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Flere eksperter går nu i rette med Carl
Holsts forklaring om, at hans efterve-
derlag skal ses som en del af hans sam-

lede aflønning fra Region Syddanmark. 
Det argument holder ikke, fordi efterve-

derlaget er tænkt som en "forsikring" for po-
litikere, der står uden job efter endt embede

–Det er ikke tænkt som en bonusordning.
Intentionen med eftervederlagene er at give
mulighed for, at en politiker kan finde et an-

det job uden at miste indkomsten efter endt
embede, lyder det fra forskningschef Roger
Buch, der sammen med lektor Sten Bønsing
fra Aalborg Universitet kalder lovgivningen
på området for "sjusk".

Eksperter: Holsts dobbelt-
løn er imod lovens hensigt
6-7 INDLAND

Af Jakob Slyngborg Trolle
og Anne Kleemeyer Kiil

Onsdag var børn i fuld gang med
lave mad i naturen. Det var i
forbindelse med madkurset Kok
Amok, som både finder sted i uge
31 og 32. Børnene samarbejdede
om at få brændenældesuppen og
snobrødrene med hindbær godt
tilberedt over bålene, inden de
skulle smage.

Børnene
lavede mad 
i naturen

Foto: Andre Thorup

8-9 HADERSLEV

hovedsponsorer Velkommen til SønderjyskE!

Sonderjyske 

  vs FC København
i

Søndag den 2. august kl. 16.00 i  

Dørene åbner 1½ time før kampstart!

Køb din billet i forsalg på www.soenderjyske.dk - og spar 15 kr. i gebyr

Billetter kan også købes i SønderjyskE’s administration, Stadionparken 7, Vojens mod et gebyr på 15 kr.

BOLDGADE- 

ARRANGEMENT 
i ALKA boldgaden  

fra kl. 14.30

Småskolen Søgårdhus byder velkommen 
til et ANDERLEDES SKOLETILBUD...

Livet er alt for kort og alt for vigtigt til, at du ikke får det bedste ud af det - hver dag!

Småskolen Søgårdhus er en skole for 15 unge i alderen 14-18 år, der 
tilbyder udfarende og sejrsbekræftende programflader.
På Søgårdhus vil du få masser af nye oplevelser, du vil komme i gang 
med skolefagene på en ny måde og du vil få nye kammerater.

Småskolen Søgårdhus

Flensborg Landevej 23 · Søgård · 6200 Aabenraa · tlf. 74 68 78 29 · www.soegaardhus.dk

PARYKKER
Professionel, individuel
tilpasning af parykker.
Stort udvalg af både parykker
og tørklæder.

Lena kører også ud til
institutions- og hjemmebesøg.
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MENNESKER

13-ÅRIGE KATRINE 
STEFFENSEN, SOM ER
DELTAGER PÅ MADKURSET
KOK AMOK I UGE 31.

Man skal kunne samarbejde, 
hvis man vil lave god mad.

S A G T,,

stret at være med til at
udvikle nye unge dirigen-
ter. Her lægger vi orkester
til, så unge talentfulde
dirigentstuderende får lov
til at prøve kræfter med
deres instrument - sym-
foniorkesteret, siger mu-
sikchef for Sønderjyllands
Symfoniorkester, Nikolaj
Andersen i en pressemed-

SØNDERBORG: Sønder-
jyllands Symfoniorkester
indleder sæsonen med at
byde nye unge dirigenter
velkommen på podiet for-
an orkestret.

Det sker, når orkestret
samarbejder med dirigent
og underviser Giordano
Bellincampi.

– Det er vigtigt for orke-

delelse. 
Publikum har mulighed

for at overvære dele af
prøveforløbet: Der er gratis
adgang til orkesterprøver-
ne i Alsion 3. og 4. august
fra klokken 11.45-14.00,
samt til generalprøven 5.
august fra 10-12.30. Der er
koncert fredag 5. august
klokken 20.

Der er gratis adgang til
både åbne prøver og til
koncerten.

Programmet består af
følgende stykker: 

Mozart: "Ouverture til
Figaros Bryllup".

Rossini: "Ouverture til
Simiramide".

