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Første 50-års jubilar hyldet 

Snedker Johs. Fischer, Vejen, fik i aftes  

overrakt snedkerforbundets guldemblem  
og æresdiplom 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ÅRS JUBILÆUM * Snedker Johannes Fischer, Vejen, kunne som nævnt forleden fejre 50-års 

jubilæum som medlem af Snedkernes Fagforening. Her bliver Fischer (til højre) lykønsket af 

formanden for Snedkernes Fagforening i Vejen, Paul Bagger, efter at han har overrakt 
jubilaren forbundets æresdiplom og guldnål. 

 

Ved en sammenkomst på Bygningen i aftes kunne Snedkernes fagforening i Vejen fejre 

afdelingens første 50-års jubilar, Johs. Fischer, Østergade. Foruden bestyrelsen deltog i 

sammenkomsten nogle af de medlemmer, som havde arbejdet sammen med Fischer på 
Willadsens møbelfabrik. 

På afdelingens vegne bød formanden, Poul Bagger, velkommen, specielt til jubilaren, som den 
13. marts 1914 blev indmeldt i Snedkernes fagforening i Vejen. 

- Et 50-års jubilæum er noget af en sjældenhed inden for fagbevægelsen, sagde Poul Bagger 

bl. a., men jubilæet bliver dobbelt sjældent ved at du gennem samtlige 50 år har stået som 

medlem af den samme afdeling og har arbejdet ved en og samme arbejdsplads, Søren Willad-
sens arbejdsplads. 

Det er det første 50-års jubilæum, vi har her i afdelingen, og denne begivenhed mente vi ikke 

kunne gå stille af. Derfor har vi også indbudt de af vore medlemmer, som har arbejdet 

sammen med dig i de såkaldte »gode, gamle dage«. 

50 år er en meget lang tid, men jeg tror, at det er med tilfredshed, du ser tilbage på tiden, og 

at du var glad og tilfreds med det arbejde og det fag, du valgte dig. 

Johs. Fischer har været med i afdelingen gennem både gode og dårlige tider, sagde formanden 

videre, og vi yngre skylder vore gamle medlemmer en stor tak for den indsats, de øvede 

gennem de første, mange vanskelige år for at forbedre forholdene for faget. Man kan kun be-

undre det sammenhold, der vistes under vanskelige situationer. 

Poul Bagger overbragte ikke alene afdelingens hyldest til Johs. Fischer, men også 

hovedforbundets, og overrakte ham på forbundets vegne æresemblemet i guld, et diplom samt 
en kontant hædersgave. 

Der var flere, som havde ordet for at lykønske Johs. Fischer under den hyggelige 
sammenkomst. 

 


