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styrelen. I 2006 skiftede hun
til Erhvervs- og Byggestyrelen
som kontorchef og året efter
til en tilsvarende stilling i Pa-
tent- og Varemærkestyrelsen.
Imaj 2008 blev hun kontor-
chef i Kulturministeriet, siden
marts 2015 afdelingschef. Bente
Skovgaard Kristensen tiltræ-
der 1. september som direktør i
BrøndbyKommune. Hun bor i
Frederiksberg Kommune.

Direktør fra Slagelse
til Faaborg-Midtfyn
LoneWenzell, direktør i Sla-
gelse Kommune, rykker til
Faaborg-Midtfyn Kommune
for at overtage stillingen som
direktør for By, Land og Kul-
tur samt Arbejdsmarked efter
Helle Vibeke Carstensen, der 1.
februar blev Faaborg-Midtfyns
kommunaldirektør.
LoneWenzell, 60 år, har erfa-
ringer fra en lang række chef-
stillinger. Hun er oprindeligt
uddannet sygeplejerske og se-
nere videreuddannet i ledelse
og organisationsudvikling, har
bl.a. første del af HD i ledelse.
LoneWenzell blev i 2001 chef
for udviklingsafdelingen i Sy-
gehus Vestsjælland og tre år
senere stabs- og kontorchef i
Vestsjællands Amt.Med struk-
turreformen blev hun i janu-
ar 2007 udviklingschef i den
nydannede Region Sjælland. I
november 2008 rykkede Lone
Wenzell til Slagelse Kommune
som stabschef for HR og Perso-
nale, fire år senere centerchef
for udvikling og i 2014 udvik-
lingsdirektør. November 2016
blev hun erhvervs- og arbejds-
markedsdirektør. Efter politisk
beslutning blev direktionen se-
nere nedlagt, og LoneWenzell
indgik en fratrædelsesaftale
med virkning fra september

2020, men allerede 1. august
tiltræder hun som direktør i
Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nye chefer til
social og sundhed i
Faaborg-Midtfyn
Faaborg-Midtfyn Kommune
har ansat to nye chefer til æl-
dre-, sundheds- og socialområ-
det. Stillingen som socialchef
er ny og et led i en styrkelse
af socialområdet. Ansættel-
serne sker i fortsættelse af, at
den hidtidige chef for social og
omsorg, Dorthe Lykke Jensen,
rykkede til Samsø Kommune
den 1. marts som forvaltnings-
chef for social-, sundheds- og
beskæftigelsesområdet.
Som chef for sundheds- og
ældreområdet er Kitt Lysén
Pedersen blevet ansat, forud
senior- og velfærdschef i Mid-
delfart Kommune. Hun er 50
år, uddannet sygeplejerske fra
Slagelse Sygeplejeskole 1994
og master i offentlig ledelse
fra Syddansk Universitet 2019.
Som nyuddannet sygeplejerske
blev Kitt Lysén Pedersen ansat
ved Odense Universitetshospi-
tal og skiftede i 2001 til hjem-
meplejen i Aarup Kommune,
hvor hun i 2004 blev leder af
udførerenheden i hjemmepleje
og sygepleje. Da Aarup i 2007
blev en del af den nye Assens
Kommune, blev hun distrikts-
leder på den nye kommunes
ældreområde. I 2010 blev
strukturen ændret til funk-
tionsopdeling, og Kitt Lysén
Pedersen blev funktionsleder

Job-
skifte

Mariagerfjord henter
ny topchef i Odense
Mariagerfjord Kommune hen-
ter sin nye kommunaldirek-
tør i Odense. Det bliver nemlig
Anne Velling, administrerende
direktør for Odense Kommu-
nes by- og kulturforvaltning,
der 1. august sætter sig i stolen
somny administrativ topchef
iMariagerfjord efter Lars Cle-
ment, der 1. marts skiftede til
kommunaldirektørstillingen i
Skanderborg.
Anne Velling er 52 år og cand.
scient.pol. Efter sin eksamen
fra Aarhus Universitet i 1996
blev hun fuldmægtig vedOden-
se Universitetshospital. Året
efter rykkede hun til amtets
administration somudviklings-
konsulent og var senest projekt-
ledermed ansvar for fordelin-
gen af amtetsmedarbejdere til
nyemyndigheder i forbindelse
med strukturreformen og am-
tets nedlæggelse. Selv skiftede
Anne Velling til Odense Kom-
mune i 2006, hvor hun blev
leder af direktørsekretariatet
og fra 2010 sekretariatschef for
byråd og økonomiudvalg. I 2011
blev hun chef for bystrategisk
stab i borgmesterforvaltningen.
Herfra rykkede Anne Velling i
august 2013 til Slagelse Kom-
mune somudviklingsdirektør
(med ansvar for fire fagcentre:
Kultur, Fritid og Borgerservice,
Plan og Byg, Teknik ogMiljø

