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TUSIND TAK
for den overvældende opmærksomhed
ved vores 50 års forretningsjubilæum.

En varm tak til alle vores kunder, forretningsforbindelser,
samarbejdspartnere, tidligere ansatte,

naboer samt familie og venner.

Vi havde en fantastisk dag!
John og Jonna
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I skikkelse af Jan Schou, entertainer med mere, ankom Dronning Margrethe standsmæssigt i åben vogn, og for John Godtfredsen 
var det en overraskelse på en meget festlig jubilæumsdag på Odensevej i Ringe. Fru Jonna havde arrangeret begivenheden, som 
børnebørnene Emmalie og Elias naturligvis var med til. Foto: Jesper Kirk Andreasen

Bente Guldborg 
bgu@fyens.dk

Ringe: Gæster i hundredevis 
strømmede til, da Jonna og 
John Godtfredsen torsdag 
i sidste uge, den 3. august 
2017, kunne fejre 50 års for-
retningsjubilæum. 

Bordene stod linet op - 
med lån af nabo Flemming 
Nielsens indkørsel til det 

store telt, og alt var klappet 
og klart.

Det eneste, der måske ik-
ke lige spillede efter nodebo-
gen, var vejret, men den røde 
løber holdt alligevel til mo-
sten, blandt andet til selveste 
dronningen, der i egen høje 
Jan Schou-skikkelse, gjorde 
sin entré i en elegant hvid 
åben vogn.

Dronningen holdt sin tale 

til dagens hovedpersoner, og 
modtog buket af blomsterpi-
ge, som det sig hør og bør.

Og selv om det på et tids-
punkt regnede skomager-
drenge og tordnede tillige, 
så var der ikke harmonika-
musik eller Skomagerpolka 
på programmet denne dag. 

Til at stå for den dæmpe-
de klassiske underholdning 

stod en trio, med blandt an-
dre Hanne Bramsen Buhl på 
tangenter, og i løbet af ef-
termiddagen, ankom hen-
des mand, barytonen Jesper 
Buhl for at give et par num-
re. Han kunne uden mikro-
fon overdøve regnen.

Sol og regn
Så en begivenhedsrig og sær-

deles festlig eftermiddag blev 
det i teltet for de to "fødsela-
rer", der smilede i regnen.

Men indimellem tittede 
solen også frem, og flere end 
400 gæster menes at have 
været forbi for at gratulere.

I anledning af jubilæet 
udskrev Godtfredsens fle-
re konkurrencer, og i en af 
dem kunne man finde et 

keyboard. Det blev vundet 
af Carl og Corina Hansen, 
Svendborg.

En guitar blev vundet af 
Jytte og Bent Lund, Ringe.

I stedet for gaver var øn-
sket bidrag til Giro 413, og 
der er indkommet mere end 
30.000 kroner. Der var dog 
alligevel et par jubilæums-
gaver på bordet. 

Gæsterne 
strømmede til 
50 års jubilæum
det gjorde regndråberne også 
- men der var fest og farver og alt
andet end malurt i bægrene.

Gæsterne var linet op med flag, da Dronning Margrethe ankom, 
og da regnede det heldigvis ikke endnu. 




