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Resultatet viser, at vi er tilgængelige
og imødekommende,
præcis som vi gerne vil være.

THOMAS ANDRESEN (V),
BORGMESTER, OM DEN
SERVICE, BORGERNE FÅR
PÅ RÅDHUSET

MENNESKER
NAVNERUNDFART
Fælles
standerhejsning
BOV: Lørdag den 30. april
holdt BOV IF Petanque og
Bov IF Tennis fælles standerhejsning som tegn på at
sommer sæsonen går i
gang. Traditionen tro indledte petanquespillerne
med en et præmiespil. Der
var præmier til følgende
spillere: Svend Helge
Christensen, Birthe Sørensen, Egon Reiss, Ingeborg Kristensen, Henning Kjellerup, Harald
Petersen, Jytte Mathissen og Gitte Schrøder.

Krolf-resulatat
RØDEKRO: Så er krolfen
godt i gang i Ældre Sagen
Rødekro, hvor hele 54
spillere kæmper om at
blive bedst. Det er en stigning på ti procent.
Månedens tre bedste i
april blev: Walther Clausen med 67 slag foran Lis
Jørgensen med 70 slag og
Egon Sørensen med 72
slag.

Tag et kig i Lis
og Leifs have
PADBORG: Torsdag den 12.
maj klokken 19 er der åben
have hos Lis og Leif Rossen - Fornbyvej 44 Padborg.
– Det er en smuk og
yderst velplejet parcelhushave med mange fine
kik og hyggelige hjørner.

Her er en del rhododendron, et frodigt vandparti,
smukke træer og i det hele
taget fint udpluk af forskellige planter. Alt sammen i sirligt anlagte bede.
Her er ro og harmoni absolut et besøg værd,
skriver Chris Helene Lundberg fra Padborg Havekreds i en pressemeddelelse.
Entre 20 kroner. Gæsterne kan drikke deres
medbragte kaffe i haven.
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NAVNENYT
50 ÅR
Lone J Federico, Buen
204, Stubbæk, fylder i dag,
5. maj, 50 år.
70 år
Byrådsmedlem i Aabenraa Kommune, H. Kristian
Wollesen (DF), Grønningen 56, Rødekro, fylder
lørdag den 7. maj 70 år.
H. Christian Wollesen
blev valgt til byrådet pr. 1.
januar 2014 og er medlem
af Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Handicaprådet.

Udnævnelser
Anders Hansen er pr. 1.
maj udnævnt til seniorerhvervskunderådgiver i
Kreditbankens erhvervskundeafdeling i Aabenraa.
Lene G. Hauerberg er
pr. 1. maj udnævnt til erhvervskundechef i Kreditbankens erhvervskundeafdeling i Aabenraa.
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– Unge glemmer,
hvor vigtig EU er
for at sikre freden
Europadag: 22-årige Daniel Wagner Thorup har en mission:
At bringe folk sammen. Han er formand for Europæisk Ungdom, læser Europæiske Studier og arrangerer nu fest for EU.
Af Birthe Juul Mathiasen,
bma@jv.dk

SØNDERJYLLAND: – Jeg vil
bygge bro.
Så kort beskriver Daniel
Wagner Thorup sin plan for
fremtiden. Han vil bringe
folk sammen. Derfor læser
han Europæiske Studier, og
derfor inviterer han 9. maj
til fest sammen med den
øvrige bestyrelse i Europæisk Ungdom Syddanmark.
9. maj regnes for EU's
fødselsdag og er udnævnt
til Europadag. Daniel Wagner Thorup er ikke i tvivl
om, at det er en fest værd:
– EU er det, der binder os
sammen og sikrer os mod
krig, siger han og tilføjer:
– Unge i Sønderjylland, ja
i hele Danmark, har svært
ved at forestille sig et Europa i krig. De har glemt, at
det var Europa for ikke så
mange år siden.
Paradoksalt nok blev
Daniel Wagner Thorup
gennem sine studier vidne

til fredens fjende nummer
et: Terror. Det skete i efteråret, da han tog et semester på en international
business-skole i Paris.

