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Kristeligt Dagblad bringer uden beregning omtaler af:
Runde fødselsdage, bryllupper (vielser og sølv- og guldbryllupper 

mv), mindeord (som højst kan være på 3600 tegn, inkl. mellemrum), 
ordinationer, jubilæer, ansættelser, fratrædelser, priser, legater, medal-
jer og andre hædersbevisninger – meget gerne med tilhørende foto. 
Send materialet til navne@k.dk eller pr. post til: 
Kristeligt Dagblad, Navneredaktionen, Vimmelskaftet 47,  
1161 København K.
Email/indsend venligst materialet så tidligt som muligt. Vi skal have 
det i hænde senest tre hele hverdage inden begivenheden. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, herunder forkorte, i alt 
indsendt materiale. Pladshensyn betyder, at vi ikke kan garantere, at 
alt bringes.

lø S n i n g på dag e n S m i n i-k ry d S o r d
Vandret: Eksamen. Lyttede. Eliot. 
Kegler. Tre. Out. R. Rørte. Idel. In. Cool. 
No. I. Leger. Te. Dyr. Embeder. Tut. Eta.
Lodret: Elektricitet. Kyler. Do. Emu. 
Stigereol. BT. Atol. Øllede. Meteor. 
Gyde. Ed. Rutineret. Ned. Tenor. Ra. 

Løsning på dagens sudoku
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8 6 2 5 3 4 1 7 9
4 3 9 6 7 1 5 8 2
5 1 7 9 2 8 4 3 6
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Modtagere af Dialog
priserne er fundet
På mandag afholdes Dialog 
Pris-arrangement på Natio-
nalmuseet. I Dialog Forum 
anser man konstruktiv dialog 
for, at være et af grundele-
menterne i et funktionelt og 
velbalanceret samfund. For 
at opretholde fokus og hylde 
den konstruktive dialog, ud-
deler Dialog Forum hvert år 

“Danmarks 
Dialogpriser” 
til personer, 
der har ud-
mærket sig 
med deres dia-
log fremmende 
indsats i sam-
fundet - både 
nationalt og 
internationalt.

Dialogpriser-
ne 2016 tilde-
les: Folketings-
medlem Zenia 
Stampe, for-
mand for Pri-
vate gymnasier 
og Studenter-
kurser, Crilles 
Bacher, bi-

skop Peter 
Fischer-Møl-
ler og Uzan-
familien. In-
ternational 
Dialog Pris gi-
ves til biskop 

Gunnar Johan Stålsett. 

international design
pris for ostehøvl
Designer og art director fra 
Land Designlab Sten Jauer, 

modtager den 
internationale 
designpris, 
Red Dot De-
sign Award. 
Prisen er givet 
for hans de-

sign af ostehøvlen Osti 01 og 
emballage for firmaet Osti, et 
familieejet dansk brand. Osti 
01 blev lanceret i seks farver i 
2014 og har siden vundet 
seks store designpriser. 

Osti er i forvejen verdens-
berømt for sin dobbeltstren-
gede Osti Original osteskæ-
rer, der er solgt i millioner si-
den 1963. Prisoverrækkelsen 
finder sted ved Red Dot Gala i 
Tyskland til sommer.

aktuelle navne

80 Formand for Saltum-
Alstrup sognes me-

nighedsråd, tidligere chefre-
daktør Thomas Hasselriis, 

Alstrup, Brøn-
derslev, er ud-
dannet journa-
list og har væ-
ret både skri-
vende medar-
bejder, redakti-

onssekretær og redaktør på 
flere dagblade. Blandt andet 
har han været chefredaktør 
på Aarhus Amtstidende og på 
Fagbladsforlaget T-Press i Kø-
benhavn. En overgang var 
han også pressechef for forla-
gets datterselskab Danske 
Fagmesser.

I 1989 forlod Thomas Has-
selriis forlaget for at arbejde 
freelance for forskellige fag-
blade. Desuden arbejdede 
han som pressemedarbejder 
for flere virksomheder.