samt Vækst og Byudvikling).
I februar 2015 vendte hun til-
bage til Odense Kommune som
administrerende direktør for
by- og kulturforvaltningen. Det
er herfra, at hun rykker tilMa-
riagerfjord som kommunaldi-
rektør. Privat bor Anne Velling
i Odense og er gift med Søren
Lind Christiansen, der er di-
rektør for professionshøjskolen
Absalon på Sjælland.

Ministeriel chef til
Brøndby som direktør
BrøndbyKommunehar ansat
Bente SkovgaardKristensen,
afdelingschef i Kulturministe-
riet, somnydirektør for børne-,
kultur- og idrætsforvaltningen
efterHelge Skramsø, der er gået
på pension.
Bente Skovgaard Kristensen
er 52 år og cand.jur. fra Kø-
benhavns Universitet. Efter
sin eksamen 1994 blev hun
fuldmægtig i Direktoratet for
Udlændinge og skiftede året
efter til Patentdirektoratet som
fuldmægtig, senere special-
konsulent. I 1995-1996 var hun
samtidig tilknyttet universite-
tet som undervisningsassistent
i folke- og EU-ret. I 1999 kom
Bente Skovgaard Kristensen
til Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet som specialkonsu-
lent, senere chefkonsulent, og
hun blev i 2002 chefkonsulent
og kontorchef i Konkurrence-
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for plejeboliger, og i 2014 blev
hun afdelingsleder for plejebo-
liger, bosteder og aktivitetstil-
bud. Det var fra denne stilling,
at hun i juni 2016 rykkede til
Middelfart Kommune som se-
nior- og velfærdschef.
Som socialchef er ansat Tina
Wahl, der kommer fra Fon-
den Novavi, der tilbyder mis-
brugsbehandling. Hun er 58
år, cand.jur. fra Københavns
Universitet 1989 og derefter
AC-fuldmægtig i Forsvarsmi-
nisteriet, først med tjeneste i
Farvandsvæsenet, derefter på
ministeriets juridiske kon-
tor og senest ministersekre-
tær, inden hun i 1996-1998 var
udlånt til Finansministeriet
som ledendeministersekre-
tær. Tilbage i Forsvarsministe-
riet blev hun AC-fuldmægtig
i International Afdeling, men
rykkede i 2000 til Greve Kom-
mune som juridisk konsulent
på borgmesterkontoret. I 2003
blev TinaWahl sekretariats-
chef i Gundsø Kommune, men
skiftede året efter til Køben-
havns Kommunes sundheds-
og omsorgsforvaltning, først
som konsulent i bestillersta-
ben, efterfølgende teamchef
samme sted og i 2005 chef for
juridisk sekretariat og udvalgs-
ansvarlig for økonomiudvalget.
Herfra kom hun i december
2012 til KL som kontorchef i
Center for Social og Sundhed.
I februar 2017 rykkede hun til
Slagelse Kommune som chef
for byrådssekretariatet, men
vendte et år senere tilbage til
KL som chefkonsulent i KLK –
KL’s Konsulentvirksomhed. Og
sidenmarts 2019 var hun chef
for eksternt samarbejde i Fon-
den Novavi.
Begge tiltrådte chefstillingerne
i Faaborg-MidtfynKommune 1.
juni, valgt blandt 15 ansøgere.
I dag er socialområdet delt
mellem særligt fagområderne
Sundhed og Omsorg samt Op-
vækst og Læring, men kommu-
nalbestyrelsen har besluttet at
igangsætte en proces, der skal

afsøge muligheden for at skabe
et nyt sammenhængende fag-
område inden for det sociale
område. Denne proces star-
tede 1. juni, da de to nye chefer
tiltrådte.

