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mæRkEdagE
70 år
Gunnar Vind, Skolegade
49, Skærbæk, fylder onsdag 8. marts 70 år.
60 år
Christian Tranberg, Horupsgade 33, Tønder, fylder onsdag 8. marts, 60 år.
50 år
Ole Lagoni, Koldingvej 29,
Løgumkloster, fylder onsdag 8. marts 50 år.

dødsfald
Helle Panum, Tønder, 63
år.

skikke og
ceremonier fra
vugge til grav
søndERjylland: Tirsdag
aften 7. marts begynder
en foredragsrække, der de
kommende fire tirsdag
bevæger sig rundt i landsdelen med temaet "Fra
vugge til grav".
Ideen kommer fra tidligere museumsinspektør
på Sønderborg Slot Inge
Adriansen, og der bliver
en klar sønderjysk vinkel
på foredragene.
- For selvom et vuggetil-grav-liv i Sønderjylland
i princippet ikke er forskelligt fra andre egne, har
vi skikke og ritualer, der
er anderledes, fordi vi er
grænseland, fortæller hun
i en pressemeddelelse.
Der er følgende foredrag: 7. marts på Sønderborg Slot om fødsel
og dåb ved Inge Adriansen. 14. marts i Tønder Museum om konfirmation og fødselsdage
ved Anne Marie Overgaard. 21. marts på Rigsarkivet i Aabenraa om polterabend, bryllupper og
skilsmisser ved Inge Adriansen. 28. marts i Arkæologi Haderslev om død
og begravelse ved Elsemarie Dam-Jensen.
Alle foredrag er kl. 19.30
og arrangeres i fællesskab
af Historisk Samfund for
Sønderjylland og Museum Sønderjylland. /ahe

Et aktivt år
agERskov: Ved borgerforeningens generalforsamling i Agerskov så foreningens formand, Svegge
Mathiesen, tilbage på et
aktivt år med nye motionsredskaber ved søen, sankthansbål og juletræsfest. Til bestyrelsen
blev Harry Petersen og
Bodil Sørensen genvalgt.
Niels Christensen var fratrådt bestyrelsen, da han
flytter fra byen.

I weekenden var der ungdommens eU-topmøde på Christiansborg. Flere elever fra Rejsby europæiske efterskole deltog. Foto: jacob schultz.

Efterskoleelever var statsledere på Christiansborg
I weekenden tog 24 elever fra Rejsby Europæiske Efterskole til Christiansborg. Her skulle
de deltage i ungdommens EU-topmøde, hvor 200 unge fra hele landet deltog.

Eu-TopmødE
tobias Heegaard

tobhe@jfmedier.dk

REjsby: Der blev diskuteret
flygtningekrise, CO2-kvoter
og Brexit på ungdommens
EU-topmøde i weekenden.
24 elever fra Rejsby Europæiske Efterskole var taget

til Christiansborg for at deltage. Alle unge, der deltog,
havde fået en rolle, som de
skulle udfylde til arrangementet. Alle statsledere og
flere ministre fra alle 28 EUlande var repræsenteret, derudover skulle nogle af de unge være journalister og lave
nyheder fra arrangementet.
- Det var fedt, at alle tog

rollerne så seriøst. Det var
meget realistisk, siger Julie
Krogh, der havde fået rollen
som statsleder fra Cypern.
For at gøre det så realistisk
som muligt, skulle der holdes
møder både i Europarådet
med alle statslederne og i Ministerrådet med de relevante
ministre. Pånær Folketingssalen havde de unge adgang

Venstre valgte fire nye kandidater
TofTlund: Onsdag den 1.
marts afviklede Venstre i
Toftlund sin årlige generalforsamling samt opstillingsmøde til kommunalvalget
i november. 34 fremmødte
medlemmer hørte formand,
Kim Westphals beretning
om det forgangne år. Ved de
efterfølgende valg blev formand Kim Westphal, næstformand Tom Marquardsen,
kasserer Mariane Jørgensen,
sekretær Tommy Skjøth og
bestyrelsesmedlem Jan Ernø
og suppleant Lars Juhl alle
genvalgt.

