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- Skal vi snart have nogle pandekager? Foto: Steen Rasmussen

Og så var der en variation øf pandekager ad libitum ved 40 års-jubilæet
�os Aquagain. Foto: Steen Rasmussen

40 års jubilæum hos Aquagain i Folding. Foto: Steen Rasmussen

Nu går �et mod 50 cirs jubil•et

HansJørgen
Mikkelsen, Brørup,
blev fredag hyldet
med medalje og tak
for sine 40 år hos
Aquagain i Folding.
Steen Rasmussen
SRA@jv.dk

FOLDING: Dronningen strøer
ikke om sig med 40 års tap
perhedsmedalje til privatan
satte.
Det fandt indehaver af
Aquagain i Folding syd for
Brørup, Aslak Skjøth, til sin
overraskelse ud af, da han
søgte medaljen til sin yderst
stabile medarbejder Hans
Jørgen Mikkelsen.
Kongehuset meddelte, at
ansatte i det private erhvervs
liv - modsat offentligt ansat
te - først kan få medaljen, når
de fratræder.
"Så håber jeg, der går man
ge år, før jeg søger igen," sva
rede Aslak Skjøth. Han vil
nemlig meget nødigt af med
sin samvittighedsfulde med
arbejder.
- Og du har jo sagt, Hans
Jørgen, at du godt kan slides
noget so�rtere nogle år end
nu - tre, "fum, ti stykker, og så
kan vi jo glæde os til 50 års
jubilæet i 2030.
- Du er en rigtig Aquagai
ner og efterlever til fulde vo
res værdisæt om kvalitet, kre
ativitet, fleksibilitet, sam
menhold, engagement og
stolthed i håndværket. Du
har stor passion i alt, du be
skæftiger dig med
- Og synes du, andre ikke
rigtig lever op til det, så er du
altid klar med et indsparkDu Hans Jørgen Hikkeisen blev fredag hyldet for sine 40 år hos Aquagain i Folding øf indehaver Aslak Skjøth. Foto: Steen Rasmussen
sætter barren højt og påtaler
det, hvis du synes, nogle har ningen vil vente med sin me
den trods alt løbet fra i 1970.
for mange sygedage. Selv.har dalje, så har firmaet selv fået
Og tiden er også løbet i
du kun været sygemeldt et fremstillet en - oven i købet
Aquagain, hvor han blev an
sted mellem nul og en pro med virksomhedens logo.
sat af Karl Skjøth, da firmaet
stadig hed Folding Smed Det
cent af arbejdstiden.Deterjo
Den nu 64-årige Mikkelsen
fantastisk
er udlært landbrugssmed hos
blev til lidt reparation af
en mester i Lindknud. Der fik HANS JØRGEN HIKKELSEN
landbrugsmaskiner i de før
han lært at smede en he
ste år, men siden specialisere
Hedalje alli9evel
Og såhavde.Slgøthen overra stesko, men han prøvede al
de virksomheden sig i opbyg
skelse i ærmer Når nu dron- drig at sko en hest. Det var tining og vedligehold af rens-

''

Så længe helbredet vil, så hænger jeg på.
Det kan da god være, det bliver til ti år mere.

ningsanlæg over hele landet.
Hans Jørgen Mikkelsen er
superglad for - sin arbejds
plads og har ingen planerom
at lade sig pensionere.
- Så længe helbredet vil, så
hænger .jeg på. Det kan da
god være, det bliver til ti år
mere, forudser jubilaren.