Ny koncerndirektør i
Region Hovedstaden
Dorthe Crüger, der har mere
end ti års erfaring fra afde-
lings- og direktørniveau i
dansk og engelsk hospitalsvæ-
sen, efterfølger 1. august Svend
G. Hartling som koncerndirek-
tør for det lægefaglige område
i Region Hovedstaden. Svend
Hartling fylder 66 år 1. sep-
tember og går på pensionmed
udgangen af september og skal
de sidste to måneder ”køre par-
løb” med sin efterfølger.
Dorthe Crüger er 55 år og ind-
ledte sin erhvervskarriere i
1986 som shippingelev ved A.P.
Møller Mærsk. I 1992-2001
gennemførte hun uddan-
nelse til læge og speciallæge,
blev derpå afdelingslæge på
henholdsvis Aarhus Univer-
sitetshospital og Vejle Syge-
hus. I 2003-2005 var Dorthe
Crüger overlæge i cancergene-
tik på BirminghamWomen’s
Hospital i England og samti-
dig tilknyttet byens universi-
tet. Tilbage i Danmark var hun
derefter ansat i lederstillinger
ved sygehuse under Sygehus
Lillebælt og var forskningslek-
tor ved Syddansk Universitet.
Og i 2010-2015 var hun lægelig
direktør ved Sygehus Lillebælt,
de følgende tre år organisatio-
nens administrerende direk-
tør. Efter otte år i topstillinger
sagde hun op og fratrådte også
formandsposten i Kræftens
Bekæmpelse – for at holde et
sabbatår med foredrag og råd-
givningsopgaver. Hun var sam-

tidig ambassadør for offentlig
ledelse, udpeget af regeringen,
Danske Regioner og KL –med
opgaven at holde gang i debat-
ten om god offentlig ledelse,
udbredelse af Ledelseskom-
missionens anbefalinger samt
at forestå ledelsesugen i 2019.
Hun bor i Søvang ved Dragør
og har sommerhus på Samsø og
i Spanien.

Jammerbugt får ny
børne- og familie-
direktør
Diana Lübbert Pedersen, kon-
stitueret børne- og familiedi-
rektør i Jammerbugt Kommu-
ne siden 1. marts, er blevet fast
ansat i stillingen. Hun efterføl-
ger Peter Mikael Andreasen,
der er skiftet til en stilling som
direktør for børn- og ungeom-
rådet i Fredericia Kommune.
Diana Lübbert Pedersen, 39 år,
er cand.scient.adm. fra Aalborg
Universitet 2007 og har en di-
plomuddannelse i ledelse 2013.
Forud for sin eksamen fra uni-
versitetet var hun praktikant i
undervisningsministeriet og i
godt et år studentermedarbej-
der i Region Nordjyllands HR-
sekretariat. Efter sin eksamen
blev hun ansat som udviklings-
konsulent i Randers Kommu-
nes skoleafdeling og senere
samtidig projektleder om kva-
litet og indretning af fremti-
dens folkeskole. I april 2012
blev Diana Lübbert Pedersen
konstitueret pædagogisk ud-
viklingschef i samme afde-
ling og fire måneder senere
chefkonsulent og stedfortræ-
der for skolechefen. I maj 2015
rykkede hun til Jammerbugt
Kommune som skole- og dag-
tilbudschef og blev fem år se-
nere konstitueret direktør for
børne- og familieforvaltnin-

gen, fast ansat i stillingen pr. 1.
august. Hun bor i Aalborg.