Fanget midt i terror
I Paris boede han til leje
hos en ældre kvinde inde
midt i centrum:
– Jeg ville ned at opleve
det multikulturelle liv, og
jeg boede i en trendy bydel, hvor der skete noget
hele tiden, fortæller han.
Han er vokset op i Hørup
i, hvad han beskriver som
et "varmt og trygt" hjem
fuld af børn. Moderen Dorthe Pedersen er dagplejer,
mens faderen Lars Thorup
er underviser og fotograf.
En fredag aften i Paris så
Daniel Wagner Thorup fra
sit vindue pludseligt, hvordan det vrimlede med
sværtbevæbnede politi- og
militærfolk, og der lød
skud i kvarteret.
Senere skulle det vise sig,
at 89 mennesker var blevet
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Jeg gik derned
dagen efter og så
alle blomsterne og
billeder af de døde,
som folk havde lagt.
Jeg kunne ikke lade
være med at græde.
Det var rystende.
DANIEL WAGNER THORUP
OM TERRORANGREBET I
PARIS FREDAG
13. NOVEMBER 2015

dræbt og over 200 såret, da
terrorrister åbnede ild
under en koncert på spillestedet Bataclan. Det lå i en
parallelgade kun 50 meter
fra lejligheden, hvor Daniel
Wagner Thorup boede.
– Det var tragisk, og i
lang tid efter havde jeg det
lidt, som om det i virkeligheden ikke var sket. Det
har lært mig, hvor skrøbe-

ligt livet er og hvor hurtigt
det kan vende, siger han.
Men det lærte ham også
noget andet:
– Jeg gik derned dagen
efter og så alle blomsterne
og billeder af de døde, som

TEATER

Karius og Baktus slog til
AABENRAA: Forleden gik
figurerne Karius og Baktus
på scenen ved Høje Kolstrup skole.
Forestillingerne blev set
af 300 børn. Både børnehavebørn og op til og med 3.
klasse. Børnene var meget
begejstrede, fortæller man
fra skolen. For alle kender
vist historien om Karius og

Baktus og deres skadelige
virkning inde i munden.
Høje Kolstrup skole havde bestilt et teaterstykke
med Karius og Baktus,
fordi der er rigtig mange
børn med huller i tænderne
i det område og mange
med rigtig dårlig kostvaner. Tandplejen var så
blevet spurgt, om skolen

ville være med i det.
Tandplejen afsluttede
forestillingen på scenen
ved at løbe efter Karius og
Baktus med en kæmpe
tandbørste.
Tandplejen stod og delte
vandflasker ud med et
klistermærke med Karius
og Baktus på - de kan nemlig ikke lide vand ...

Karius og Baktus
på scenen ved
Høje Kolstrup
Skole.
Privatfoto
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HAR DU BRUG FOR MERE OVERSKUD TIL DINE KUNDER?
FORSTÅR DU BREVET FRA SKAT?
FORSTÅR DU ALT HVAD DIN REVISOR SIGER?

S K RI V T I L N AV N E R E DA KT IO N E N
Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfremmet? Eller har du andet navnestof, du synes skal i avisen? Så skriv til mig. Jeg tager imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft meget
gerne et foto af personen, du ønsker omtalt.

Lad os hjælpe dig med Bogføring, Budget, Regnskab,
Skat og meget mere. Kontakt os for en uforpligtende
snak om din virksomheds behov.

Hos Tal-link gør vi regnskabssproget
let og forståeligt. Vi hjælper med at
læse tallene, så du kan træffe de
rigtige beslutninger.

Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer,
mindeord og omtaler af navnenyheder med på
MENNESKER-siderne.
Mail til: mennesker.aabenraa@jv.dk
Tal-link Aabenraa ApS - Sct. Nicolaigade 1 1. Sal 6200 Aabenraa
Tlf.: 29 84 75 41 - www.tal-link.dk - info@tal-link.dk

MARGIT KRAG ADOLFSEN
Tlf. 7211 4002

FA K TA

Talen, der skabte den
Europæiske Union
■ Den 9. maj 1950 foreslog
Frankrigs udenrigsminister
Robert Schuman i en tale, at
Frankrig og Tyskland samt
ethvert andet land, som
måtte ønske at deltage, skulle
samordne deres produktion af
kul og stål.
■ Det førte til et
handelssamarbejde og
begyndelsen til det EU, vi
kender i dag.
■ Europæisk Ungdom i
Syddanmark fejrer mandag 9.
maj med en markering foran
Sønderborg Rådhus kl. 16,
hvorefter der er fest i
Ungdomscafeen, Løngang 29,
Sønderborg.

Daniel Wagner Thorup
kender efterhånden Europa
ganske godt. Dels læser
han Europæiske Studier,
dels har han rejst i over
halvdelen af EU's 28
medlemslande.
Foto: Claus Thorsted

folk havde lagt. Jeg kunne
ikke lade være med at græde. Det var rystende. Pludselig kom en fremmed hen
og gav mig en krammer. Så
på trods af alt det forfærdelige var der også oplevel-

sen af, at man kommer
videre og står lidt stærkere,
når man står sammen,
konstaterer han.
– Det har kun bekræftet
mig i, hvor vigtigt EU er. EU
er et fredsprojekt, der

bygger bro mellem folk,
siger han.
Selv har han rejst i over
halvdelen af de 28 lande,
der er medlem af EU. Alligevel har han besluttet sig
for, at kandidatgraden skal

tages i Danmark, nærmere
bestemt Odense, hvor han
fra næste efterår vil udbygge sin uddannelse med
en Cand. merc. med fokus
på HR, Human Ressources.
– HR handler også om at

bygge broer og bringe mennesker sammen, forklarer
den 22-årige alsinger, der i
øjeblikket også har deltidsjob i vikarbureauet og konsulentvirksomheden Adecco.

KUNST

Lene Jelling Holm udstiller i sygehusets forhal
AABENRAA: I maj og juni
præsenterer Kunstforeningen Sygehus Sønderjylland Aabenraa værker af
billedkunstneren Lene
Jelling Holm i forhallen.
Temaet i Lene Jelling
Holms grafiske tryk tager
udgangspunkt i naturen og
dens processer.
Hun inspireres af plan-

ternes morfologi både over
og under jorden. Årstiderne og naturens cyklus fra
spire til forfald og de fine
detaljer og linjer på insekter eller den rå fysik i dyre
knogler og kranier.
Lene Jelling Holm arbejder med teknikker som
stregætsning, akvatinte,
koldnål, monotypi, fo-

totransfer og collografi.
Især collografi har hun
fordybet sig i de seneste år,
hvor hun arbejder med
trykplader af pap der giver
mulighed for at arbejde i
store formater, forklarer
hun i en pressemeddelelse.
Lene Jelling Holm har
arbejdet med billedkunst
siden 1996 og er oplært

gennem billedkunstskoler,
kunsthøjskoler, kurser og
praktik hos udøvende billedkunstnere og billedhuggere. Hun er uddannet
billedfagslærer fra Seminariet for Kunst/håndværk
Kerteminde i 2003.
Hun er medlem af Fyns
Grafiske værksted siden
2001 og Kunst-Værksteder-

ne Hollufgård siden 2012.
På udstillingen kan ses et
bredt udvalg af hendes
grafiske tryk i både små og
store formater og i forskellige trykteknikker. exp

Lene Jelling Holm mellem
to af sine værker.
Privatfoto

Herefter regner han med
at blive boende i Danmark,
gerne i Sønderjylland.
– Europa er ikke noget,
man skal rejse ud for at
blive en del af. Europa er
også her, siger han.