Beethoven: "Symfoni nr.
5".

Unge dirigenter får en chance
MUSIK

Magnus Fryklund skal dirigere Sønderjyllands Symfonior-
kester. Pressefoto

70 ÅR
Gunnar Schmidt, Kløver-
vænget 35, Haderslev,
fylder mandag, den 3.
august 70 år.

BRYLLUP
Lørdag 1. august klokken
14 i Moltrup Kirke: Tanja
Wiencken og Anders
Søgaard Kristiansen,
Ribe Landevej 76, Haders-
lev.

Festadresse: Restaurant
Knapp.

DØDSFALD
Leif Boysen, Vojens, 75 år.

Anna Cicilie Christen-
sen, Haderslev, 91 år.

NAVNENYT

KASTRUP: Som barn var
Jørn Kudsk ofte ude at
køre lastbil sammen med
sin far. I dag er han selv-
kørende som medejer og
direktør hos vognmands-
virksomheden Kudsk og
Nissum A/S i Vojens.

– Det er nok bare kom-
met med blodet, idet jeg
har siddet ved siden af min
far i lastbilen, da jeg var
lille, fortæller 57-årige Jørn
Kudsk, som altid har inte-
resseret sig for ting, der
kan brumme. 

Han startede altså karri-
eren tidligt, selvom han i
de første mange år måtte
nøjes med passagersædet. 

Kørekort på otte timer
Jørns far, Holger Kudsk,
ejede vognmandsforret-
ningen, hvor den 57-årige
jubilar nærmest er født og
opvokset. 

Og det er den virksom-
hed, der har udviklet sig
meget siden, som Jørn i
dag er direktør for. Des-
uden er han medejer af
virksomheden sammen

med sin søn Morten Kudsk
og John Nissum.

Men før Jørn byttede
lastbilen ud med kontor-
stolen, har han brugt man-
ge timer i lastbilen.

Da Jørn i 1975 havde
afsluttet 3. real på real-
skolen i Gram, fik han job,
hvor han kørte gummiged i
den lokale grusgrav. Det
gjorde han i et halvt år,
indtil han blev 18 år, hvor
han kunne få det store
kørekort i hus. Og det fik

han på blot otte en halv
køretimer.

Og så er det ellers bare
kørt fremad lige siden.

Han har haft alverdens
arbejdsopgaver i virksom-
heden, som har skiftet
navn og ejere i løbet af
årene. 

Vognmand for altid
Han var i flere år direktør
sammen med sin far. Men
Jørn er ikke helt sikker på,
hvornår han blev direktør. 

– Vi bruger ikke rigtigt
titlerne til noget hos os, så
jeg kan ikke lige huske,
hvornår jeg blev direktør,
fortæller Jørn, som i 2011
købte virksomheden sam-
men med Morten Kudsk og
John Nissum. 

Selvom meget af tiden
som direktør går med ad-
ministrative opgaver, så
supplerer Jørn gerne arbej-
det bag skrivebordet med
nogle timer i gummigeden
og nogle ture i lastbilen. Og
han har aldrig drømt om at
skifte vognsmandslivet ud.

– Jeg har altid ment, at
det er det, jeg er bedst til,
men jeg har jo heller ikke
prøvet andet, siger han.

DAGENSPORTRÆT

Jørn fejrer 40 år
som vognmand

Af Mathilde Bach Callesen,
MCA@jv.dk

FA K TA

Blå Bog
■ 57-årige Jørn Kudsk bor i
Kastrup sammen med sin
kone Aase og hunden Basse.
■ Aase og Jørn har tre børn
og fem børnebørn. 
■ Han er direktør og medejer
hos vognmandsforretningen
Kudsk og Nissum i Vojens.
■ Fritiden bruger han sam-
men med sin familie - gerne
hjemme eller i sommerhuset.
■ I forbindelse med Jørns
40-års jubilæum afholdes der
et åbent hus arrangement på
Vojensvej 7 den 19. septem-
ber.

Jubilar: Lørdag den 1. august kan 57-årige Jørn Kudsk fejre 
40-års jubilæum som vognmand. Han startede karrieren i en
gummiged, nu sidder han også i direktørstolen.