For 20 år siden flyttede han 
til sin fødeegn i Vendsyssel, 
hvor han nyder sit otium, 
men han arbejder stadig som 
freelancer for flere fagblade.

I forbindelse med arbejde 
og fritid har Thomas Hasselri-

is rejst en del. Hans foretruk-
ne verdensdel er Sydamerika, 
hvor han har været 15 gange 
og har beskrevet i artikler.

Fødselaren er bortrejst på 
dagen.

60 Sognepræst Esper 
Silkjær, Glostrup, er 

født på Venø ved Struer, men 
da han var seks år flyttede fa-
milien til Dommerby ved Ski-

ve, hvor han 
voksede op 
med sine for-
ældre Jens og 
Gertrud Sil-
kjær, som var 
gårdejere. 

Efter 8., 9., og 10. klasse på 
Nørre Nissum Efterskole sej-
lede Esper Silkjæri fire år i fi-
skeri- og handelsflåden, 
blandt andet i rederierne A. 
Flyvbjerg og J. Lauritzen, 
hvorefter han havde et års 
højskoleophold på Børkop 
Højskole. Under teologistudi-
et på Aarhus Universitet, 
hvorfra han dimitterede i 
1990, deltog han også i den 
supplerende undervisning, 
som gives på Menighedsfa-

kultetet.  Året efter fik han 
ansættelse som sognepræst i 
Sejerø Pastorat, hvor han var 
med til at arrangere korsang, 
studiekredsaftner, højskole-
aftner med indbudte fore-
dragsholdere, 4. maj-festlig-
heder og menighedsrejse til 
Israel.

Den 1. januar 1997 tiltrådte 
Esper Silkjær som generalse-
kretær for Indenlandsk Sø-
mandsmission og det dertil-
hørende embede som sogne-
præst ved Eliaskirken på Ve-
sterbro i Københavns stift. 

Indenlandsk Sømandsmis-
sion er en folkekirkelig para-
plyorganisation med sø-
mandshjem i både Danmark 
og Grønland. 

Her virkede han frem til 
april 2002, hvor han tiltrådte 
sit nuværende embede som 
sognepræst i Glostrup Sogn, 
da han efter godt fem år som 
generalsekretær ønskede at 
vende tilbage til almindeligt 
præstearbejde i et sogn. Sam-
tidig tiltrådte han Folkekir-
kens Katastrofeberedskab 
som beredskabspræst.

I Glostrup har Esper Silkjær 

blandt andet i 2003 oprettet 
Kirkens Genbrug i Glostrup, 
hvor han har været formand 
siden. Et par år senere opret-
tede han Glostrup Sogns Me-
nighedspleje og var dets før-
ste formand, men har siden 
2007 været almindeligt med-
lem af bestyrelsen. Endelig 
blev han i 2010 formand for 
Glostrup Provstis visions-
gruppe. 

Esper Silkjær har arrange-
ret flere store og mindre sog-
nerejser til blandt andet Rom, 
Pompeji og Assisi, til Græ-
kenland og til Sydslesvig Øst 
og Sydslesvig Vest med besøg 
på Sild. 

Som beredskabspræst del-
tog han i 2013 i en studietur 
til New York, hvor man deltog 
i mindehøjtidelighederne den 
11. september og talte med 
forskellige nøglepersoner i 
redningsarbejdet og det kir-
kelige hjælpearbejde.

Endelig holder Esper Sil-
kjær en del foredrag og er pt. 
aktuel med foredrag om Tor-
denskjold, New York 11. sep-
tember og Thomas Kingos liv 
og digtning.

Han blev i 1979 gift med Lis, 
der er er butikschef i Alberts-
lund. Parret har fået tre børn: 
Martin, Thomas og Sara, og 
der er siden kommet tre svi-
gerbørn og fem børnebørn til 
familien.

I fritiden er det sejlerlivet 
sammen med familien, der 
trækker. De har en 28-fods 
sejlbåd og har sejlet Fyn Cup 
flere år i træk og sommersej-
ladser til Stockholm, Ålands-
øerne og Gotland, Oslo, Hol-
land, Helgoland og De Frisi-
ske Øer med mere.

