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Navne

Dronningen har tildelt medaljer

HÆDER: Følgende tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Social- og sund-

hedsassistent på Aalborg Universitetshospital Lisbeth Lønstrup
Jensen, Bælum og sygehjælper i Randers Kommune Jette Terkelsen, Randers./ritzau/

Telefon 99353371 E-mail navne@nordjyske.dk
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Skuespilleren
Gordon Kennedy
fylder torsdag 50
år.

Hans godnathistorier fik
kultstatus
Af Peder Top Poulsen
navne@nordjyske.dk

¤

Gordon Kennedy, sku-

espiller, fylder torsdag 50 år.
Lille Peter troede, han var
den dårligste til alt i hele
verden. Og det var han.
Godnat og sov godt.
Sådan kunne en af de uortodokse godnathistorier,
som Gordon Kennedy i samarbejde med Timm Vladimir
opnåede kultstatus for i
1990’erne, have lydt.
Dengang var Gordon Kennedy i 20’erne. Nu fylder
han 50 år.
Kennedy har selv fortalt
om storhedstiden i 1990’erne, at det føltes, som om
”alt, vi rørte ved, blev til
guld”.
Timm og Gordon, som duoen som regel blev kaldt,
slog igennem i DR’s ungdomsprogram ”Transit” og
lavede også programmer
som ”Vladimir og Kennedy”
og ”Tab og vind”.

De kunne dog ikke gå på
vandet. Filmen ”Stjerner
uden hjerner”, hvor de indtog hovedrollerne, blev katastrofalt modtaget og er
fortsat på filmsiden IMDB’s
liste over de 100 værste film
i verden.
- Det er den dårligste film,
jeg nogensinde har set, erkendte Gordon Kennedy sidste år i en podcast.
Siden har Kennedy, hvis
navn stammer fra hans irske
far, brugt sin teateruddannelse i blandt andet tv-serier
og på teatre.
Standup, som han i sin tid
startede ud med, har han
heller ikke helt lagt på hylden.
Inden for de seneste år har
han desuden læst til manuskriptforfatter på Den Danske Filmskole i København.
Han skriver og instruerer
også revyer.
Gordon Kennedy har to
børn fra et tidligere ægteskab.

75 ÅR

¤

Preben Mikael Pedersen, tidligere råd-

mand, Kærvej 45, Visse, Aalborg, fylder torsdag 75 år.

Preben Pedersen er født
og opvokset i Stenbjerg,
Thy, som den ældste af syv
børn. Efter 7. klasse kom
han i lære som gartner, og
som 17-årig flyttede han i
1960 til Aalborg.
Han blev gift med Rosa, og
de har to døtre og tre børnebørn. Det meste af sin erhvervsaktive tid arbejdede
han som anlægsgartner.
I en meget ung alder blev
Preben Pedersen optaget af
politik og samfundsforhold.
Især den amerikanske samfundsøkonom Henry Georges tanker om fuld grundskyld og frihandel, som centrale veje til opnåelse af en
mere retfærdig samfundsorden optog ham meget, og
han er stadig overbevist tilhænger af disse tanker.
1966-71 var Preben Pedersen medlem af Radikale
Venstre og af Retsforbundet
1971-86. Fra 1986 blev han
igen medlem af Radikale
Venstre.
Preben Pedersen har været medlem af Retsforbundets landsledelse, Forbundsrådet, 1976-84, heraf to år
som næstformand for partiet. Han var medlem af Aalborg Byråd for Radikale
Venstre fra 1991 til udgangen af 2009 og sluttede sin
politiske karriere som rådmand for Forsyningsvirksomhederne til udgangen af
2009. Han har i fire et halvt
år været formand for skatteankenævnet, medlem af forsyningsudvalget i 14 år,
medlem af teknisk udvalg i
otte år, kulturudvalget i seks
år, børn og ungeudvalget i

fire år og i bestyrelsen for
Forbrændingsanlægget Reno Nord i 10 år.
Han har været aktiv i vælgerforeninger og været folketingskandidat for Retsforbundet og for Radikale Venstre samt aktiv i foreningsarbejde i lokalområdet. Preben Pedersen har altid været
optaget af folkeoplysning og
var i bestyrelsen for Fokus
Folkeoplysning i mere end
20 år. Desuden har han i næsten 50 år deltaget i den offentlige debat i både skrift
og tale.
Da Preben Pedersen forlod
Aalborg Byråd, valgte han
helt at forlade aktiv politik
for at få mere tid til familie
og venner samt fritidsinteresser. Han har altid været
interesseret i musik og har
haft harmonika, siden han
var helt ung, og han spiller i
dag i harmonikaorkestret
”Skelageren” i Aalborg. Han
er med i gruppen bag Gug,
Visse, Dall lokal TV samt bestyrelsesmedlem i Luftværns Artilleri Foreningen i
Nordjylland.
Gartnerfaget har ikke bare været et arbejde for ham,
men en livsform, og han har
nydt at kunne forene arbejdslivet med glæden ved
det grønne. Natur og miljø
optager ham meget, og debatindlæggene fra hans
hånd handler ofte om naturog miljøspørgsmål.

¤

Inge-Lise Sohn Vester,

Ashøjvej, Vestervig,
fylder onsdag 80 år.

