTENSEN

 

Vor kære mor, svigermor, 
mormor, farmor og oldemor 

Karen Pedersen 
* 12. marts 1921 
er stille sovet ind. 

Egebo Brædstrup, den 27. januar 2011. 

Elisabeth og Henning 
Christen og Kis Anna og Erik 

Grethe og Jens Erik Kirsten 
Niels og Karin Poul og Anette 

Børnebørn og oldebørn 
Begravelsen finder sted fra Brædstrup Kirke 

tirsdag den 8. februar kl. 13.00. 

I anledning af min 50 års fødselsdag vil det glæde mig 
at se kunder, leverandører, forretningsforbindelser og 
venner af huset.

Fredag den 4. februar kl. 14 - 17

i Vitus Bering Innovation Park 
Chr. M. Østergaards Vej 4a i Horsens.

Af hensyn til det praktiske 
tilmelding på info@upfront-co.dk 

Jørn Simmenæs

R E C E P T I O N

Hjertelig tak
for venlig deltagelse

ved vor kære
Kirsten Rolle´s 

bisættelse
Tak for blomster og kranse

Familien

BEDEMANDSFORRETNINGEN

Warburg og Bryde

Tillid og forståelse
Tlf. 75 68 95 00

Vi svarer altid

Ane Stauningsvej/Irisvej 1 
8700 Horsens 

www.warburgogbryde.dk
mail:bb@warburgogbryde.dk

Birgitte Warburg

„Det sker også, at han falder i søvn, mens
han sidder og venter på vildtet - og vågner
op, når solen er gået ned, og jagten er slut.“

FRA DAGENS PORTRÆT

3Påkørsel 
sendte Anders 
Bonnemann i ny
erhvervsretning

Af Bente Just
bj@hsfo.dk

Anders Bonnemann var
for nogle år siden udsat for
en trafikulykke, hvor en mo-
torcyklist kørte op bag i
hans bil, hvilket resulterede
i en piskesmældsskade, som
mange andre ville have søgt
en førtidspension på. 

Men ikke Anders Bonne-
mann. Han vil klare sig selv
og arbejder hårdt som selvs-
tændig erhvervsdrivende,
selvom han stadig slås med
efterveer af ulykken.

Faktisk var det ulykken,
som fik ham til at tage be-
slutningen om at starte eget
firma, AP Møbelpolstring.

- Ulykken gav mig en pis-
kesmældsskade, som har gi-
vet mig en tendens til at fal-
de i søvn, når jeg sidder stil-
le. To gange faldt jeg i søvn
ved rattet og kørte galt - hel-
digvis ikke fatalt. Men jeg
måtte erkende, at et job som
kørende sælger ikke gik læn-
gere, fortæller Anders Bon-
nemann.

- Det fik mig til at realisere
drømmen om eget firma. Og
det var den rigtige beslut-
ning - også selvom jeg stadig
har det med at blive søvnig,
hvis jeg sidder stille. 

- Så indimellem må jeg si-
ge til en kunde, at jeg ikke
gaber, fordi han keder mig,
men at det skyldes en gam-
mel skade.

Anders Bonnemann bru-
ger stadig en del penge på
bl.a. kiropraktor og fysiote-
rapi, fordi nakken driller, og
bækkenet blev slået skævt
ved ulykken. Men hans

holdning er, at der ikke er
grund til at dvæle mere ved
det end højst nødvendigt.

- Jeg har lært at leve med
det og accepteret, at jeg er
fuldstændig færdig efter en
arbejdsdag på 10-11 timer -
og falder i søvn, når jeg læs-
er godnathistorie for mine
børn, så det næsten er dem,
der putter mig, siger han
med et smil.

Syv ansatte
Anders Bonnemann er vok-
set op i sydbyen i Horsens.

Som 14-årig blev han ar-
bejdsdreng hos Friis Møbler,
fattede interesse for møbel-
polstrerfaget og var heldig
at komme i lære i firmaet.

Halvvejs inde i læretiden
kollapsede virksomheden
på Vejlevej i 1996, efter at tre
lokale investorer havde købt
det og forsøgt at drive det vi-
dere.

Den unge Anders fik mu-
lighed for at gøre læretiden
færdig i et anerkendt møbel-
polstrerfirma på Frederiks-
berg, PRH Møbelpolstring.

Der arbejdede han videre
som udlært, indtil han og
hustruen Joy, der på det
tidspunkt havde fået det
første barn, i 2002 ville til-

bage til Jylland. Deres børn
skulle ikke vokse op i en lej-
lighed, som var det eneste,
et ungt par havde mulighed
for at finansiere i storbyen.

Anders Bonnemann søgte
og fik job i sit gamle firma,
som den oprindelige chef,
Hans Engell Friis, havde
overtaget resterne af og
gjort til Engell Møbler.

