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Haderslev, den 17. juni 2022 

 

 

Autocentralen - pressemeddelelse: 

 

 
Fra venstre er det rundviser ved BC Syd, Christian Seeberg, ”Årets Elev” Line Abild Nielsen fra Autocentralen i Haderslev, 

reservedelsansvarlig Karsten Rohde Sørensen ligeledes fra Autocentralen samt Julie Bæk Krogh, der er formand for HK Privat 

Sydjylland. 

 

Ung tvillingemor fra Autocentralen Haderslev 

kåret af HK som Årets Elev 
        

Reservedelselev Line Abild Nielsen fra Autocentralen Haderslev har netop 

modtaget prisen som Årets Elev i skarp konkurrence med mere end 70 andre 
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elever og lærlinge. Det er er fagforbundet HK Sydjylland, der står bag kåringen, 

hvis udfald vinderen naturligvis er særdeles tilfreds med. 
 

23-årige Line Abild Nielsen, der er ansat som reservedelselev hos Autocentralen i Haderslev, kan nu 

kalde sig ”Årets Elev”. Foran mere end 70 andre elever og lærlinge var det hende, der kørte afsted med 

sejren i HK Sydjyllands kåring. 

- Det er da helt vildt fedt. Det var nok ikke noget, som jeg havde turdet håbe på, især fordi der jo var 

temmelig mange med i konkurrencen, fortæller Line Abild Nielsen, der er mor til et sæt tvillinger, som 

netop er fyldt to år. 

Hun begyndte som reservedelselev i maj sidste år, og er dermed lidt mere end halvvejs i den toårige 

uddannelse. Og hun befinder sig tydeligvis som en fisk i vandet. 

 

Måtte vinke farvel til mekanikerdrømmen 

- Jeg er det helt rette sted, det er der ingen tvivl om. Jeg har altid været meget interesseret i biler, og jeg 

er superglad for at være en del af Autocentralen-koncernen. Desuden har vi det rigtig godt her i 

Haderslev, hvor vi forhandler Citroën og Hyundai, forklarer Line Abild Nielsen, der er født og opvokset i 

området, men som i dag er bosat i Herslev uden for Fredericia med sin mand, sin datter og sin søn. 

Faktisk gik Line Abild Nielsen oprindeligt i lære som mekaniker hos Autocentralen i Kolding, men en 

ærgerlig ulykke i hjemmet gik ud over det ene håndled, og det fik de konsekvens, at Line ikke kunne 

færdiggøre sin læreplads. 

- Så måtte jeg finde på det næstbedste, og det var at arbejde med reservedele. Det var selvfølgelig en 

streg i regningen, men det er ikke længere noget, som jeg tænker over, påpeger hun. 

 

Satser på at blive efter endt læretid 

Line Abild Nielsen blev indstillet til prisen som ”Årets Elev” af Karsten Rohde Sørensen, der er 

reservedelsansvarlig i Autocentralen Haderslev.  

- Det var ikke svært at finde superlativerne frem, da indstillingen skulle skrives. Line er en rigtig god 

kollega, og hun er energisk og frisk, samtidig med, at hun altid har en positiv tilgang til tingene, forklarer 

Karsten Rohde Sørensen. 

Line Abild Nielsen fik sit diplom overrakt sammen med lidt forskellige gaver – og så var der naturligvis 

kage til alle kollegerne i bilhuset. Hun håber på at kunne fortsætte i Autocentralen, når hun bliver udlært 

om et års tid – dog satser hun på at ramme en af de afdelinger i koncernen, som ligger lidt tættere på 

hjemmet ved Fredericia. 

 

Billedtekst: 

Fra venstre er det rundviser ved BC Syd, Christian Seeberg, ”Årets Elev” Line Abild Nielsen fra Autocentralen, 

reservedelsansvarlig Karsten Rohde Sørensen ligeledes fra Autocentralen samt Julie Bæk Krogh, der er formand for HK Privat 

Sydjylland. 

-- 
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FAKTA OM AUTOCENTRALEN: 

Autocentralen.com er en af Syd- og Sønderjyllands største bilkoncerner med syv bilhuse, der er fordelt i seks af de største byer i 

landsdelen: Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg. Endvidere driver Autocentralen.com en leasing-afdeling i 

København samt Auto:Design, der leverer indretning og foliering af køretøjer. Koncernen er autoriseret forhandler af Citroën, 

Honda, Hyundai og Nissan samt Semler-mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Endvidere er Autocentralen.com 

autoriseret serviceværksted for Audi og Opel. 

Samlet er der tæt på 400 medarbejdere i Autocentralen.com, som oprindeligt er grundlagt i 1976 med udgangspunkt i Kolding 

af Knud Majgaard Jensen. Koncernen ejes og drives fortsat af grundlæggeren sammen med sønnerne Palle og Anders Lindskov 

Jensen, der er henholdsvis salgsdirektør og administrerende direktør i Autocentralen.com. 

Der omsættes årligt i omegnen af 12.000 nye og nyere brugte person- og varebiler i de syv bilhuse i Syd- og Sønderjylland. 
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Autocentralen.com A/S 
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