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Prioriteringen af områderne i Tønder Kommunes vindmølleplan er en hån mod de mange
borgere, som har indgivet indsigelser og bemærkninger. Den bygger overhovedet ikke på en
kvalitativ vurdering af de mange høringssvar.

SAGT

HANS B. FEDDERSEN,
GÅRDEJER, TALSMAND
FOR BORGERGRUPPEN
SEJERSBÆK KOG, NR.
SEJERSLEV, HØJER, I ET
DEBATINDLÆG I AVIS.

MENNESKER
NAVNENYT

SØNDERJYSKPORTRÆT

To nyvalgte til
støtteforening

Der er musik i
ny museumsinspektør

SØNDERJYLLAND: Støtteforeningen for HospiceSønderjylland havde onsdag
den 11. marts generalforsamling. Kasserer Henning Husted og bestyrelsesmedlem Jørgen Thøgersen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen konstituerede sig ved et efterfølgende
møde som følger: Formand
Ole Østvig Nissen, Toftlund, næstformand Helle
Blenner, Aabenraa, kasserer Mads Sand (Nyvalgt),
Haderslev, sekretær Ulla
Jepsen, Haderslev, bestyrelsesmedlemmer Tove
Bech, Haderslev, Gitte
Elmelund-Mørch, Haderslev og Jan Petersen, Augustenborg (Nyvalgt). Suppleant John Erendal Jensen, Sønderborg (Nyvalgt).
Revisor og revisorsuppleant er fortsat henholdsvis
Bjarne Petersen og Johannes Hansen, begge
Haderslev.

Brorsonhustræf
TØNDER: Der er sangeftermiddag i menighedshuset
Brorsonhus i Tønder mandag den 23. marts klokken
15-16.30, hvor Karlo Christensen står for at guide
deltageren rundt mellem
Højskolesangbogen, samler og sange fra nodeark.
Mandag den 30. marts er
der Brorsonhus-træf, hvor
emnet er maleren Emil
Nolde.

Per Stig Møller ses her på talerstolen i Flensborg.

JYDSKEVESTKYSTEN

Nyt Job: 45-årige Axel Johnsen er ny
museumsinspektør på Sønderborg Slot.
Efter seks år som udstillingsleder på
Koldinghus ser han frem til nye udfordringer i grænselandet.

Arkivfoto: Ernst Winckelmann

I FOKUS
PER STIG MØLLER, BESØGER TIRSDAG REJSBY
EUROPÆISKE EFTERSKOLE
Af Palle Andersen,
pal@jv.dk

REJSBY: Rejsby Europæiske Efterskole har i næste
uge EU-uge og får besøg af en række foredragsholdere. Den mest prominente gæst bliver tidligere
udenrigsminister Per Stig Møller (K), som tirsdag vil fortælle om aktuelle problemstillinger i
forholdet til Rusland, samt EU-landenes problemer med at finde fælles fodslag over for Rusland.
Per Stig Møller er 72 år, og han fik politik ind
med modermælken, da hans forældre var de to
konservative politikere, Lis Møller og Poul Møller.
Inden Per Stig Møller blev politiker, var han
ansat i Danmarks Radio. I 1984 blev han valgt til
Folketinget, og fra 1990 til 1993 var han miljøminister. Da Fogh-regeringen tiltrådte i 2001, blev
Per Stig Møller udenrigsminister, og fra 2010 til
2011 var han kultur- og kirkeminister.
Han har også et omfattende forfatterskab på sit
CV. Blandt hans mest roste værker er en bog om
digterpræsten Kaj Munk fra 2000, som blev udgivet i en revideret udgave i 2014.

Af Katrine Lund Walsted,
klw@jv.dk

FA K TA

GRÅSTEN: På væggen i
kontoret hænger en Gibson-guitar. Godt nok en
kopi, men det forhindrer
ikke 45-årige Axel Johnsen i at finde stor glæde i
at spille rock- og bluesmusik. Han finder også stor
glæde i spejderbevægelsen,
som han har været en del
af hele sit liv. Det var også
dér, han mødte Louise, som
senere blev hans kone.
Glæden findes også i
roture i Gråsten Roklub –
og i at bo tæt på naturen i
Gråsten. Et smørhul, som
han siger det.
Nu skal han finde sin
arbejdsglæde på Sønderborg Slot, hvor han begynder den 27. april som
museumsinspektør.
Her kommer han tilbage
til det område, som har
interesseret ham hele hans
historiske liv: De politiske

■ Født i København og flyttede til Sæd i 1980 med sin
familie. Gik på Tønder Gymnasium og har læst historie på
Aarhus Universitet indtil 1997.
Museumsinspektør-vikar på
Sønderborg Slot 1997-2001.
Fire år på Det Danske Centralbibliotek i Flensborg. hvor han
skrev phd. om de kræfter i
Danmark, der arbejdede for at
få Sydslesvig tilbage efter
1920.
■ Er gift med Louise og har
børnene Katrine 12 år, Nikolaj
10 år og Andreas 4 år.

Axel Johnsen

og nationale forhold i
grænselandet. En interesse,
der blev vækket på Tønder
Gymnasium af historielærer Helge Krüger.
– Det stod klart for mig i
gymnasiet, at det skulle
være historien. Historie er

et filosofisk fag, hvor man
forsøger at forstå fortiden
gennem politiske, økonomiske eller kulturelle vinkler. På universitetet stod
det mig hurtigt klart, at
min fokus skulle være på
nationale identitet og
grænselandet, siger Axel
Johnsen.

UDDANNELSE

Nye sosu-hjælpere
SØNDERJYLLAND: Følgende
social- og sundhedshjælpere er dimitteret fra Social- og Sundhedsskolen Syd
i Aabenraa:
Bagerst fra venstre:
Charlotte Kraak (Vojens),
Louise Marie Nielsen
(Skærbæk), Lene Hansen
(Toftlund), Lene Storm
(Haderslev), Janni Ilsøe

(Ravsted), Mette Møllerskov (Nordborg).
Midt fra venstre: Annemarie Nyby Jensen
(Toftlund), Trine Nielsen
(Nordborg), Aase Fey
(Tønder), Troels Meyer
(Aabenraa), Stine Marika
Vestermark Nielsen
(Nordborg), Lisa Thiim
Jensen (Nordborg), Mari-

anne Bjerg Karstoft (underviser).
Forrest fra venstre: Jannie Larsen (Haderslev),
Nadia Juhl Nielsen (Gråsten), Louise Diabelez
(Sønderborg), Stine Lassen (Sønderborg), Tine
Odland (Nordborg), Susanne Hansen (Haderslev).

Hold 14011b med
18 nye social- og
sundhedshjælpere og deres
underviser.
Foto: Social- og
Sundhedsskolen Syd

