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Jeg håber alle har haft en rigtig dejlig sommerferie, med gode minder, god afslapning og måske nydt lidt 
sand mellem tæerne? Juli måned? hvor blev dog du af? Og endnu en gang, er der gået et kvartal mere så 
det er tid til et af disse nyhedsbreve fra A&H Medical A/S!   
Alle er nu stærkt tilbage på pladserne, flere bestillinger, nye tilbud skrives, kontrakter underskrives, aftaler 
planlægges og registreres, tegninger tegnes i stor stil og ikke mindst, så skal der søges på en ny service 
tekniker….  Jeg hedder Lise-Lotte og jeg er A&H Medicals nyhedsbrevs-skribent. 
 
Juli måned har vi haft rigtig travlt med sommer-nedluk ude hos vores kunder, i denne periode er der aldrig 
stille! men på kontoret har der været lidt roligt, da de fleste medarbejdere afholdt deres ferie – det er den 
velkendte ” stille tid”, men, den kan også være guld værd, her kan man finde tiden til oprydning, udføre de 
nye tiltag man længe har haft i udspil på sin ”liste” og få sig en ny overskuelig klargøring til de mange nye 
opgaver, til efter sommerferien.  

August måned  
August er fløjet afsted, der er blevet tænkt over det kommende jubilæum til september. A&H Medicals  
Service tekniker Jesper Häuser, har opsagt sin stilling, for at komme ud på nye eventyr. Jesper har været 
hos A&H Medical A/S i lidt over 5 år, og jeg tror, alle kommer til at savne ham! Der er blevet udsendt en 
annonce for en ny (Jesper) service tekniker og der er kommet mange bud ind. Det er jo altid dejligt, at man 
kan læse sig til, at den nye service tekniker findes derude, at der er én som gerne vil det! Nu er det 
spændende hvem som kommer og bliver vores nye kollega.  
 
En særlig september måned for A&H Medical blev det da også. Vi har afholdt vores 10-års jubilæum den 
9/9, med en reception i huset. Mange af husets venner, familie og forretningsforbindelser mødte op, og det 
blev en rigtig dejlig dag. Personalet blev inviteret ud og spise senere på aftenen, hvor man roligt kan sige, at 
der ikke manglede noget, personalet løftede stolt deres fyldte glas og nikkede smilende til hinanden og 
tænkte; jaaaa…. Vi har det godt her hos A&H Medical A/S. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Stort tillykke til Klaus Vognbjerg og Frank Bech med 10-års jubilæet. 
(Man keder sig aldrig hos A&H Medical A/S og det er jo fantastisk! Tak for en dejlig dag!) 


