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ALLINGE GUDHJEM
Sangaften
i Damekredsen
Damekredsen omkring
KFUM’s Soldaterhjem i
Rønne er nået til vinterens sidste arrangement.
– Mandag den 2. marts
kl. 19.30 samles vi i Luthersk Missions hus, Svanekevej 23 i Østermarie,
hvor tidligere organist
ved Nexø Kirke, Walter
Petersen, Nexø, kommer
og holder en sangaften,
fortæller Lilian Poulsen
fra bestyrelsen i Damekredsen.
Hun tilføjer, at efter
kaffen er der lotteri. - hartung

Hans Christian Jensen og Peter Kofoed fra Granhøj Landbrugsmaskiner har sammen været på job
i Sydafrika. Privat foto

Skulderklap til verdens bedste montører:

To bornholmere var
på job i Sydafrika
Af Bjarne H. Kirkegaard

ØSTERMARIE
Hans Christian Jensen og Peter Kofoed fra
Granhøj Landbrugsmaskiner har her i februar været to uger i Sydafrika, hvor de har opdateret Massey Ferguson traktorer for AGCO.
Traktorer, som bruges på det afrikanske
marked.
AGCO er en verdensomspændende producent af landbrugsmaskiner, som blandt
andet ejer Massey Ferguson , Valtra, Challenger og Fendt traktorer – men også bigballepresser Heston i USA og en mejetærskerfabrik i Italien.
Serviceafdelingen i AGCO Danmark, som
er den danske importør af Massey Ferguson,
blev kontaktet, da AGCO havde brug for
hjælp til opdateringen i Sydafrika. De ville
specifikt gerne have danskere, fordi de har et

utrolig godt ry ude i verden.
– De danske montører er kendt for at arbejde selvstændigt og hurtigt, og de bliver
anset som nogle af verdens bedste montører. Det var derfor, jeg blev spurgt om vi gennem vores forhandlere kunne skaffe to dygtige montører. Og det var ikke noget problem. De sprang til med det samme, fortæller Erik D. Kjær, Servicechef hos AGCO Danmark.
At det blev to bornholmere skyldes blandt
andet, at Granhøj tidligere har haft mand –
Jesper Pedersen og Hans Christian Jensen –
for at af sted i Antwerpen og klargøre mejetærskere – og har i øvrigt begge været i
Australien i tre måneder, hvor de arbejdede
hos to australske forhandlere.

De er lidt stolte

De fik også tid til at udforske og se nærmere
på Sydafrikas dyreliv. Privat foto

valgt til opgaven, udtaler Jakob Jensen, ejer
af Granhøj Landbrugsmaskiner.
– Når vi er en del af en stor koncern, giver
det os nogle muligheder for at udvikle vores
kompetencer, men også nogle oplevelser for
de ansatte. Vi føler også, at det er et skulderklap til vores folk for de opgaver, de tidligere
har udført.
– Vi er klar til at tage af sted igen, hvis der
bliver andre opgave ude i den store verden,
siger både Peter Kofoed og Hans Christian
Jensen. De arbejdede omkring 10 timer om
dagen, seks dage om ugen, men fik også lidt
tid til at udforske Sydafrikas natur og dyreliv.
Tre mand hos Granhøj var friske på opgaven i Sydafrika. Der blev trukket lod og Hans
Christian Jensen og Peter Kofoed fik opgaven i denne omgang.

TIF har
årsmøde
Tejn Idrætsforening holder ordinær generalforsamling søndag den 1.
marts kl. 9.30 i klubhuset.
Dagsordenen vil være
helt efter vedtægterne,
meddeler bestyrelsen. Efter generalforsamlingen
er der frokost. - hartung
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– Vi er lidt stolte af, at det blev os, der blev

Christa Jensen.
Foto: Bjarne H. Kirkegaard

Axel Geertinger.
Foto: Bjarne H. Kirkegaard

Hvad endte det med?
Der er rigtig synd
– Jeg synes, at det er rigtig synd Mosaikskolen lukker, siger uddeler i Dagli’ Brugsen i Østerlars, Christa Jensen.
– Mest synd for børnene og for idrætsforeningen, synes hun.
– Vi har jo friskolen her, så jeg tror ikke, at det har så
stor indvirkning på brugsens omsætning, at skolen lukker. Det håber jeg i hvert fald ikke, kommenterer Christa
Jensen. - hartung

Fredag morgen, da Dagli’ Brugsen er
åbnet i Østerlars, er en af de første
kunder Axel Geertinger. Han har
fulgt med i skoledebatten, men har
ikke set tv, været på nettet eller hørt
radio.
– Nej, jeg er lige kommet hjem i
aftes. Hvad blev resultatet, spørger
han – og for at vide, at blandt andet
Mosaikskolen skal lukke.
– Det er noget skidt, at skolerne
sådan lukker. Ja, vi har selv vores

børn på Friskolen Østerlars, for det
passer bedst til de børn, de er følsomme og kreative, forklarer Axel
Geertinger.
Han er selv en af dem, som er flytte modsat af de fleste. Fra Rønne og
ud på øen.
– Ja, børnene gik før i Aavangsskolen. Men jeg synes, at folkeskolen skal være et tilbud til alle, siger
han. - hartung
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