Næstved får ny center-
chef for plan og miljø
NæstvedKommune har ansat
Jens Bach, der er teknisk chef i
SolrødKommune, somny cen-
terchef for plan ogmiljø. Han
efterfølger Pernille Balslev-
Erichsen, der i januar rykkede
til Fredensborg Kommune som
centerchef for byudvikling,
miljø og erhverv.
Jens Bach, 52 år, er uddannet
forstkandidat og har arbejdet
en lang årrække i udlandet.
Han var i godt et par år efter sin
eksamen fra Landbohøjskolen
i 1992 udstationeret i Uganda
afMellemfolkeligt Samvirke
og derefter en kort tid tilbage i
Danmark som amanuensis på
Landbohøjskolen. Han var ef-
terfølgende i 1995-1996 ansat
ved skovbrug i Storbritannien
og de følgende to år udstatione-
ret som rådgiver ved EU-dele-
gationen i PapuaNewGuinea
og Salomon Islands. Tilbage i
Danmark blev han i 1999 inter-
national konsulent hos COWI,
hvor han somprojektchefmed
base i Danmark var ansvarlig
for udvikling og ledelse af en
række EU- og danskfinansie-
rede projekter i Asien, Østeuro-
pa og Afrika. I 2007 blev Jens
Bach ansat ved Thisted Kom-
mune som chef for afdelingen
Plan-Byg-Erhverv-Kultur i
teknisk forvaltning. Og i sep-
tember 2013 rykkede han til
SolrødKommune som chef for
teknisk forvaltning. Jens Bach
tiltræder 1. august som plan- og
miljøchef i NæstvedKommune,
valgt blandt 15 ansøgere. Han er
formand for Sjællands-kredsen
af Kommunalteknisk Cheffor-
ening og bor i København.
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Fastansat borger- og
arbejdsmarkedschef
i Vordingborg
Efter seks år somafdelingsle-
der på beskæftigelsesområdet
i VordingborgKommunehar
Lotte Svilling overtaget stillin-
gen somkommunens borger- og
arbejdsmarkedschef efter Claus
HolmOppermann, der fratrådte
i januar.
Lotte Svilling, 41 år, er kommu-
nalt uddannet, har en diplomud-
dannelse i socialformidling fra
DanmarksForvaltningshøjskole
2009 og en diplomuddannelse i
ledelse fra Professionshøjskolen
Metropol 2018.Hun indledte sin
erhvervskarriere som sagsbe-
handler i SkovboKommune og
var 2005-2007 sagsbehandler
i JobcenterHolbæk, derefter
socialformidler i Kalundborg
Kommune. I 2011 rykkedeLotte
Svilling til GlostrupKommune
som funktionsleder på beskæf-
tigelsesområdet.Herfra kom
hun imarts 2014 til Vordingborg
Kommune somafdelingsleder
for beskæftigelse og uddannelse.
Og efter at have været konsti-
tueret borger- og arbejdsmar-
kedschef siden januar i år er
hun pr. 1. juni blevet fast ansat i
stillingen, valgt blandt et stærkt
ansøgerfelt.

Kom tilbage i
direktørjob
Efter enmeget kort periode som
underdirektør iDSB erMogens
Kornbo efter ansøgning genan-
sat somcenterdirektør for ejen-
domme iRegionHovedstaden.

Han fratrådte denne stilling til
fordel for at blive underdirektør
med ansvar forDSBEjendomme
ogEjendomsudvikling. Da hans
stilling i regionen blev opslået,
havdeMogensKornbo, 55 år,
allerede inden ansøgningsfri-
stens udløb gjort sig klart, at han
ønskede at vende tilbage, og et
enigt ansættelsesudvalg valgte
at genansætte ham. Han tiltråd-
te den 19.maj.
”Jeg har valgt at følgemin egen
grundregel: Jeg vil følgemit
hjerte og væremed til at gøre en
forskel, og det har jegmulig-
hed for i Center for Ejendomme
sammenmeddygtige kolleger
og ambitiøse politikere. Coro-
nakrisen har omnoget vist, at vi
også på ejendomsområdet løser
en central og samfundskritisk
opgavemed at få sundhedsvæ-
senet til at fungere. Jeg er rigtig
glad for, at jeg fårmuligheden for
at være en del af det igen”, siger
MogensKornbo i en pressemed-
delelse fra regionen.
Det oplyses, at regionsrådet har
afsat 7mia. kroner til en gen-
nemgribende renovering af ho-
spitalerne over de næste 10 år.

Ny skole- og dagtil-
budschef i Hjørring
Hjørring Kommune har ansat
Kari Rune Jakobsen, der er chef
for Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR) i Aalborg
Kommunes skoleforvaltning,
somny skole- og dagtilbudschef
efter Peter Larsen, der i marts
rykkede til professionshøjsko-
lenUniversity College Nordjyl-
land (UCN) somuddannelses-
chef for folkeskolen. For Kari
Rune Jakobsen er det en tilba-
gevenden til Hjørring, idet hun
ved udgangen afmarts 2015
fratrådte som konstitueret i den
samme stilling for dengang at

blive PPR-chef i Aalborg.
Kari Rune Jakobsen, 52 år, er
læreruddannet fra Aalborg Se-
minarium 1995 og har enma-
ster i læreprocesser fra Aalborg
Universitet 2006. I perioden
1995-2003 var hun lærer på
skoler i Aalborg og Sejlflod, der-
efter afdelingsleder påVodskov
Skole i AalborgKommune frem
til 2006 og i et halvt år skolele-
der påHaverslev Skole i Rebild
Kommune, efterfølgende sko-
lekonsulent og souschef i PPR
i sammekommune. I oktober
2011 skiftedeKari Rune Jakob-
sen til uddannelseskonsulent
ved professionshøjskolenUCN.
I november 2012 begyndte hun
sin første ansættelse vedHjør-
ringKommune – som leder
af PPR. I denne periode i et år
samtidig konstitueret leder af
Ressourcecentret, der leverer
serviceydelser til børn, unge og
deres familier, og efterfølgende
kort konstitueret skole- og dag-
tilbudschef indtil ansættelsen
1. juli 2015 somAalborgKom-
munes PPR-chef. Kari Rune
Jakobsenhar i øvrigt siden fe-
bruar 2017 været formand for
Landssamrådet for PPR-chefer.
Hun vender 1. august tilbage til
HjørringKommune for at til-
træde stillingen somskole- og
dagtilbudschef, valgt blandt 15
ansøgere.