Herefter gik man over til
opstillingsmøde til det kommende kommunalvalg. Der
skulles findes fire kandidater.
Kandidaterne fik hver fem
minutter til at tale for deres
kandidatur, før man gik til afstemning, og det betyder, at
de fire få følgende placering
på stemmesedlen til valget:
Plads nr. fem Allan Skjøth,
plads nr. 11 Karl Henning
Clausen, plads nr. 28 Lisbeth
Pedersen og plads nr. 33 Tom
Marquadsen.
Tønderkredsens folketingskandidat og regions-

rådsmedlem, Philip Tietje,
sluttede aftenen af med et
oplæg, der blev fulgt op af
debat. /exp

34 medlemmer af venstre
i toftlund var forleden
mødt frem til den årlige
generalforsamling, der
i år var udvidet med
et opstillingsmøde til
kommunalvalget.
Privatfoto

til alle lokaler på Christiansborg og Europarådet holdt til
i Landstingssalen. Her skulle
de i løbet af hele weekenden
diskutere aktuelle emner og
nå frem til aftaler. Alle deltagerne have fået en rolle og
informationer om, hvordan
deres lands holdning var inden for de forskellige emner.
Møderne for ministrene

blev dog dramatiske i løbet
af weekenden. Mange Østeuropæiske lande valgte at
forlade møderne i protest, da
da mente, at de store lande
trumlede over dem og dermed satte den demokratiske proces ud af spil. De gik
dog til møderne igen for at
sikre, at rollespillet kunne
fortsætte.
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navneredaktionen sussie christiansen 7211 4142
har din nabo fødselsdag? er din genbo blevet forfremmet? eller har du andet navnestof, du synes skal
i avisen? Jeg tager imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft et foto
af personen, du ønsker omtalt. Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer, mindeord og
omtaler af navnenyheder med på MennesKer-siderne. Mail til: mennesker.toender@jv.dk
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Få dit arrangement
på det sker-listen
Send en mail til redaktionen

det
sker

Rejsby europæiske efterskole har deltaget i undommens eU-topmøde alle år det har eksisteret. Foto: jacob schultz

- Vi valgte dog at fortsætte
protesten, så vi sagde intet i
den efterfølgende debat og
var ikke med til afstemningen, siger Rebecca Søndergaard, der var klima- og miljøminister for Ungarn.
Selvom de valgte ikke at
deltage i en enkelt debat, var
der dog hele tiden fokus på
at indgå kompromisser. De
unge skulle have fokus på, at
det der måske ikke var bedst
her og nu, måske var bedre
på sigt.
- Vi valgte at gå med til en
aftale om en pipeline med
naturgas gennem Tyrkiet
og Rusland, for i stedet at få
lovning på mere vedvarende
energi i fremtiden, siger Julie
Krogh, der ellers ikke ville
gå med til en pipeline inden
forhandlingerne.

vil deltage igen

For eleverne på Rejsby Europæiske Efterskole var det ikke kun EU-politikken, de var
glade for. Det var også mødet
med andre unge mennesker.

Fakta
ungdommens
eu-topmøde

julie krogh fra Rejsby europæiske efterskole havde fået rollen
som Cyperns statsleder. Privatfoto
Der deltog unge ned til 14 år
og op til universitetsstuderende.
- Det var fedt at møde
nye mennesker med andre
holdninger. Det kan skubbe
til mine holdninger og gøre
mig mere sikker på, hvad jeg
mener, siger Asger Valentin,
undervisning- og forskningsminister for Letland.
Ungdommens EU-topmø-

de er ikke kun for elever. Alle unge har kunnet tilmelde
sig arrangementet. Og det vil
eleverne fra Rejsby Europæiske Efterskole også gøre igen.
- Det har været super fedt.
Alle kommer med stort engagement, fordi de selv har
valgt at deltage. Jeg kunne
godt finde på at deltage igen
næste år, siger Morten Carl,
statsleder for Slovakiet.