80 ÅR

¤

firma, Hadsund Maskinforretning, i forbindelse med
flytningen fra Helberskov til
Hadsund i 1962.
Som anden generation i
virksomheden var Niels Peter Lübeck i 1960’erne og
70’erne med til at introducere nye redskabstyper og var
blandt de første til at introducere leasingfinansiering.
Under hans ledelse udviklede maskinforretningen sig
til en importvirksomhed
med egne mærker, og den
drives nu videre under navnet Jens Lübeck Agro ApS af
fjerde generation, barnebarnet Jens Peter Lübeck.
Niels Peter Lübeck var
medejer af taxi-flyselskabet
North-Flying og havde væsentlig andel i, at selskabet
gennem opkøb af blandt andet Falck-Air og Aalborg Airtaxi blev et af de førende i
branchen.
Han var selv ivrig privatflyver og slap næsten mirakuløst med livet i behold fra
et dramatisk flystyrt i 2000.
Niels Peter Lübeck sejler
fortsat, og han har desuden
kastet sig over internettet.
Fødselsdagen fejres senere med hustruen Tove og
børnene Morten, Malene,
Mette og Mads Peter, samt
svigerbørn, børnebørn og
oldebørn samt venner på
Davinci Ristorante i Hadsund.

Niels Peter Lübeck,

Thygeslundvej 45,
Hadsund, fylder onsdag 80
år.

90 ÅR

¤

Aksel Jensen, Vræng-

mosevej 23, Østervrå, fylder onsdag 90 år.

Efter syv års skolegang
kom Niels Peter Lübeck som
15-årig i lære som landbrugsmekaniker og blev ansat i faderen, Jens Lübecks,

NORDJYSKE Stiftstidende optager gratis omtaler af runde
fødselsdage fra 40 år og opef-ter, bryllupper og jubilæer samt
nekrologer på navnesiderne.
Også mindeord optages gratis.
Dødsannoncer og takkean
noncer er derimod ikke gratis.

Nielspriser til
Ørntoft
og Norheim
Af Max Melgaard
max.melgaard@nordjyske.dk

HÆDER: Billedhuggerne Ma-

rit Benthe Norheim og Claus
Ørntoft modtager dette års
Niels-Prisen. Prisen er på
150.000 kroner, og de skal
dele prisen med forfatterne
Naja Marie Aidt og Jacob
Martin Strid.
De to billedhuggere fra
Vendsyssel får deres del af
prisen, fordi de med deres
udsmykninger i det offentlige rum på hver sin måde –
kompromisløst - har været
med til at sætte deres personlige præg på vores kulturliv. Når de modtager prisen sammen, er det også fordi – at hvor forskellige de
end er i deres kunstneriske
udtryk – danner par privat.
Men det er individualismen
i deres værker, der sættes
pris på. Marit Benthe Norheim er nok mest kendt for
sine sejlende skulpturer ”Life Boats” og Claus Ørntoft
for sin skulpturinstallation
”Tre løver og ni hjerter” til
Marselisborg Slotspark.
Naja Marie Aidt modtager
prisen, fordi hun med sit seneste værk har formået at
beskrive det ubeskrivelige:
døden. Tegneren og forfatteren Jacob Martin Strid får
sin del af prisen for med sine
satiriske striber, fantastiske
fortællinger og banebrydende eventyr for børn og voksne evindeligt at sætte vores
verden på højkant med sin
magiske og underholdende
kunst.

EN FESTLIG HILSEN I NORDJYSKE
TILLYKKE

BRYLLUP

TAK

PRIS:
1x85 mm kr. 325,- inkl. moms.
2x70 mm kr. 590,- inkl. moms

Bryllup

(KUN Tillykke-annoncer).

Lørdag 12. december
Løkken Kirke

Kære Camilla
Tillykke med de 30 år.
Vi glæder os til at komme
og fejre dig, her i
weekenden.
Hilsen
mor og far

Camilla Pedersen
Hobro
datter af
Jytte og Niels Pedersen
til
Per Nielsen
Løkken
søn af
Grethe og Ole Nielsen

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved
min 60 års fødselsdag.
Jeg havde en skøn dag
Hilsen
Per Nielsen

Annoncerne opsættes som vist.
Priserne er inkl. farver og billede,
vignet eller flag, og er kun gældende
for de viste annoncetyper og IKKE til
indbydelser, tak efter dødsfald m.m.

SÅDAN GØR DU:
Send en mail med tekst og foto
(foto skal vedhæftes i en separat JPG-fil,
200 dpi/max. 13x18 cm, til:
ann@nordjyske.dk
Angiv hvornår annoncen skal med og hvilken type du ønsker: Tillykke - Bryllup uden
foto - Tak efter bryllup.
Husk navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Du er også velkommen til at aflevere/indsende ovennævnte til vores kontor:
NORDJYSKE Stiftstidende, Langagervej 1,
9220 Aalborg Øst.
Annoncer til tirsdag-fredag skal vi have
senest dagen før kl. 11.00.
Annoncer til lørdag senest torsdag kl. 11.00
og annoncer til søndag og mandag senest
fredag kl. 11.00.
For evt. spørgsmål ring tlf. 9935 3501
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