Bornholm henter
centerchef på Samsø
Margrethe Vogt Thuesen,
forud forvaltningschef for So-
cial og Beskæftigelse i Samsø
Kommune, er tiltrådt som ny
centerchef for Psykiatri og
Handicap i Bornholms Regi-
onskommune. Hun har over-
taget stillingen efter Michael
Hansen Bager, der er fratrådt
til fordel for en tilværelse som

selvstændig ledelsesrådgiver.
MargretheVogt Thuesen var
forvaltningschef i SamsøKom-
mune fra august 2013 og havde
forud ledende stillinger i Grøn-
land.Hun er uddannet syge-
plejerske i 2002 og har senere
gennemført diplomuddannelse
i ledelse ogmasteruddannelse
i offentlig administration. Som
nyuddannet sygeplejerske blev
hun ansat påGrindsted Sygehus
i et år, var derefter 2003-2006
afdelingssygeplejerske vedVe-
jenKommune. I 2006 rykkede
MargretheVogt Thuesen til
Grønland somafdelingschef ved
DronningMargrethes Sund-
hedscenter i PaamiutKommu-
ne,men i februar 2009 blev hun
barselsvikar for velfærdsdirek-
tøren i SermersooqKommune/
Nuuk – og overtog et halvt år
senere stillingen somældre- og
handicapchef i sammekommu-
ne. I januar 2012 vendteMar-
gretheVogt Thuesen tilbage til
stillingen somvelfærdsdirektør,
nu fast ansat. Det var fra denne
stilling, hun kom til Samsø
Kommune som forvaltnings-
chef.MargretheVogt Thuesen
tiltrådte 1. juni somchef forCen-
ter for Psykiatri ogHandicap i
BornholmsRegionskommune.

RUNDE ÅR

75
Pelle Andersen-Harild (EL),
pensionist ogmedlemaf Fre-
derikssundByråd siden 2014,
fylder 75 år den 14. juni.Han
er i byrådetmedlemaf plan- og
miljøudvalget og af uddannel-
sesudvalget, desudenmedlemaf
fredningsnævnet. Pelle Ander-
sen-Harild har hele livet været
engageret i naturbevarelse.Han
er oprindelig uddannet folkesko-
lelærer,menblev i 1983 ansat i
Miljøministeriet som frednings-
tekniker og pensioneret i 2005,
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menvar efterfølgende i et års tid
miljørådgiver for Enhedslisten
påChristiansborg.

Bente Ankersen (S), pensionist
ogmedlemaf Fredericia Byråd
siden 1994, fylder 75 år den 21.
juni.Hun ermedlem senior- og
handicapudvalget og af sund-
hedsudvalget samt formand for
børn- og ungeudvalget (tvangs-
fjernelser). Desuden i bestyrel-
sen for det fælleskommunale
varmeselskabTVIS. BenteAn-
kersen har siden sit 16. år været
instruktør på idrætsområdet,
og indtil hun gik på pension, var
hun kontorassistent, senest le-
der af kontoret på daghøjskolen i
Fredericia.

70
Preben Holmberg (V),med-
lemafHaderslevByråd i 10 år,
fylder 70 år den 23. juni.Han
blev i 2006medlemaf sammen-
lægningsudvalget for dennye
HaderslevKommune,men gen-
opstillede ikke ved byrådsvalget
i 2009, idet han følte, at primært
en igangværende diskussion om
skolenedlægninger var uforene-
ligtmed at drive lokal herreekvi-
peringshandel. I 2013 genopstil-
lede han,men solgte butikken
kort efter dennye byrådsperio-
des start. PrebenHolberg har så-
ledes væretmedlemafHader-
slev Byråd siden 1. januar 2014,
og han ermedlemaf udvalget
for sundhed og forebyggelse,
voksenudvalget, socialudvalget
samt handicaprådet. Og han er
nu fuldtidspolitiker.

