Tillykke Jens Grønbjerg

neskekærlig. Men lad jer ikke
narre ! Selvfølgelig havde hustruen Christine en meget stor og
direkte indflydelse, men under
Jens’s venlige og høflige overflade ligger en stærk vilje til at køre
efter egne principper og idealer og de ligger ikke i den gumpetunge klasse. Smålighed og nid
er totalt ukendt for Jens, en
egenskab han har haft stor brug
for i sin karriere.”
Det kan også nævnes, at Jens
Grønbjerg har oprettet en forsikring for SDE’s medlemmer sammen med en anden af foreningens sværvægtere, Tage Kristensen fra Djursland.

Når man er rask, rørig og frisk i
hovedet, er det ingen sag at blive
hundrede år. Det er netop, hvad
Jens Grønbjerg bliver den 31.
oktober 2009. SDE lykønsker
fødselaren og regner med at nyde godt af hans viden og erfaring
i mange år endnu. Som det er de
fleste bekendt, var Jens Grønbjerg én af initiativtagerne til
oprettelsen af SDE i 1963, og
han var formand for foreningen i
en årrække.
Hvad der måske er lidt mere
ukendt er, at Jens var ét af de
første medlemmer af Hjemmeværnet, da det blev oprettet, og
som billedet viser, ønsker Hen-

Jens er stadig aktiv biavler med
nogle få stader hjemme i baghaven.

des Majestæt dronning Margrethe Jens Grønbjerg tillykke – ikke
med fødselsdagen, men i anledning af Hjemmeværnets 60 års
jubilæum.
SDE-nyt bragte en artikel i nr. 3
fra 2004, da Jens fyldte 95 år.
Den kan stadig læses på foreningens hjemmeside sde-biavl.dk
under ”arkiv/artikler/2004”. Her
kan blandt andet læses :
”Når man kender Jens, kan den
krigeriske adfærd i modstandsbevægelse og hjemmeværn måske undre lidt. Han virker jo så
stilfærdig, diplomatisk og men-

Datteren, Kirsten, der til daglig er professor ved universitetet i Indiana,
USA, var hjemme, da Jens ”kun” blev 99 år.
Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere ønsker Jens Grønbjerg
et stort tillykke med den runde dag.
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