
 NAVNE     LØRDAG 23. NOVEMBER 2013

14
SEK TION 1
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Eller mail til: 
hilleroed.salg@sn.dk

(Oplys venligst altid telefonnr.)

Slotsgade 1, 3400 Hillerød

Gi’ en kærlig hilsen. 20 ord for kr. 13000

Annoncen ønskes indrykket d.

SIDSTE FRIST: er kl. 10.00 dagen før, dog
til mandag, er fredag kl. 10.00

Indsendt af

Navn

Adresse

Tlf.

TEKST (max. 20 ord)

20 ord for  kr. 13000

I farver for  kr. 15000

Vores elskede mand 
far, svigerfar og morfar

Anders Buhl
8. marts 1945   -   18. november 2013

Sov ind i sit hjem omgivet af kærlighed

På familiens vegne

Gudrun, Susanne & Charlotte
Bisættelsen finder sted i Hornbæk Kirke 

onsdag den 27. november kl. 13.00

75 ÅR: Politikeren, 
der brød nye veje 
i SF som selvstæn-
dig landmand og 
EU-skeptiker efter 
sit partis skift i 
EU-politikken, fyl-
der 75 år i dag.

Kristen Touborg har ikke 
fulgt den slagne vej i SF. Si-
den 1968 har han haft sit eget 
landbrug på slægtsgården i 
Gudum ved Lemvig.

Landmanden, som i dag 
fylder trekvart århundrede, 
var heller ikke en vindbøj-
tel, da SF med Villy Søvndal 
i spidsen i nullerne drejede 
partiet ind på en EU-positiv 
linje efter 30 års skepsis og 
modstand mod unionen.

Tværtimod stemte Kristen 

Touborg i 2008 imod Lissa-
bon-traktaten og partilin-
jen sammen med Pernille 
Frahm, Eigil Andersen og 
Jonas Dahl. Han var med i 
Socialister Mod Traktaten, 
fordi traktaten efter hans 
mening satte folkestyret ud 
af kraft.

Som belønning fi k han i 
2008 tildelt Træskoprisen af 
unionsmodstanderne i Fol-
kebevægelsen mod EU.

I stedet for unionen ka-
stede han sine kræfter i det 
nordiske arbejde og deltog 
fra 1995 aktivt i den danske 
delegation til Nordisk Råds 
årlige sessioner og har bl.a. 
foreslået et innovationsråd 
til at forny det lidt for støve-
de nordiske samarbejde.

Kristen Touborg tilhører 
en uddøende race i politik. 
Han er ikke en halvstuderet 

røver med en ufærdig ud-
dannelse i statskundskab 
i bagagen, som så mange 
unge politikere kritiseres 
for i dag.

Vestjyden med sit glaskla-
re vestjyske tungemål gik 
den slagne vej fra Salling 
Ungdomsskole over Lægård 
Landbrugsskole og Uldum 
Højskole, før han i 1968 blev 
færdig som landmand.

Forløbet kom ham ikke 
til skade, da han i 2006 blev 
kåret som Årets Landsby-
tosse af Landsforeningen af 
Landsbysamfund.

- En landsbytosse er tosset 
- med landsbyer - og tosset 
nok til at arbejde for lands-
byboernes vilkår i respekt 
for menneskers frie valg til 
at bo, hvor de vil i hele lan-
det, sagde Kristen Touborg.

Partifæller som Margrete 

Auken kender hans kritiske 
stemme. Han mindede Mar-
grete Auken om, at alle dan-

skere ikke kan tage offentlig 
transport, da hun krævede 
benzinprisen sat op til 22 

kroner literen.
I 2009 var Villy Søvndals 

daværende rådgiver, Thor 
Möger Pedersen, heller ikke 
glad for at høre den stovte 
vestjyde.

- Jeg har det fi nt med Thor, 
men jeg er ikke glad for 
hans rolle, sagde Kristen 
Touborg.

Han sad i byrådet i Lemvig 
fra 1978-1997. Han kom i Fol-
ketinget i 1994, men mistede 
i 2011 sit mandat på Christi-
ansborg.

Kristen Touborg er gift 
med Anna Marie, der også 
har været politisk aktiv gen-
nem mange år, og så er han 
far til tre børn, -heriblandt 
SF’eren Mette Touborg, der 
netop er blevet genvalgt som 
borgmester i Lejre Kommu-
ne.                                            /ritzau/

Kristen Touborg - en grøn mønsterbryder

Kristen Touborg tilhører en uddøende race i politik. Han er ikke en 
halvstuderet røver med en ufærdig uddannelse i statskundskab i ba-
gagen, som så mange unge politikere kritiseres for i dag.
  Foto: Erik Refner/Scanpix

112.000 LIKES: Lars 
Bo Jensen lavede 
et eksperiment ved 
at lægge sin musik 
ud på nettet. På et 
år har hans Face-
book-side rundet 
112.000 likes. Han 
bruger erfaringerne 
til at hjælpe andre 
danske kunstnere 
ud over rampen.