Planen var, at Anders
Bonnemann skulle være
produktudvikler, men efter
nogle måneder syntes han,
der var for lidt udvikling i
jobbet, så han sagde op og
søgte en stilling som køren-
de sælger i hele landet. Han
solgte værktøj og materialer
til møbelpolstrerbranchen.

Og så var det, at ulykken
kom på tværs - og fik Anders
Bonnemann til at starte for
sig selv.

Det trives han med og har
nu syv ansatte plus en free-
lancer.

To børn
Chefen i firmaet på Vejlevej
er målrettet og sætter over-
liggeren højt. Men han har
også et udpræget socialt
gen. Bl.a. sagde han for godt
fire år siden ja til at tage en
tidligere narkoman og kri-

minel i skånejob. Anders
Bonnemanns holdning er, at
den, der har trådt ved siden
af, ikke skal straffes resten af
livet, men have en chance.

Det blev en så stor succes,
at manden i dag er fastansat
i fleksjob. Han har forlængst
lagt kriminalitet og narko
bag sig, udfylder en plads i
AP Møbelpolstring og pas-
ser sit arbejde med omhu.

Vejen til målet har de
været fælles om. Anders
Bonnemann har støttet og
hjulpet, og faktisk ser han
det at have bidraget til, at et
menneske har fået et godt
liv og er blevet en god sam-
fundsborger som sin største
succes.

Anders Bonnemann har
opbakning på hjemmefron-
ten fra Joy, der også er ud-
dannet møbelpolstrer og ar-
bejdede hos Fritz Hansen,
indtil hendes hænder var
slidt op af det hårde arbejde
med at polstre og sy et utal
af Ægget og Svanen.

Sammen har de to børn
på henholdsvis seks og otte
år.

Familien bor i hus på Val-
muevej, hvor der tidligere
stod mange møbelklassikere
i stuen, men en del af dem
blev solgt for at finansiere
nyt tag, vinduer og køkken i
huset.

- Vi skal nok nå at få de
lækre møbler, vi skal ha’, si-
ger Anders Bonnemann.

Det meste af hans tid går
med firmaet og familien,
men han er glad for at gå på
jagt, og det sker, han kom-
mer af sted.

Det sker også, at han fal-
der i søvn, mens han sidder
og venter på vildtet - og våg-
ner op, når solen er gået
ned, og jagten er slut.
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Dagens portræt

Målrettet, sej og social

0 Anders Bonnemann startede eget firma efter en ulykke, 
der ville have fået mange andre til at give op. FOTO: MORTEN MARBOE

EKSAMEN

Anette Daugaard, Horsens,
har bestået eksamen som fy-
sioterapeut på VIA Universi-
ty College, Fysioterapeutud-
dannelsen i Århus.

ANSÆTTELSE

John Graversen, 59 år, Skanderborg, er tiltrådt som butiks-
chef i ZAP-in Kontorsupermarked i Hor-
sens. 

Han har tidligere været butikschef sam-
me sted, som han forlod den 1. december
2006. Derefter var han lagerchef i en eng-
rosvirksomhed med elektronik, men sav-
nede den direkte kundekontakt og vendte
derfor tilbage til ZAP-in i 2008 som butiks-

chef i afdelingen i Århus. 

SØLVBRYLLUP

På tirsdag fejrer Anna Majbritt og Tommy Due, As, sølvbryl-
lup.

Anna Majbritt Due er social- og sundhedsassistent i dag-
hjemmet på Birkelund i Juelsminde. Hun sidder i As Menig-
hedsråd, er instruktør for børnehold i svømmehallen i
Hornsyld og er en af lederne i Stouby Børneklub. Desuden
spiller hun violin i musikskolens orkester og folkemusik-
gruppe.

Tommy Due er ansat som smed hos Åkerbergs i Horsens,
hvor han reparerer og laver serviceeftersyn på havnekra-
ner. Han sidder i både lokalrådet og beboerforeningen i As.

Ægteparret, der har fire døtre på henholdsvis 24, 22, 18
og syv år, holder af naturen og af rejser med børnene.

Der er morgensang kl. 7. 

navne@hsfo.dk
STØTTE

Global Stories ved producer
Ditte Maria Bjerg har fået
397.060 kr. af TrygFonden til
identitetsprojektet „Med an-
dre øjne“, der lader børn
skifte bl.a. etnicitet og køn
for en stund for at lære dem
at se verden med andre
øjne. 

Det sker i samarbejde
med fem skoler i to kommu-
ner, hvor børn i 6. klasse
holder temauger om identi-
tet. 

Hele forløbet dokumente-
res fra første forældremøde
til sidste temaugedag og
munder ud i en undervis-
ningsfilm. 

Filmen skal fungere som
en øjenåbner for øget tole-
rance og forståelse for for-
skellighed.


