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Det Københavnske Håndværks Medaljeoverrækkelse 16. maj 2017. Her får Randi Hansen Lorenzen det kongelige håndtryk.Foto: Søren Wes

Guldtjeneren fra Tønder - Majestæten sagde tillykke
23-årige randi Hansen Lorenzen fra Tønder fik ikke færre end fire 12-taller og en guldmedalje ved svendeprøven.
Guldtjener

Maj-Britt Petersen

mbr@ugeavisen.dk

tønder: Danmark har guld-fireren, de unge har Gulddrengen, i Tønder har vi guldtjeneren.
Ja, det er ganske vist. Randi Hansen Lorenzen, er bare
23 år. I november måned sidste år gik hun op til svendeprøve som tjener. Det blev til
fire 12-taller.
Et 12-tal i hver af de fire emner, en tjener skal aflægge
prøve i. Udmærker man sig
ved at score højeste karakter
i alle fire - så får man en guldmedalje.
Sidste år var der kun to tjenerelever der fik guldmedalje.
Randi Hansen Lorenzen og
hendes kollega.

Blev opdaget af Henning
Kohls fra Slotskroen

Randi Hansen Lorenzen er
født og opvokset i Tønder
by. Skolegangen foregik på
Øvelsesskolen, i dag Grundskolen. Hun sluttede skolegangen i 9. klasse på Rejsby
Efterskole. Gymnasiet lokkede, og det blev fra STXlinjen huen kom fra tre år
senere i 2013.
Fritiden blev brugt på jobs,

bl.a. Kvickly og på Schackenborg Slotskro som morgentjener. Det kom i stand efter
en servering ved gallafest på
gymnasiet. Som medlem af
festudvalget skal man servere ved gallafesterne. Her blev
hun set af Henning Kohl fra
Slotskroen.
Det udviklede sig, og holdt
hele gymnasietiden. Da hun
startede, havde hun aldrig
serveret, og aldrig haft en
drøm om at servere. Hverken til konfirmationer eller
bryllupper. At blive tjener
var heller ikke en drøm.
Da gymnasiet sluttede, vidste hun faktisk ikke hvad hun
ville. Mange af kammeraterne tog et sabat-år. Det havde
hun ikke lyst til.
- Så kunne jeg lige så godt
tage en erhvervsuddannelse. Det ville tage tre år, siger
Randi Hansen Lorenzen, og
fortsætter:
- Jeg kunne finde ud af at
være tjener. Så det var bare
hvor. Så tænkte jeg, hvis det
skulle være - så kunne det lige så godt være et fint sted.
Et sted jeg kunne lære noget
nyt.

elev hos Kong Hans Kælder

Randi rejste til København,
hvor hun aflagde prøve hos
Thomas Rode og Tilde Ma-

Det er godt at komme hjem til Tønder en gang i mellem, og slappe af i familens skød. Randi Hansen Lorenzen
var en smut hjemme hos mor og storesøster, inden den store dag i København. Foto: Maj-Britt Petersen

arbjerg i Kong Hans Kælder.
Hun blev antaget, og startede som tjenerelev i januar
2014. En et-stjernet Michelinrestaurant.
Her går man virkelig op i
eleverne.
- Når man bliver elev på sådan en fin restaurant, så stræber man også efter at være
den bedste, og jagter en medalje, siger Randi Hansen Lo-

renzen, der fik en guldmedalje for fire 12-taller til sin svendeprøve.
Der skal aflægges fire
forskeligge prøver, i noget
så forskelligt som den klassiske bordopdækning, dekantering af vin og portvin.
Derudover arrangering af en
femretters menu efter årstidens råvarer, indeholdende
vin der passer til. Samt en

opgave, der gik ud på at arrangere et femdages arrangement for en målgruppe med
tilhørende forplejning alle
dage, underholdning og turistattraktioner i den pågældende region.

Medalje, rejselegater og et
håndtryk af dronningen

Det gjorde Randi Hansen Lorenzen så godt, at hun fik de

fire 12-taller, og dermed en
guldmedalje.
Den 24. april i år blev medaljetagerne fejret på Hotel
og Restaurant Skolen i København.
Her fik hun så også to rejselegater, så hun kan komme
ud og dygtiggøre sig i udlandet.
Og samtidig fik Randi Hansen Lorenzen et håndtryk af
dronningen. Det foregik tirsdag den 16. maj på Københavns Rådhus, ved Haandværkerforeningen Kjøbenhavn's medaljefest.
En skik der går tilbage til
1867, og med kongelig deltagelse siden 1927.
Randi hansen Lorenzen
er belevet udlært, og sluttede hos Kong Hans Kælder i
januar måned. Herefter fik
hun gode jobtilbud, også fra
andre Michelin-restauranter.
Hun har valgt at arbejde
hos Restaurant AOC, men
har sagt ja til at starte på Hotel D`Angleterre i København.
- Man behøver ikke altid
fortsætte på et universitet efter at have afsluttet en gymnasial uddannelse.
- Men måske skal bare følge sit hjerte, slutter Randi
Hansen Lorenzen.