Esper Silkjærer er bortrejst 
på sin fødselsdag, da den fej-
res sammen med børn, svi-
gerbørn og børnebørn på et 
minicruise til Oslo.

40 Komponist, perfor-
mer og installations-

kunstner Simon Steen-
Andersen studerede kompo-

sition hos Karl 
Aage Rasmus-
sen, Mathias 
Spahlinger, 
Gabriel Valver-
de og Bent Sø-
rensen i Aar-

hus, Freiburg, Buenos Aires 
og København i perioden 
1998-2006. Siden 2008 har Si-
mon Steen-Andersen under-
vist på kompositionslinjen på 
Det Jyske Musikkonservatori-
um. I 2013-2014 var han gæ-
steprofessor på Norges Mu-
sikkhøgskole i Oslo, og i 2014 
underviste han på Darmstäd-
ter Ferienkursen für neue 
Musik.

Ud over at komponere del-
tager Simon Steen-Andersen 
også selv i opførelser af sin 
egen musik, hvor mange vær-
ker inkluderer forstærkede 
akustiske instrumenter kom-
bineret med sampler, video, 
enkle hverdagsobjekter og 
forældet elektronik eller 
hjemmelavede konstruktio-
ner. Hans værker opføres på 
de mest anerkendte scener 
for ny musik i Europa, og han 
modtager værkbestillinger fra 
nogle af verdens førende or-
kestre, ensembler og festiva-
ler.

Simon Steen-Andersen har 
modtaget en lang række pri-
ser og legater, senest Nordisk 
Råds Musikpris i 2014.  

runDt i Morgen

portræt
navne@k.dk

Første gang danskerne fik 
øje på Gitte Madsen på 
tv, var i DR 1-program-

met “Kender du typen”. Her 
gjorde hun sig klog på dan-
skernes livsstil og skulle sam-
tidig gætte, hvilken kendt 
dansker hun og tv-holdet var 
hjemme hos. Det gjorde hun 
så overbevisende, at TV 2 ef-
terfølgende ansatte hende til 
at være en del af programmet 
“Den 6. sans”. Siden har hun 
ikke forladt TV 2, hvor retnin-
gen på karrieren kun er gået 
mod toppen. 

Gitte Madsen har taget en 
noget utraditionel vej til top-
pen af mediebranchen. Hun 
valgte, at hun ikke ville læse 
videre efter gymnasiet, og i 
stedet kastede hun sig ud i at 
lave børneteater uden at have 
nogen form for skuespilbag-
grund.

Fra 1986 til 1991 arbejdede 
hun som autodidakt skue-
spiller, og i årene efter var 
Madsen med til at starte for-
eningen Frontløberne op 
sammen med Lars Hjortshøj. 
Gitte Madsen har også været 

informationschef hos Kaospi-
loterne, som er en uddannel-
se for kreative innovatører.

Men Gitte Madsen ville ger-
ne arbejde med journalistik. 
Som ung kunne hun ikke bæ-
re den afvisning, som hun 
kunne risikere at løbe ind i, 
så hun søgte aldrig ind på ud-
dannelsen. I 2003 fik hun alli-
gevel chancen for at arbejde 
med journalistikken, da hun 
blev ansat som underhold-

ningsredaktør på TV 2. Den 
stilling bestred Gitte Madsen 
nogle år, mens hun fortsat 
var på skærmen. Ud over sin 
rolle som holdkaptajn i “Den 
6. sans” endte hun også med 
at være vært på bilprogram-
met “4 hjul og en overha-
ling”, der dog kun kørte en 
enkelt sæson.

Efterfølgende gik hun fra 
tv- til radiovært, idet hun 
sammen med Lars Hjortshøj 

blev vært på TV 2 Radios mor-
genprogram “Alletiders Mor-
gen”. Her var hun dog kun 
kort tid, da kanalen i 2008 
lukkede. Det stoppede dog ik-
ke Gitte Madsen, som i stedet 
for avancerede til sit nuvæ-
rende job som underhold-
ningschef på TV 2.

