Stort jubelår for Schur
becue-trf pa Schur Conference Center pa •Borre
Knob ved Glud.
Fredag den 31. maj er

Schur Gruppen
jubilæum
fejrer 150-ars
med maner

der jubilæums-reception
pa virksomheden pa J. W.
Schurs Vej i Horsens fra
k1.10.30 ti! 15.00.

Af Bent Jensen

Braget

HORSENS - Schur
Gruppen fejrer i år sit
150-firs
og
det kommer ikke til at
gå stille af.
Schur er den æIdste
familieejede emballagevirksomhed i verden.
Og der er sket en del siden den 2. juni 1846, da
stentrykker Johan Wilhelm Schur åbnede et lille
litografisk værksted nær
Torvet i Horsens efter at
vre sejlet hertil med
vadsækken på nakken fra sin
fødeby Flensborg.
I dag er den 45-årige
direktør Hans W. Schur femte generation i virksomheden og i spidsen for den Internationale koncern, der
har en årsomsætning pa
ca. 1,7 mia. kr.

Alle samles

Dagen for dagen - lørdag
den 1. juni - er der lagt op
til alle tiders brag af en
jubilæumsfest i virksomhedens kantine og lagerhal.
Festen, hvis indhold holdes hemmeligt, begynder
kl.17. Der deltager pensionerede jubilarer samt
medarbejderne pa kartonnagefabrikken Schurpack
Horsens A/S , som er den
egentlige
,jusbaimlætpervonkhd
Schur International A/S.
Invitationen gælder
også ledsager, så op mod 800
mennesker ventes at deltage i festen, der uden tvivl
vil str kke sig ind over
søndag - jubilæumsdagen .
Koncerndirektør Hans W. Schur - femte generation i
verdens ældste familiejede emballagevirksomhed, som
stentrykker Johan Wilhelm Schur grundlagde i Horsens
den 2. juni 1846.

150-års jubilæumsdagen
læumskage og kaffe. Ved
den 2. juni er en søndag, og den lejlighed vil medarbejfestivitasen begynder i god derne fa overrakt en gave i
tid forinden.
anledning af
Tirsdag den 28. maj
Den festlige sammensamles alle Schur Grup- komst er planlagt til forst
pens godt 1700 medarbej- pa eftermiddagen dansk
dere og pensionerede jubi- tid, hvor arbejdsholdene
larer i Danmark, Sverige, skifter. Pa grund af tidsTyskland, England, Hol- forskydningen kan det
land, Schweiz, Spanien og komme til at knibe med at
USA og bliver budt pa jubi- fa
USA-medarbejderne

med pa samme tid, men en
nogenlunde fmlles samling
kloden rundt er målet .

Barbecue-traf
Det officielle jubilæum
indledes torsdag den 30.
maj, hvor jubilaren inviterer ca. 200 mennesker kunder og øvrige forretningsforbindelser - til bar-

Solist-optræden
Schurs 150-ars
kaster også glans og
glæde over byen. Der er
her t nkt pa et bredt udsnit af Horsens-borgere,
som i særlig grad kommer
til at m rke
Allerede i april far pensionister og
emftulrigøhnsdo-a
stærkt nedsat billetpris at
overvre tre dejlige eftermiddags-optrdener med
de populære solister, sangerinden Birthe Kjr og

operasangeren Ove Verner
Hansen, pa Horsens Ny
Teater, hvor der også bydes pa kaffe og kage.
Som kapelmester og
ak-kompagnatør medvirker
den lokale pianist Soren
Bebe.
Forestillingerne begynder pa store scene kl. 14
tirsdag den 9., onsdag den
10. og torsdag den 11. april.
Schur Gruppen sponsorerer disse tilbud i samarbejde med Seniorteatret og
Horsens Kommune.
I samme forbindelse, i
dagene fra den 9. til og
med den 12. april, gster
Ove Verner Hansen og
Sø-ren Bebe syv af kommunens plejehjem, hvor beboere
personale Mr mulighed for at nyde en mindre
koncert.

Pengegaver
Ud over de almindelige
sponsorater, som Schur
Gruppen støtter den lokale
idr t med, vil en rkke
udvalgte klubber m.v. til
deres ungdomsarbejde
hver fa tildelt en pengegave pa 20.000 kr. af Schur i
anledning af 150-års jubil et. Overrækkelsen foregar i maj.
Modtagerne er HfS (til
en fodboldskole), HIC (til
en basketball-camp), Horsens Badmintonklub, Horsens Golfklub, og endvidere far Horsens Sejlklub
overrakt en optimistjolle
ved standerhejsningen.
Fra Schur-fonden vil der
blive doneret 70.000 kr. til
Dansk Handicap Idrts
Forbund i forbindelse med

DHIF's deltagelse i OL for
handicapepde i Atlanta,
USA, i august.
I den anledning afvikles
forinden i Horsens en
træningslejr for deltagerne, og
det er til state af denne, at
pengene bevilges.
Lejren foregår fra den
21. til den 23. juni, og ideen
er bl.a. at inddrage lokale
handicappede i arrangementet.

Regatta
Schur har også t nkt pa
en jubilæumsgave til den
lokale forening, Musik &
Seji, der star bag det store
sejlskibs-arrangement fra
den 15. til den 26. august i
Horsens og Juelsminde,
International Classic
Matchrace & Regatta, der
er en del af sommerens
Kulturby '96-aktiviteter.
Musik & Sejl far i den
anledning uden omkostninger fremstillet alt sit
trykte materiale hos
Schur. Det er en ordre,
som under normale
omstændigheder nemt kan 10be op i et sekscifret beløb.
Endelig
jubilæumssponsorerer Schur Gruppen et stort
dimHotrsne-cykølabg
25. august.
” Rundt om Horsens« er
lagt an, så alle i familien
kan deltage og i øvrigt alle,
som matte have lyst til at
være med. Løbet er opdelt i
tre ruter med forskellige
l ngder og svrhedsgrader.
For arrangementet star
Horsens Amatør Cykleklub.

