Knud V. Rasmussen (tv) er tidligere medlem af Horsens byråd
og tidligere formand for Radio Horsens. Nu er han medlem af
Horsens Folkeblads bestyrelse og faldt derfor meget naturligt i
snak med Jens Hauge Christensen, som også er med i bladets
bestyrelse.
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Ahrenkiel med sit eget portræt. Maleriet er lavet af Michael Kvium, som ses til venstre. Han havde taget turen Fra

'benhavn for selv at overrække det.

dreng til boss
Flere hundrede til jubilæums-reception på Horsens Folkeblad

ekst: Chr. Rimestad
to: Lars Juul

er den første - og
este - som her på
H o r sens Folkeblad har
taget hele turen fra læredreng til boss.
• Du

agt af' journalisternes tilmand Keld Lorentsen, da i
fredags på alle medarbejder
nes
vegne
ønskede
redaktør
Mogens
Ahrenkiel tillykke med 25
års jubilæet som ansat
avisen.
Keld Lorentsen har selv væmere end 25 år i huset, så I
kunne huske, hvordan ens
Ahrenkiel kom som

»en halvstuderet røver fra Århus Universitet», som i starten kun skulle gå lidt til hånde
med anmeldelser o.l. Men det
blev hurtigt til en elev-plads og herfra videre op gennem
systemet. I 1983 blev Mogens
Ahrenkiel udnævnt til ikke
kun chefredaktør, men også
administrerende direktør.
Fredagens
jubilæums-reception var delt i to.
Først samledes bladets
medarbejdere for at sige tillykke til deres chef. Derefter
blev dørene åbnet for alle gratulanterne udefra - og dem var
der mange af. Fra kl. 11 og til
langt ud på eftermiddagen var
der gæster i huset.
Gaverne var også mange.
Her skal kun en enkelt nævnes: Et portræt af Mogens Ahrenkiel, malet af Michael
Kvium. Det var kunstnerens
gave til den jubilerende redaktør - og det var tydeligt, at
modtageren var glad for det.

Horsens borgmester Henning Jensen var bortrejst og kunne
derfor ikke deltage i fredagens reception. Men flere andre byråds-politikere mødte op, bl.a. Miljølistens Jakob Ravn (tv) og
Venstres Poul Jensen.

3 forhenværende fandt sammen ved et af bordene. Fra venstre er det fhv. lektor og
folketingsem Ole Samuelsen, fhv. brandinspektør Steffen Christensen og fhv.
borgmester Holger Sørensen.

Vagn Nygaard, chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad, mødte op
med en kuffert til sin kollega nordpå. Her ses (fra venstre)
Vagn Nygaard sammen med formanden for Horsens
Folkeblads bestyrelse, advokat Niels V. Jessen, den tidligere
chef på TV2 og Jyllands-Posten Jørgen Schleimann og
jubilaren Mogens Ahrenkiel.

Også Mogens Ahrenkiels forgængere var blandt gratulanterne.
Her er det til venstre Erling Brøndum, som var redaktør på
Horsens Folkeblad fra 1970 til 1982 og i dag er på Aalborg
Stiftstidende. I midten Hans Morten Rubin, som var
bladets leder det følgende halvandet år, og som nu er direktør
for Nordisk Film og TV. Til højreArne Møller, ejer af
•Sæbberupgaard, ved Løsning og den første formand for
Horsens Folkeblads Fond.

En musikalsk gave var der også til Mogens Ahrenkiel: Fem musikere fra Horsens Garden mødte
op og satte kolorit på receptionen med bl.a. -Congratulations«. I øvrigt var også Sct. Ibs Skoles
Bigband med ved arrangementet. Bandet spillede i Folkebladets gård et par timer ved
receptionens start.