Her har hun blandt andet 
stået i spidsen for seersucces-
er som “Vild med dans”. 

/ritzau/

Hele Danmarks underholdningschef
TV 2’s underholdningschef, Gitte Madsen, 50 år i dag, er gået fra 
skuespiller på et børneteater til et job i toppen af TV 2

2 Gitte Madsen har tidligere 
arbejdet som informationschef 
hos Kaospiloterne – en uddan-
nelse for kreative innovatører. 
– Foto: Miklos Szabo.

30 Teolog Søren Peter 
Villadsen, 39. - Arki-

tekt Eva Harlou, 39. 

40 Skuespiller Anne Op-
penhagen Pagh, 42. - 

Teolog Christina Folkmann 
Lind, 48. - Sognepræst Hen-
rik Johannessen, 49. 

50 Sognepræst Lars Ros-
engaard, 50. - Sogne- 

og feltpræst, foredragsholder 
Jesper Svendsen, 50. - Sogne-
præst Søren Thorsen, 52. - 
Museumsinspektør Teresa 
Nielsen, 52. - Professor, arki-
tekt MAA, ph.d. Anne Beim, 
52. - Arkitekt MAA, kunstner 
Marco Evaristti, 53. - Bestyrel-
sesformand, direktør Ken-
neth Plummer, 55. - Designer, 
direktør, tøjforhandler Mads 
Mathias Nørgaard, 55. - 
Provst Peter Lind, 56. - Pro-
fessor, civilingeniør, ph.d., 
dr.techn. Jørgen Arendt Jen-
sen, 56. - Sognepræst Bjarne 
Hougaard, 57. - Sognepræst 
Else Hviid, 57. - Operasanger 
Eva Hess Thaysen, 58.

60 Sognepræst Henrik 
Oest, 60. - Sogne-

præst, orlogspræst Laurids 
Korsgaard, 61. - Skuespiller 
Max Hansen, 62. - Sogne-
præst Mariane Marie Kirstine 
Sloth, 66. - Gårdejer Niels 
Gottrup Mikkelsen, 67. - 
Minkavler Kirsten Greis Poul-

sen, 68. - Pastor emer. Chri-
stensen, Jette Wegeberg, 69. - 
Teolog Leif Bang Clausen, 69. 

70 Overlæge Kirsten 
Møller Kure, 70. - Fhv. 

direktør Peter Rasmussen, 70. 
- Pastor emer. Lis Ladefoged, 
71. - Direktør Bernard Le 
Stum, 71. - Maler og grafiker 
Steen Lundstrøm, 71. - Re-
stauratør Poul Eriksen, 71. - 
Pastor emer. Børge Jensen, 
72. - Pastor emer. Estrid 
Haubjerg Holm, 73. - Arkitekt 
Flemming Nøhr, 75. - Proprie-
tær, cand.agro. Niels Erik 
Schultz-Petersen, 75. - Tidli-
gere provst Agner Hjøllund 
Frandsen, 78. - Professor, 
overlæge, dr.med. Niels Eh-
lers, 78. - Billedkunstner Oda 
Knudsen, 78. 

80 Kunstmaler Gunnar 
Saietz, 80. - Fhv. over-

læge, dr.med. Søren Freiesle-
ben, 80. - Fhv. dommer Pre-
ben Skouvig, 80. - Bryggeridi-
rektør, cand.pharm. Erik So-
demann, 82. - Fhv. overbiblio-
tekar Bent Jørgensen, 83. - 
Pastor emer. Jørgen Rønnow, 
85. - Advokat H. Bolt Jørgen-
sen, 85. - Tidligere provst Hel-
ge Severinsen, 86. - Fhv. post-
mester Egon Thorup, 88.

90 Fhv. direktør, civil-
økonom Erik Schøller 

Larsen, 96. 

FøDselsDag ManDag

30 Sognepræst Hans Pe-
tur Kirkegaard, 38.

40 Komponist, solist, 
docent Simon Steen-

Andersen, 40. - Trommesla-
ger Chano Olskær, 42. - Chef-
redaktør Troels Jellerup My-
lenberg, 46. - Sognepræst Tri-
ne Gjørtz, 48. 

