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Runde tal
i dag
Klaus Glendorf

70

Fhv. adm. direktør,
Holbæk, fylder 70 år 16.
november.
Klaus Glendorf begyndte sin
professionelle løbebane som
skolelærer ved Tårnby kommunale
Skolevæsen, og i begyndelsen af
1970erne arbejdede han i weekenderne som lastearbejder i Københavns Lufthavn for på den måde at
optjene et supplement til lærerlønnen.
Arbejdet i lufthavnen blev
efterhånden et fuldtidsjob, hvorfor
han skippede lærergerningen.
I forbindelse med diverse
udvidelser og salg ændrede
virksomheden navn først til CAS
og senere til Novia. I 1985 udnævntes han til selskabets administrerende direktør. pjp.

Runde tal
i morgen

Lars Kristensen

75

Direktør, tidl. viceamtsborgmester, Søllerød, fylder 75 år
17. november.
Lars Kristensen ynder selv at
tale om sine tre karrierer. Efter
nogle få år som folkeskolelærer i
Rødovre og Gladsaxe blev han
1969 forstander for Oplysningsforbundenes Forberedelseskursus i
Gladsaxe (VUC). Han var kursets
første leder og byggede det op fra
grunden sammen med en aktiv
bestyrelse og de mange medarbejdere, der kom til i årenes løb.
Den næste karriere begyndte
1985 i det private erhvervsliv. Først
godt to år som administrationschef
for Centralanstalten for Revision,
og derefter nogle år som direktør
for AKTI-Kursus.
1989 grundlagde Kristensen
egen kursus- og konsulentvirksomhed i samarbejde med det
amerikanske Wilson Learning
Worldwide. Hans primære arbejdsfelt blev uddannelse af specialister
og ledere i salg og generel ledelse. I
midten af 90erne var han medstifter af privathospitalet Hjertecenter
Varde.
Parallelt med de tre karrierer
har han været aktiv i Venstre
siden gymnasieårene i Aalborg.
Han er formand for Venstres
Europaudvalg i Nordsjælland og
medlem af forretningsudvalget i
Venstre i Region Hovedstaden.
Han var i 32 år formand for
Skatteankenævnet, og er fortsat
medlem. Han er tillige medlem af
Videnskabsetisk Komité i Region
Hovedstaden.
1974-1988 var han medlem af
det daværende Københavns
Amtsråd, herunder otte år som 1.

viceamtsborgmester i et godt
samarbejde med socialdemokraten Per Kaalund.
Han er desuden formand for
Søllerød Grundejerforening.
I dag er han mest pensionist.
Mandage og torsdage er viet til
golfen i Old Tigers i Nivå Golfklub,
hvor han tillige er medlem af
golfklubbens bestyrelse.
Fødselaren bor i Søllerød
sammen med Kirsten, som han har
været gift med i 53 år.

Henriette Sofie Larsen

60

Direktør, Frederiksberg,
fylder 60 år 17. novem-

ber.
Som direktør i foreningen Byens
Netværk er Henriette Sofie Larsen
en central skikkelse i bygge- og
ejendomsbranchen.
Foreningen, der i år kan fejre 25
års jubilæum, har med Larsens
indsats udviklet sig til en platform
for viden, debat og tværfaglig
udveksling mellem fagfolk i
bygge- og ejendomsbranchen.
Vejen ind i Byens Netværk gik
gennem hendes tidligere ansættelse i COWI, hvor hun i en lang
årrække arbejdede i afdelingerne
Industri og senere Byggeri. Her
blev hun bl.a. ansvarlig for
ingeniørvirksomhedens kunderelaterede aktiviteter på
ejendomsmessen Mipim i Cannes.
Hun er oprindeligt uddannet
fransk-engelsk korrespondent fra
Handelshøjskolen i København og
supplerede senere med merkonomfag i HR og ledelse. Hendes
første ansættelse var i OC Rådgivende Ingeniører (det tidligere
OilConsult), der kort tid efter blev
opkøbt af COWI.
COWI var medlem af Byens
Netværk, og det var herigennem,
at Henriette Sofie Larsen 2004 blev
opfordret til at blive foreningens
drivkraft og ansigt udadtil.
Dengang som eneste ansatte, da
foreningen hidtil var drevet af
frivillige kræfter.
2019 var Henriette Sofie Larsen
nomineret til Estate Media
Priserne i kategorien Årets
Forbillede.
Hun bor på Frederiksberg og er
gift med arkitekt Per Frølund
Thomsen. Fritiden bruges ofte i
sommerhuset i Tisvilde og
sammen med deres tilsammen fire
voksne børn og seks børnebørn.
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Nekrologer