Af Lisbeth Jansen

112.119. Så mange har klik-
ket på »Synes godt om«-ta-
sten på Lars Bo Jensens 
Facebook-side »Lars Bo 
Music«. Musikken er hans 
hobby og har været det i 
mange år. For omkring 20 
år siden lavede han demoer 
på kassettebånd og sendte 
dem ind til pladeselskaber. 
Men for lidt mere end et år 
tid siden ville han prøve no-
get nyt. Han ville fi nde ud af, 
hvordan han bedst kunne 
markedsføre og sprede sin 

musik ud via nettet. 
Efter at have sat sig ind i 

det amerikanske marked 
prøvede han forskellige 
værktøjer af for at få feed-
back på sin elektroniske 
instrumental rock/pop, 
blandt andet på musikporta-

len ReverbNation.com.
- ReverbNation er en portal 

for musikere og producere, 
og her fi k jeg rimelig posi-
tiv feedback på min musik. 
Der tænkte jeg: Det er lidt 
vildt, at etablerede musikere 
i USA synes om min musik, 

siger han.
Med blod på tanden forsøg-

te Lars Bo Jensen sig derfor 
hos internetradioen Jango 
Radio.

- Jeg var meget fascineret 
af, hvordan Jango funge-
rede, fordi jeg lever af at 
lave markedsføring. Jeg fi k 
hurtigt 2000 fans fra Asien. 
Det var ligegodt pokkers, 
tænkte jeg, for jeg havde kun 
brugt 200-500 kroner på det, 
siger Lars Bo Jensen.

Er selv et produkt
Herfra var vejen banet for 
en Facebook-side, hvor de 
udenlandske fans kunne føl-
ge med.

- Pludselig så jeg på mig 
selv som en produktpakke. 
Det havde jeg ikke gjort før, 
men det er faktisk det sam-
me, jeg gør med mine kun-
der. Jeg forsøgte at få mine 
2000 fans fra Jango med over 
på Facebook, men i starten 
var der kun 50 likes, som 
primært var sympatiseren-
de venner og familie, siger 
Lars Bo Jensen.

Det tog først rigtig fart, da 
Lars Bo Jensen i forbindelse 
med køb af bannerannoncer 
på Facebook lagde sin egen 
musikafspiller ind i annon-
cerne, så brugerne var nødt 
til at høre et af hans numre, 
når de klikkede på annon-
cen.

- Det eksploderede helt 
vanvittigt. På en måned 
fi k jeg omkring 6000 likes, 
og ved nytår rundede jeg 
70-80.000 likes. I forhold til 
marketing har jeg aldrig 
oplevet noget mere effektivt, 
fortæller Lars Bo Jensen. 

- Hvis jeg prøver at pro-
movere et nummer, jeg har 
publiceret, så er der ikke så 
mange reaktioner. Men hvis 
jeg laver et nyt cover, for-
tæller noget om min familie 
eller at jeg deltager i en eller 
anden premiere qua mit job, 
får jeg fl est reaktioner på 
Facebook, siger musikeren, 
der blandt andet har lagt et 
billede ud af sin ene søn i en 
situation, hvor sønnen hjæl-
per ham med at indspille 
trommer til et nummer.

Elektropop        
fra Greve                       

hitter i Asien

Fra sit kun seks kvadratmeter studie i hjemmet i Greve indspiller Lars 
Bo Jensen sin musik. Hans kunstnernavn er Lars Bo, og hans Face-
bookside og pro� l på ReverbNation er Lars Bo Music.  
                         Foto: Kenn Thomsen

Svendeprøve i 
IT-support

Der har på TEC, Teknisk 
Erhvervsskole Center,  
Ballerup, været holdt 
svendeprøve inden for 
datafagteknik, og blandt 
de 16 lærlinge, der alle af-
sluttede prøven med spe-
ciale som it-supporter, 
er Andreas Prehn Wolff, 
Østervang, Hillerød, der 
er udlært fra Danmarks 
Nationalbank, Havnegade 
5, København K, Tatjana 

Ivancova Witzell, Mar-
grethevej i Ejby, Kirke 
Hyllinge, der har lært hos 
Danmarks Meteorologi-
ske Institut, Lyngbyvej 
100, København Ø, Morten 
Breyen Schmidt, Koppen 
i Niverød, Nivå, der har 
fået sin uddannelse hos 
Infolink ApS, Retortvej 1, 
Valby, og Allan Dan Ag-
gerholm Solsten, Sække-
damsvej, Værløse, der har 
været i lære hos Itshoppen 
ved Ashraf Nabil Karoum, 
Brøndby Strand Centrum 
30, Brøndby Strand.

Døde

Hoffet meddeler

 Fra den 15. november 2013 
at regne er efternævnte be-
nådet med ridderkorset af 1. 

grad af Dannebrogordenen:
Professor ved Københavns 

Universitet, dr.odont. Palle 
Holmstrup, Holte.

Fra den 15. november 2013 
at regne er efternævnte be-

nådet med ridderkorset af 
Dannebrogordenen:

Professor ved Københavns 
Universitet, dr.med. Ib Chri-
stian Bygbjerg, Kgs. Lyngby.

Professor ved Københavns 

Universitet, cand.scient. 
Sine Ydun Larsen, Hørs-
holm.

/ritzau/
 