50 Sognepræst Nete 
Holm Andersen, 53. - 

Teolog, generalsekretær Filip 
Christensen, 53. -Sognepræst 
Inge-Hanne Djernes Bro-
ström, 54. - Forfatter Benn Q. 
Holm, 54. 

60 Finansmand, fhv. 
medlem af Europa-

Parlamentet Klaus Riskær Pe-
dersen, 61. - Adjunkt, cand.
mag. & cand.ling.merc. Ange-
la Guski, 62. - Skuespiller Pia 
Rosenbaum, 62. - Fhv. teater-
direktør Erik Jacobsen, 63. - 
Tidligere sognepræst Hans 
Christian Grosbøll-Poulsen, 
66. - Adm. direktør Søren Ve-
stereng, 66. - Sognepræst Vi-
beke Rosendahl Hammerum, 
67. - Kulturformidler, direktør 
Jerry Ritz, 68. - Direktør Tom 
Togsverd, 68. - Pastor emer. 
Eva Degn Thomsen, 69. - Di-

rektør Jørgen Tandrup, 69. - 
Bankdirektør Bent Naur, 69. 

70 Fhv. stadsingeniør 
Kurt Markworth, 70. - 

Professor, dr.med. Peter Kil-
deberg Paulsen, 70. - Pastor 
emer. Karen Marie Morten-
sen, 71. - Freelance-biolog 
Carsten Hunding, 71. - Arki-
tekt. seniorkonsulent Jesper 
Lund, 71. - Lektor, cand.
scient. Henning Adsersen, 73. 
- Professor, kunstmaler, grafi-
ker Ole Sporring, 75. - Profes-
sor, dr. theol. Peter Wid-
mann, 76. - Pastor emer. 
Trond Anstein Lorentsen, 77. 
- Arkitekt MAA, fhv. rektor 
Bente Beedholm, 77. - Pastor 
emer. Mogens Munk, 78. - 
Konsulent Ruth Friis Chri-
stensen, 79. 

80 Fhv. chefredaktør, 
journalist Thomas 

Hasselriis, 80. - Statsadvokat 
Erik Bjørn Merlung, 80. - Fhv. 
landsdommer Peter Johannes 
Rørdam, 88. 

90 Fhv. vicerektor og in-
geniørdocent, mag.

scient. J.D. Monrad, 93. - Fhv. 
overlæge, dr.med. Edith Re-
ske-Nielsen, 98. 

FøDselsDag i Morgen

60 Sognepræst Gitte 
Madsen, Kastrup, 

blev cand.theol. fra Køben-
havns Universitet i 1987 og fik 

et par år efter embede som 
sognepræst i Tårnby Sogn 
med forpligtelse på Amager 
Hospital.

runDt i Dag

Min kære elskede mor
Sygeplejerske

Gudrun Lerche
 6. december 1920

 19. april 2016
På familiens vegne

Anne Marie
Begravelse tirsdag d. 26 april kl. 11 fra Frederikskirken

portræt
af jeNs from LyNg
kultur@k.dk

Det siges, at en helt ikke kan 
være helt, før der også er en 
skurk. Hvis det er sandt, har 

direktøren for Det Københavnske 
Teatersamarbejde, Steen Pade, i si-
ne år som leder af forskellige kul-
turinstitutioner gjort sit for, at 
dansk kulturliv har kunnet avle 
helte. Direktøren, der i morgen fyl-
der 60, har nemlig i manges øjne 
fungeret som en rigtig superskurk. 
Først gennem sin tid som rektor for 
Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium fra 1993 til 2006. I de 
13 år var konservatoriet ramt af 
nedskæringer og studieomlægnin-
ger. Af den grund fik Steen Pade 
megen kritik fra studerende. De 
mente, at han tjente systemets in-
teresser, ikke institutionens.