Regionsrådsformand på højskole
LøgumkLoster: Tirsdag den
14. marts kan man høre regionsrådsformand Stephanie Lose på Løgumkloster
Højskole. Stephanie Lose,
der er født og opvokset i Løgumkloster og nu bosiddende i Esbjerg, vil i aftenens
foredrag udgangspunkt i de
mange forskellige kulturlag,
som hun selv har haft berøring med igennem livet. Stephanie Lose er uddannet nationaløkonom fra Syddansk
Universitet og har været ansat i Jyske Bank. Senere arbejdede hun som underviser på

Erhvervsakademi Sydvest i
Esbjerg.
Siden 2006 har Stephanie
Lose været medlem af regionsrådet for Region Syddanmark, hvor hun har arbejdet
i udvalgene vedr. sundhed,
psykiatri, erhvervsudvikling
og kultur samt kommunesamarbejde og praksissektor,
ligesom hun viceformand
for det præhospitale udvalg
og næstformand i udvalget
vedr. regional udvikling og
internationalt samarbejde.
Senere blev hun formand
for først sygehusstrukturud-

valget, dernæst innovationsudvalget og endelig udvalget
for regional udvikling. I juni
2015 blev hun valgt til regionsrådsformand.
Arrangementet begynder
kl. 19.30. Alle er velkomne.
Entre 50 kr. inkl. kaffe og
kage. Arrangementet foregår
i højskolens foredragssal, Ottekanten, adressen er Brorsonsvej 2, Løgumkloster. /exP

stephanie Lose holder
foredrag på Løgumkloster
Højskole tirsdag 14. marts.
Privatfoto

ungdommens eutopmøde bliver afholdt i
samarbejde mellem europaParlamentet i Danmark og
Fic ungdom.
Det er et stort rollespil, hvor
200 unge fra hele landet
fordyber sig i eu-politik
over en weekend. De skal
forhandle sig frem til
kreative løsninger på nogle
af tidens største politiske
udfordringer.
De unge havde hver især
fået en rolle, som kan være
statsleder eller minister fra
et eu-land eller rollen som
journalist.
ud over rollespillet var
der oplæg fra politikere
som Margrethe Vestager,
Morten Løkkegaard og Pia
Kjærsgaard.

tIRsdAG
8.30: senior center tønder,
ribelandevej 39: senior Zumba,
9: hyggetime med sang, kaffe
og snak, eDB i Datastuen, 9.30:
Læsekreds med litteraturforståelse og engelsk konversation.
10: Billard, 12.30: eDB i Datastuen
"Musereden", 13: Kortspil og
håndarbejde.
9: søndervang 1, sea skærbæk:
9: Porcelænsmaling og vævning,
13.30: Kortspil og glade pensionister.
9-17: center royal, Markledgade
6, Løgumkloster: 9: Billard og
data, 13.30: Billard, porcelænsmaling, data, stenslibning og
motionsgymnastik.
9.15: skærbæk Bibliotek: småbørnsswing med Jytte.
9.30-11.30: Brorsonhus, Kirkepladsen 2, tønder: Kirkehøjskole:
Museumsleder, Vejen kunstmuseum: teresa nielsen, "Pippi fra
Vejen - om ingrid Vang nyman,
der bl.a. har illustreret flere af
astrid Lindgrens bøger".
9.30: arrild Kirke: Babysalmesang
10: toftlund Bibliotek: Film og
historietirsdag.
10: Løgumkloster Friskole: teater for de mindste: aben Osvald
og Jakelmesteren.
10-12: Møllevej 41,1, Møgeltønder:
Møgeltønder Pensionistforening:
Bogcafé: Åben.
13-16.30: Bredebro idrætscenter,
Langagervej 64: Lokalhistorisk
arkiv for Bredebro og Omegn:
Åben.
14-16: Visby skole, Multisalen,
Visby Kultur og aktivitetscenter:
thomas nielsen fra rudbøl,
fortæller om rudbøl, landskabet,
historien og fletning med siv.
14-17: sognets Dagligstue, Kirkepladsen 9 1. sal, tønder: Åben.
14.30: Klubhuset: Øster højst
efterløn- og Pensionistforening:
Generalforsamling.
18: hagges Musik Pub, Vestergade 80, tønder: Pubquiz.
18.30: tønder sport- og Fritidscenter, hal 2: tM tønder - sønderjyske.
19: tønder Medborgerhus: hjerteforeningen: Generalforsamling, før generalforsamlingen
underholdning med Kurt Leth.
19: a.r. Kjærbysvej 11. højer Borgerforening: Generalforsamling.
19: restaurant Landgangen,
havneby, rømø: Foreningen hjem
for ældre på rømø: Generalforsamling.
19: Ballum Multihus: Ballum
idrætsforening, Ballum Multihus
og støtteforeningen til Ballum
i.F. og Multihus: Generalforsamling
19: skærbæk Kirke: ann-Mette
elten giver koncert.