Claus Lundstedt
Fhv. stadslæge, dr.med., Hellerup,
er død, 83 år.
Claus Lundstedt var den sidste
stadslæge i København, hvor han
virkede 1989-2001. Han gik på
tidlig pension, en beslutning som
var påvirket af en lovændring, som
overførte embedslægevæsenet i
hovedstaden fra en kommunal
model til en statslig.
Efter lægeeksamen i 1963 gik
Lundstedt i gang med en uddannelse i klinisk mikrobiologi ved
Københavns Universitet og
Statens Serum Institut. Sideløbende hermed skrev han guldmedalje-afhandling og disputats om
teoretiske, immunologiske
emner.
Han tog embedslægeeksamen i
1976 og blev speciallæge i samfundsmedicin og administrativ
medicin, og samme år blev han
ansat som amtslæge i Vejle, hvor
han var indtil ansættelsen i
København.
I hovedstaden fik han kommunal støtte og bevilling til at
iværksætte gratis influenzavaccination for ældre, hvilket kom
til at danne forbillede for den
senere landsdækkende vaccination.
Under ansættelsen i Vejle
havde Lundstedt haft flere
orlovsperioder, hvor han arbejdede som konsulent for Danida i
Indien, Thailand, Østafrika og i
de arabiske stater om sundhedsplanlægning. Han sad i en
årrække i Danidas sundhedspanel.
Efter sin pensionering havde
han fortsat en omfattende
censorvirksomhed ved universiteterne og undervisning af udenlandske speciallæger, som skulle
ansættes i det danske sundhedsvæsen.
Pensionisttilværelsen blev
sammen med hustruen brugt på
rejser, golf, opera, børn og
vennekreds. Afdøde var Ridder af
Dannebrog.

med Israel for PLO i 1991 under
den såkaldte Madrid-konference,
da George H.W. Bush var amerikansk præsident.
Erekat var med ved det mislykkede Camp David-topmøde i juli
2000 og ved forhandlinger i
Washington i september 2010. Han
var også chefforhandler i 2014, da
den daværende præsident, Barack
Obama, forsøgte at genstarte
fredsbestræbelserne.
Erekat var akademiker og
forfatter, som talte flydende
engelsk. Han var fortaler for en
tostatsløsning og talte imod de
omstridte israelske bosættelser,
der gennem årene har bredt sig på
Vestbredden.
Da Israel og De Forenede
Arabiske Emirater i august indgik
en historisk fredsaftale, der førte
til en normalisering af de diplomatiske relationer mellem de to
lande, frygtede Erekat, at det ville
skade palæstinenserne.
»Den aftale vil dræbe en
tostatsløsning, styrke ekstremister
og undergrave mulighederne for
fred,« sagde han. Ritzau

er et stort tab for Palæstina og for
vort folk,« siger den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.
Erekat var gennem mange år en
central rådgiver for Abbas og inden
da for Yasser Arafat.
Egypten hylder Erekats minde
og kalder ham »en utrættelig
fighter, som brugte hele sit liv på
årvågent at kæmpe for palæstinensernes rettigheder«.
Erekat var en af hovedarkitekterne bag forhandlinger, som
skulle bringe den israelsk-palæstinensiske konflikt til en
afslutning.
Erekat, som boede i den
bibelske by Jeriko på den israelskbesatte Vestbred, blev i sidste
måned testet positiv for coronasmitte. 18. oktober blev han bragt
fra sit hjem til et hospital i Israel.
Ifølge øjenvidner blev han på en
båre lagt ind i en israelsk ambulance. For tre år siden gennemgik
PLO-lederen en lungetransplantation på et amerikansk hospital. Det
betød, at han var i højrisikogruppen for covid-19.
Han var med til forhandlinger

DØDE
Anne Hornung
★ 27. december 1957

✝ 5. november 2020

Familie og venner
Bisættelsen har fundet sted

Hans Christian Hesselberg
★ 13. februar 1936

✝ 5. november 2020

er pludselig gået bort
Christian, Victoria, Helle og Siri
Bisættelsen finder sted fra
Søndre Kapel, Bispebjerg Kirkegård
onsdag den 18. november kl. 11.00
Grundet Corora, slutter bisættelsen ved kapellet.

Vores elskede mand, far og bedstefar

Mogens Ole Nielsen
★ 21. januar 1946

✝ 10. november 2020
På gensyn

Charlotte
Kenneth, Susan, Sebastian, Mathias og Marcus
Bisættelsen finder sted i Flintholm Kirke
onsdag den 18. november kl. 10.30

Saeb Erekat
Chefforhandler, Vestbredden, er
død, 65 år
Saeb Erekat blev i sidste måned
indlagt på et hospital i Israel med
covid-19.
Han var generalsekretær i Den
Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) og en af veteranerne for den palæstinensiske
sag.
»Han var en bror og ven ... Dette

Vores kære

Edith Vita Jensen
(Ditte)
★ 23. februar 1929

✝ 6. november 2020

er død efter et langt og godt liv
Vibse, Hans og Helle samt børnebørn
Bisættelsen finder sted fra Lyngby Kirke
torsdag den 19. november kl. 10.00