En musiker, der ikke ønskede at 
stå frem med navn, kaldte ham i 
dagbladet Politiken for nogle år si-
den et ”egoistisk kvajhoved”, der 
var systemorienteret og manglede 
menneskelige evner. 

Efter han skiftede til sin nuvæ-
rende stilling som direktør for pa-
raplyorganisationen Det Køben-
havnske Teatersamarbejde i 2006, 
fik han flere fjender. I et portræt i 
dagbladet Information blev han 
beskyldt for at være en af daværen-
de kulturminister Brian Mikkelsens 

(K) ”vicekulturministre”, som han 
indsatte for at få politisk kontrol.

Og han kom i vælten, da han i 
2009 fyrede den succesfulde teater-
direktør ved Østre Gasværk Jon  
Stephensen. Direktøren havde 
brudt sin kontrakt med teatret ved 
at have et bijob som konsulent, og 
derfor blev han afskediget. 

Fyringen bidrog yderligere til 
Steen Pades skurkestatus i kulturli-
vet. Mange mente, at det var for 
drastisk en beslutning. 

De mente, at en heftig påtale 

over for Jon Stephensen ville have 
været straf nok.

men hvad der måske mest af alt 
forstærker den skurkerolle, nogle 
ser Steen Pade i, er, at han engang 
var en af dem, der nu kritiserer 
ham. Han var udøvende musiker, 
før han blev bureaukrat.

Han blev uddannet klassisk pia-
nist og komponist fra Det Kongeli-
ge Danske og det Jyske Musikkon-
servatorium. Han var 23 år, da han 
skrev sin første symfoni og stod 

derefter bag adskillige værker. Men 
efter han blev chef for Det Kongeli-
ge Danske Musikkonservatorium 
og senere far, besluttede han sig 
for at holde en pause fra at kompo-
nere. Han blev enig med sig selv 
om, at han ville blive dårlig til det 
hele, hvis han både skulle være 
rektor, far og komponist. Og som 
han sagde til Berlingske i et inter-
view i 2006:

”Man kan også spørge, hvor 
mange der har behov et nyt værk af 
Steen Pade.”

Så han lagde nodearket fra sig og 
skiftede det ud med excel-ark og 
administration. Hvilket som sagt 
resulterede i nogle fjender, men 
dog også en del venner. 

Han bliver af kolleger beskrevet 
som uhyre flittig, ambitiøs og eks-
tremt intelligent. Bestyrelsesfor-
mand for Det Københavnske Tea-
tersamarbejde, Lisbeth Lollike, 
kalder ham en dygtig leder, der er 
hurtig i tankegangen. Ofte har han 
færdiggjort et notat eller lignende, 
før nogen overhovedet har bedt 
ham om det. Og som person er han 
både venlig og behagelig, siger 
hun. Nikolaj Zethner, tidligere stu-
derende og efterfølgende ansat ved 
Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium under Steen Pade, for-
talte for nogle år siden til Politiken, 
at han havde revurderet sit syn på 
den forhenværende rektor som en 
skurk. Han kaldte ham en ”imøde-
kommende chef” og en ”dygtig ad-
ministrator”, der ”fik styr på rode-
butikken” med henvisning til kon-
servatoriet.

Morgendagens fødselar bor på 
Østerbro i København med sin hu-
stru, Jane Johansen Pade, som er 
koncern HR-chef ved Kulturmini-
steriet. 

Komponisten, der satte skik på en rodebutik
Steen Pade, som i morgen fylder 60 år, begyndte som udøvende komponist, men blev senere chefen, der skulle 
forsvare nedskæringer i kulturlivet. Det har givet ham fjender, men det er der også kommet venskaber ud af 

Georgius, død cirka 300, overvandt som kristen ridder en dra-
ge i Silena. Kongen og mange af byens borgere lod sig derefter 
omvende til kristendommen. Georgius blev senere halshugget 
for sin tro. Der er to eller færre personer med fornavnet Geor-
gius.

2 Steen Pade besluttede sig for, at 
han ville være musiker, da han i barn-
domshjemmet lyttede til Brahms’  
4. symfoni. – Foto: Jan Jørgensen/
Scanpix.