19: Fristedet, it-huset, hovedgaden 19, agerskov: toftlund og
Omegns socialdemokratiske
Partiforening: Generalforsamling.
19.15: skærbæk Fritidscenter:
skærbæk idrætsforening holder
bankospil.
19.30: 3F, Grønnevej 6, tønder:
socialdemokratiet tønder partiforening: Generalforsamling.
19.30: emmerlevvej 25: Pumpelaget Frifeltgrøften: Generalforsamling.
19.30: Den tyske Præstegaard,
Garvergade 14: tysk-dansk præstegårdsaften.
19.30: Lydersholm Forsamlingshus: Jejsing Borgerforening og
sæd/ubjerg Lokalråd: Mulighedernes land: Foredrag med
direktør og ejer af Gram slot,
svend Brodersen.
19.30: Bredebro Kro: Bredebro
handels-, håndværker- og industriforening: Generalforsamling.
19.30: Æ træftpunkt, Jyllandsgade 14, toftlund: Foredrag med
tidligere provst i sønderborg
provsti Lorenz P. christensen, "at
ældes med ynde".
Biograferne
Biografen 1 & 2, tønder
16.30: Mesteren
16.30: alle for tre
18.30: La La Land
18.30: Fifty shades - i mørket
21: Logan
21: t2 - trainspotting
toftlund Biograf
19: Mesteren
19: La La Land
OnsdAG
9-12: senior center tønder, ribelandevej 39: 9: eDB i Datastuen
"Musereden", 9.30: Kabaret, "12
med posten", 10: akvarel- og
akrylmaling, 12.30: eDB i Datastuen "Musereden", 14: Vennekredsens generalforsamlingen.
9-17: center royal, Markledgade
6, Løgumkloster: 9: rengøring,
10: Billard, 13.30: Billard, stenslibning, data, kortspil og dart.
10: Musik og teaterhøjskolen i
toftlund: aben Osvald og Jakelmesteren. tilm. tbib.dk
14-16: aktivitetshuset s.e.a,
søndervang 1, skærbæk: café
eftermiddag:
15-17: Kærvej 24, Jejsing: Bogcafé: Åben.
19: Løgumkloster Bibliotek:
strikkecafé.
19: Jejsing aktivitets- og Bankohal: støtteforeningen "regnbuen": stort banko.
19: Den gamle pigegymnastiksal,
Østergade 63: Border Line-Dance
club tønder: Generalforsamling.
19: Daler Gl. skole: Generalforsamling.
19: tønder Medborgerhus: Østergade 63: Børns Voksenvenner
- tønder: Generalforsamling.
19.30 Løgumkloster Højskole: tønderkoret med henrik
svane som dirigent: sangaften
med kor- og fællessang.
19.30: Jejsing Forsamlingshus:
rørkær-Jejsing Vandværk: Generalforsamling.
19.30: engvej 5, rømø skole:
rømø Jagtforening: Generalforsamling.

