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Tak for sidst 

Der skal lyde en stor tak for en forrygende, fantastisk fest på Fængslet d. 26.03.2022. Tak for gaver. 

Penge modtaget i gave, doneres til et projekt for de ukrainske flygtninge i området Juelsminde/Hornsyld, det kunne 

være som et tilskud til en tur i Legoland. 

I leverede varen 100% i forhold til at vi havde skabt rammerne og at I selv skulle udfylde dem. En stor tak til Lune 

Carlsen for en omgang forrygende underholdning i alt fra Shu-bi-dua, Volbeat, Andreas Odbjerg og selvfølgelig en 

masse Kim Larsen/Gasolin krydret med frække og kvikke bemærkninger, det viste sig jo at Lune Carlsen oprindeligt 

var uddannet murer i Esbjerg. 

Vi glæder os til at vi skal mødes igen med ”påhæng”. 

 

 

 

Billeder fra 50 års jubilæumsfest på FÆNGSLET d. 26. marts 2022 
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Medarbejdernyt 

Tillykke til Niels som er færdigudlært bygningsstruktør. Niels bestod sin svendeprøve med en flot sølvmedalje, des-

uden modtog han IBF-legatet for godt kammeratskab på holdet. Vi er glade for at Niels forsætter hos EJ A/S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillykke til Gregers som er færdigudlært murer. Gregers har søgt nye udfordringer i murerbranchen. Held og lykke 

med det. 
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Fødselsdage og jubilæer 

Reception på Industrivænget 2, d. 20. maj, hvor I er velkommen til at deltage sidst på dagen med koner, kærester 

og børn. I får tilsendt en invitation senere, hvor I skal tilmelde jer med antal.  

 

Niels Kristian Madsen, 30 år d. 15/4-2022. 

Kim Jacobsen, 20 års jubilæum d. 22/4-2022. 

 

Stort tillykke til jer begge 

 

Byggesager på vej 

 Velux Kolding - betonarbejde 

 Rådyrvej 16, Hedensted - murerarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flot vejr på 50 års jubilæumsdagen, mandag den 28.03.2022. 

 


