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Først vil jeg gerne starte med at sige, eller rettere råbe, godt nytår! 2022 ud til alle… Jeg syntes vi behøver og 

fortjener det! Jeg hedder Lise-Lotte og er ”den lille skribent” for alle nyhedsbreve, her hos A & H Medical. Jeg 

vil i disse forsøge at nedskrive alle de små, store, måske sjove og spændende inputs fra A & H Medicals 

mangeartet opgaver, med de større nyheder og proklamere nye medarbejdere, reelt set, opdatere alle om A & H 

Medicals bedrifter i årets løb af 2022.   

Jeg kan starte med januar måned og allerede her, sidder jeg med et smil på læben, når jeg skriver januar 

måned… fordi, denne måned har været ligesom hos alle andre, ude i det danske land og i hele verdenen, en igen, 

hårdt ramt måned, med positive Corona tests, en konstant opfølgning på alle Corona-regler, influenza- 

sygemeldinger, forsinket leveringer, afmeldinger og afbud, som med en naturlighed, har været til en vis irritation 

for alle. Det har været en større prøvelse for alle at få ”brikkerne” til at passe sammen ind i ”skemaet”, til en 

travl arbejdsdag. Men alligevel, blev det til noget, som vi alle allerede havde accepteret, i samme ånd, og netop 

derfor, er det jo alligevel gået godt… men, det var og fortsat er noget, som vi alle glæder os til snart, er 

overstået… ikke sandt? 

Februar? hvad skete der med februar? Den gik hurtigt… Corona blev pludselig ikke længere en samfund kritisk 

sygdom, det kunne mærkes, på alle fronter. A & H Medicals teknikere, kunne nu f.eks. komme til Sverige, helt uden 

problemer over grænsen, det var dejligt! Endelig en frigørelse hos alle i Danmark, til at kunne overholde og udføre 

sit arbejde, uden restriktioner. A & H Medical fik mere travlt i februar… der kom et større fokus på flere kunder, 

som bestilte flere serviceopgaver, opgaver som skulle løses, som i her og nu! Projekter og flere indkøb til 

kundernes varelager, blev også set som et nyt fokus. Med det sagt, at hjulene var begyndt at dreje hurtigere, hos 

vores kunder, og A & H Medical fik hurtigt normaliseringen af travlhed tilbage i hverdagen.                                   

Den 24.februar, blev en sorgens dag. Ukraine blev invaderet af russerne. Ukraine kæmper med ”næb og klør” for 

deres frihed, for demokratiet og fortsat udvikling. 
Hvilke konsekvenser får det nu i erhvervslivet rundt om i Danmark? det kan kun tiden vise…  Men i mellemtiden 

tænker og håber A & H Medical på alt det bedste for Ukraine. 
       

Den 16. – 17. marts, var A & H Medicals Produkt Specialist, Kenneth Thomsen til årsmøde 2022 for dansk 

selskab for centralsygehushygiejne for at præsenterer A & H Medicals produkter. Jeg talte med Kenneth over 

telefonen, hvor han fortalte mig at ca. 35 firmaer var til stede hvor alle gerne måtte 

præsentere sig, hvis de ville det, og det ville Kenneth! Kenneth er meget passioneret om 

”sine” autoklaver og industri vaskemaskiner, så han kunne godt fortælle om lidt af hvert... 

siger han med et stort smil. Han fortalte endvidere, at det havde været nogle spændende 

dage og syntes selv at det var et stort fremmøde til dette årsmøde i år. 
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Produkt Specialist, Kenneth Thomsen står på scenen……. 
 

A & H Medical A/S har fået ny afdelingsleder hos Ventilation pr. den 14.03.2022  

A & H Medicals afdelingsleder Umut Arabaci fandt andre veje at gå og der skulle naturligvis findes en ny 

afdelingsleder til teamet. A & H Medicals CEO, Klaus Vognbjerg fandt hurtigt den nye kollega.                     

Michael Wiuff Christensen blev ansat med ansættelses dato 14. marts. På Michaels nr. 2 dag, spurgte jeg ham om 

hans baggrund, og han fortæller mig det sådan; jeg har de sidste +20 år arbejdet 

med udvikling samt projektledelse indenfor ren luft til Pharma, Hospitaler samt 

almindelig ventilation og smede opgaver. Jeg har endvidere arbejdet med OP-LAF, 

LAF, FFU, UDF, handskebokse og stinkskabe samt modificering af klasse II 

kabinetter og meget andet har igennem tiden, været igennem mine hænder, siger 

han. 

A & H Medical byder Michael hjertelig velkommen til holdet. 
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