60
Flemming Gjelstrup (S), politi-
assistent og kommunalpolitiker
i Bredebro 1998-2006, i Tønder
siden 2010, fylder 60 år den 16.

juni. Bredebro indgik i 2007 i
dannelsen af dennyeTønder
Kommune.Her er Flemming
Gjelstrupmedlemaf kultur- og
fritidsudvalget og af sundheds-
udvalget, desuden i bestyrelsen
for Tønder Forsyning.Han er
også i bestyrelsen for Forsik-
ringsselskabet Popermoog har
væretmedlemaf bestyrelsen for
Bredebro Idrætsforening siden
1995, heraf formand indtil 2017.
Han er politiassistent ved poli-
tiet i Tønder og her også køre-
prøvesagkyndig.Hanhar været
ansat ved politiet siden 1981.

Per Schmidt Andersen (S),
konsulent ogmedlemafHor-
sensByråd siden 2002, fylder 60
år den 23. juni.Han er i byrå-
detmedlemaf plan- ogmiljø-
udvalget, af beskæftigelses- og
integrationsudvalget samt for-
mand for børn- og ungeudval-
get (tvangsfjernelser). Desuden
næstformand iHorsensHavn.
Per Schmidt Andersen er oprin-
deligt udlært slagter,menhar
siden 2007 arbejdet somkon-
sulent iNetværkslokomotivet,
der hjælpermed at opkvalificere
medarbejdere i kommuner og i
det private erhvervsliv.

50
Kim Aas Christensen (S),
folkeskolelærer ogmedlemaf
Faaborg-MidtfynKommunalbe-
styrelse siden 2014, fylder 50 år
den 15. juni.Han er her formand
for opvækst og læringsudvalget,
desuden socialdemokratisk fol-
ketingskandidat i Faaborg-Ærø
kredsen.Og er næstformand i
KræftensBekæmpelses afdeling
for Faaborg-MidtfynKommune.
Siden august 2018 harKimAas
Christensen været koordinator
for dagundervisning i Faaborg-
Midtfyns ungdomsskole, forud
lærer vedNr. Lyndelse Fri-
skole og en lang årrække ved
CarlNielsen-skolen, også iNr.

Lyndelse. Enmarkering af den
runde fødselsdag er udsat til
efteråret.

Sengül Deniz (S), pædagog og
medlemaf Ishøj Byråd siden
2006, fylder 50 år den 16. juni.
Hun er her 1. viceborgmester,
formand for kultur- og fritidsud-
valget, for ungdomsskolens be-
styrelse, formedborgerforumog
for den fælleskommunaleKul-
turmetropolen. SengülDeniz er
uddannet pædagog og familiete-
rapeut og har siden 2000 arbej-
detmed socialt udsatte børn og
unge på et bosted.

Thomas Møller Nielsen (V),
selvstændig ogmedlemafHals-
næsByråd siden 2014, fylder 50
år den 22. juni.Han ermed-
lem af økonomiudvalget og af
miljø- og planudvalget samt
formand forHalsnæs Forsy-
ning, desuden i bestyrelsen for

Dansk Affaldsforening. Thomas
Møller Nielsen er selvstændig
erhvervsdrivende og driver på
30. år et skomagerværksted. En
markering af den runde fødsels-
dagmed en reception er forelø-
bigt udskudt.

Karsten Lorentzen (DF), gene-
ralsekretær ogmedlemafRos-
kildeByråd siden 2014, fylder 50
år den 22. juni.Han er i byrådet
næstformand for sundheds- og
omsorgsudvalget samtmedlem
af kultur- og idrætsudvalget
og af klima- ogmiljøudvalget.
KarstenLorentzen er cand.mag.
i tysk og historie fra Syddansk
Universitet samtmaster i pro-
fessionel kommunikation fra
RoskildeUniversitet.Hanhar
fra 2002 i en årrække arbejdet
sompressemedarbejder på
Christiansborg, samt forDansk
Folkepartismedlemmer af
EU-parlamentet.

epost@dgmedia.dk

Deadline for
stillingsannoncer

N Y H E D S M A G A S I N E T

Nr. Udkommer Deadline

12 25. Juni 17. Juni

13 13. Aug. 05. Aug.

14 27. Aug. 19. Aug.

15 10. Sep. 02. Sep.

16 24. Sep. 16. Sep.

17 08. Okt. 30. Sep.

18 22. Okt. 07. Okt.




