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Vognmand Arne Pedersen (t.v.) fejrede sin 52 års fødselsdag og 20 års bryllupsdag med Conny på en helt special facon: Han inviterede otte af "sine skolebørn" 

fra Højen Skole med på McDonalds i Vinding. Privatfoto  

 

  

Otte børn, der er ved at lære dansk i Højen skole, kunne føle sig som stjerner, da de blev hentet i limousine af deres daglige flexturs-chauffør. 

Vejle: Otte elever fra Højen Skole fik et minde for livet, da de var inviteret til fødselsdag af deres gode ven, vognmand Arne Pedersen. Han inviterede dem på 

McDonalds i Vinding og hentede dem i flagsmykkede biler. 

Arne Pedersen er selvstændig vognmand i Vejle og har været det i en årrække. Han kører også for Flextrafik, og i den forbindelse han har fået et tæt forhold til 

otte flersprogede børn, som han kører til og fra undervisning i Højen skoles særlige modtageklasse. Her undervises børn i alderen fra otte til 12 år, hvoraf nogle 

har svære oplevelser i deres rygsæk efter at være flygtet hertil med deres forældre. 

I god tid før fødselsdagen spurgte Arne Pedersens ægtefælle, Conny, sin mand: - Hvad ønsker du dig? 

- Jeg mangler ingenting, derfor sagde jeg til min kone, at jeg ville blive glad, hvis hun ville hjælpe mig med at invitere "mine skolebørn"på McDonalds. Det 

ville hun, skolen var også positiv, og jeg gik i gang med at skaffe underskrifter og tilladelser fra børnenes forældre, fortæller Arne Pedersen. 

Jeg mangler ingenting, derfor sagde jeg til min kone, at jeg ville blive glad, hvis hun ville hjælpe mig med at invitere "mine skolebørn"på McDonalds.  
Arne Pedersen, vognmand.  
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52 års fødselsdag og 20 års bryllupsdag 

På dagen, hvor han fyldte 52 år og samtidig havde 20 års bryllupsdag med Conny, blev de otte børn hentet i flagsmykkede sorte biler og kørt til McDonalds i 

Vinding, hvor de hyggede sig. 

- I bilen fik børnene serveret børnechampagne, det hører sig til, når man bliver hentet i limousine, fortæller Arne Pedersen, der havde alletiders fødselsdag. 

Viceskoleleder Helle Møller, Højen Skole, er dybt taknemmelighed for den omsorg og venlighed, som Arne Pedersen viser børnene. 

- Han er en af de helt fantastiske chauffører, der kører børn til Højen Skole, siger hun. 

 


