.Mindeord over
Peter Hansen, ....-,
KærBygade 60
B, Sønderborg
Torsdag, den 27. maj,
2~
tog vi i Havnbjerg
~ke
afskedrmed
Peter
Hansen.Peter.sov stille ind,
den 22~- maj2~;
Peter
Hansen blev 82 ar.
D~ var en varm og Solrig Sommerdag. Denpositi-:
v= energi; d~ ~kes
på en
sådan en dejlig' dag, .afspeiler på bedste vis Peter Han.sens liv og Virke. Peteilagde
meget energi i både familie,
arbejde ,og ',foreningsliv;
Trofast og loyalt har Peter
,H~~
mestr:et d~lldfor-:-,
dringer, som Iivet har budt
på.Om det yar' på jobbet
hos P.Moo's i Laverisby
eller i hjemmet i .Iangese,
hvor familien med 6 børn
slaille fuISØrges,så har Peter
Hansen .klaret opgaverne'
m-ed stor .ansvarsbevidsthed, At Peter Hansen så
.derudover også. formåede
at give sit væsentlige bidrag,
'til foreningsarbejdet
'på
Nord-Als, er selvsagt imponerende.
Dette krævede
gode menneskeligeog også
gode ledelsesmæssige egenskaber. ..
"
'
'Netopdisst!
egenskaber
nød
både
Havnbjerg
Idrætsforening
(HIF) og
senere Nord-Als Boldklub
(NB)meget' godt af. Peter
Hansen.var som formand
og" kasserer i fodboldafde-

Carl Erik Rasmussen" Elm- gode gauuehåndskrevne
fabjergvej 8, Nordborg, skriver
con.
følgende mindeord om Peter
Ved Peters ophør som kasHansen, Kær Bygade 60 B. semester stod det dog klart,
Søilde~borg:
at det. med klubbens vækst
At det beklageligvis havde
var hensigtsniæssigt med en
undgået minopmærksoxn',.penge~d~(
på den vigtige
hed, at Peter Hansenvar afgå- ,og krævende-post. Det er så,
et ved døden og blevet begragennem årene blevet en rækvet torsdag den 27. maj, skal ke bankfolk. 'jeg sammen
ikke afholde mig fra.at skrive
med min medrevisor, nu Carnøgle' mindeord, om Peter.
10Meye,r, ~haftfornøielsen
Som Jens Hansen, naværen- 'atfungere som revisorfer. 015
de NB-formand så rigtigt
dette gØr vi fortsat.
skrev i]V 2. juni. så var Peter
Dog må jeg her tilstå; og
Hansen Nordals Boldklubs
dette med fare for at blive beførste kasserer efter fusionen
skyldtlor atvære nosta1.giker,
mellemHIF og NIF i 1969, et at ingen afI'~ter Hansens efhverv han på bedste vis be- terføIgere hår kunnet leve op
stred frem til 1982., c'
til forgængerens måde at afDet var inigJorundtat blive holde den årlige revisionsafvalgt til revisor samtidig med -,tenp~ J 'h\rert ful:d ikke på
Peters start på kassererpohyggeplanet.
'".
'
sten, og sammen med nu. afAfSlutningsvis viljeg sende
døde VIggo Jessen havde Jeg "mine bedste tanker til familifårnøjelsenat kigge Peter ~
en i mindet om eftedellgt og ,
ter i sømmene, et-både inter- 'QrdentUgt menneske.
,
essant og også fornøjeligt arÆret Være Peter Hansens
bejde.For hvad er vel mere
minde.
spændende end at følge en
nyst:årtet forenings tilværel-,
se, isærnårder,var tale om en
så god og velfungerende af
slagsen som Nordals Boldklub. '
'
Det blev til talrige hyggeli'ge aftener i, Gyda og Peter.
Hansens selskab ilejligheden
på Lærkevej, efter at det for-'
melle var vel overstået. Peter
havde altid denfineste ordeni
sagerne, og .kasSebogS3lJlt
Øvrige papirer blevførtpå den

lirigeniBIFen:afdrl.Vkræfterne bag dannelsen
Nord-Als Boldklub i 1969.
Herefter blev Peter Hansen.
Nir s føiste kasserer, og han
varetog dette hverv i 12 år
frem til 1982. Derudover
var Peter også blandet ind.i
mangecriicrregørert1ål
foi' '
klubben. Det var således
person, .som man altid
kunne møde i og omkring
idrætscentret. For sin store
.indsats for fodbolden mod-:'
tog- Peter HansenI. 1981
JY~ Boldspil Unions Sølv-o,
nål, Iøvrigt Som den første
,leder i Nord-:-AisBoldklub~
I. 1982
blev .Peter .
udnævnt til æresmedlem i
Nord-Als Boldklub. '
Vore tanker og medfelel-se går til· Peter Hansens
familie, Som altid 'bar haft .:
en stor plads Peters liv.
,
Vi har mistet en af pionererne 1 Nord-Ak Bold- ,
klub, Denne indsats takker" "
vimeget for.
'
,
Æretvære Peter Hansens
minde.,
'
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hendes død i december sidste år. 1 sID tid p~Nordals var
Peter :Cbristiarl Hansen en","""'"""'"
aktiv, ka~erer' i'først Havnbj~ IdrætsForenings bestyrelse og siden il'~ordals Boldde giftermålet
-Christ~nseni1943
flytte,Ø,eparmed Gy-ret til Lille Tønder. I 1955 klub.".,
Han efterlader sig. seks
vendte parret tilbage til Als,
børn samt s~gerbørn og børhvor Peter Chri~tian Hansen'
nebøm..
·"
fik arbejde på Danfoss.
.
Efter nogle år der blev han,
ansat ved entreprenør
p.
Moos i Lavensby. Her var
han indtil hans kone blevmeget > syg, og Peter Cb?s~
Hansen valgte at gå pa efterIøn ien tidlig alder for at tage
sig af sin kone til hendes død.
Siden fandt han sig en ny
:~'C-.'~'
".,;\1 veninde, Kathrine Lausten på,
·_·....-~..:--..,......,----:7""1i,
Kær, som han flyttede sam.,
"ed'
t f
men med, og parret nåede at Slåen er r 1gere a., d '
få 14 gode år sammen inden •.' SOphie HvIdt;~Y:dK:
Peter Christian
Hansen,
Kær' Bygade 60 B, Sønde:r~
borg', er død, 82 år.
' ,
Han var født iSarup, og ef-
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