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”Der er en dejlig jargon...”
Af: Danny Schjødt Pedersen
Tidligere borgmester i Ringe, Bo
Andersen har kendt Jonna og John
Godtfredsen i mange år. Her ønsker
han dem tillykke med jubilæet og
fortæller om, hvorfor han tror, at det
stærke makkerpar er lykkedes med
at skabe en populær forretning, der
gennem så mange år har trukket kunder fra hele landet til Midtfyn.
- John har været utroligt dygtig til at
holde en stor kundeportefølje fra hele
landet. Det har samtidig været ret unikt
at se, hvordan folk kom til en by af
Ringes størrelse for at besøge Godtfredsens musikforretning. Der er slet
ingen diskussion om, at forretningen på
den måde har profileret hele området,
fortæller Bo Andersen:
- Det er der mange forklaringer på, og
en af dem er, at John er noget af det
mest tillidsfulde, man kan tænke sig.
At han har haft mærker, for eksempel
Excelsior-harmonikaen, som du ikke har
kunnet få andre steder. Og så har det
uden tvivl betydet meget, at John selv
er musiker. Selvfølgelig har det også
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betydet meget, at John har været med
i musik, der har været spillet meget i
radioen. Det har givet ham og forretningen et kæmpe musikalsk netværk.
”…sammen er de stærke”
- John har glædet sig til jubilæet som
et lille barn, fordi han selvfølgelig er
stolt over at have drevet forretning i 50
år. Det er da også rigtig godt gået, men
jeg tror godt, man kan sige, at det aldrig var blevet til 50 år uden Jonna. For
Jonna og John har hver deres kompetencer, hvor Jonna har holdt sammen på
det administrative område. De supplerer hinanden fantastisk, og sammen er
de stærke. - De har samtidig altid haft
en forretning, hvor der bare er orden i
tingene. Og så er butikken jo kendt for,
hvad jeg vil kalde Fyns flotteste juleudstillinger. Det ligner jo nærmest en hel
Disney-udstilling i december, siger den
tidligere borgmester og tilføjer: - Der
er og har altid været en dejlig jargon,
når man kommer i forretningen, og
Jonna og John har samtidig alle årene
formået at skabe en arbejdsplads, hvor
medarbejderne har været i mange år.
Det er heller ikke tilfældigt.
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