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SERVICE
Vagter
Skadeklinikken i Tønder Sygehus: 8-22. Skadestuefunktionen på Sønderborg Sygehus
og Centerskadestuen på Aabenraa Sygehus er åben hele
døgnet.
Apotekervagten: Løve Apotek, Storegade 28, Tønder:
10-14. Vagtåbent: 9-10 og 17-18.
Derefter tilkaldevagt tlf.
7472 1115.
Lægevagten tlf. 7011 0707.
Tandlægevagten tlf. 6541 4551
mellem 9-12.

Svømmehaller
Skærbæk Svømmehal: 10-17
og 19.21.
Tønder Svømmehal: 10.30-16.
Arrild Svømmehal: 14-17.

Udstillinger
Museum Sønderjylland Tønder, Kongevej, Tønder: 10-17.
Højer Mølle, Møllegade 13,
Højer: 11-17
Museet Holmen, Østergade
13, Løgumkloster: 14-17.
Drøhses Hus, Storegade 14,
Tønder: 10-14.
Galleri Strædet 9, Strædet 9,
Tønder: 13-17

Besøgstjeneste
Forstander på Rejsby Europæiske Efterskole, Brian Bastiansen, har taget ekstra forholdsregler inden eleverne sendes ud i Europa på ture og udveksFoto: Hans Chr. Gabelgaard
ling. Sikkerheden kommer først, men kulturmødet er vigtigt.

Rejsby rejser stadig
på trods af terror
Sikkerhed: Den øgede terror i Europa får ikke Rejsby Europæiske Efterskole til at blive hjemme. De har større fokus på sikkerheden og tager forholdsregler, så kulturmøderne stadig kan finde sted, siger forstanderen.
Af Kitt Kragelund,
kkr@jv.dk

REJSBY: Rejsby Europæiske
Efterskole er bygget op om
tre udlandsrejser. Den øgede terror i Europa får dog ikke efterskolen til at blive
hjemme.
– Sikkerheden kommer
først, men det er også meget
vigtigt, at en skole med en
profil som vores står fast
på, at vi er bundet af kulturfællesskab med resten af
Europa og medvirker til at
udvikle både dette og den
mellemfolkelige forståelse,

siger Brian Bastiansen, forstander på Rejsby Europæiske Efterskole i en pressemeddelelse.
I år har skolen sendt elevhold til blandt andet Bruxelles, Istanbul, München og
flere steder i Spanien.

Fokus på sikkerhed
Efterskolen har haft øget fokus på sikkerheden, og det
betyder, at eksempelvis turistmål ikke har været på
skemaet, ligesom brug af offentlig transport har været
anderledes bygget op.
– Vi fulgte naturligvis nøje

vejledningerne fra Udenrigsministeriet og tog ministeriets advarsel mod at besøge turistseværdigheder i
Istanbul meget alvorligt,
forklarer forstanderen og
fortsætter:
– Det fik alle elever besked
om, og vi sagde nej selv i de
tilfælde, hvor de tyrkiske
værtsfamilier ville have vores elever med ud til et eller
andet.
I Istanbul havde skolen
selv busser, der kunne
transportere eleverne, og
der har været ekstra kontakt
til værtsfamilierne, inden

Sydvest skal være ydmyg
Af Casper Rahr Madsen,
vik_toender@jv.dk

TØNDER: FC Sydvest 05
Tønder frygter ikke mandskabet fra Tuse IF, men skal
ifølge cheftræner Carsten
Jørgensen gå ydmygt til opgaven.
– Vi må aldrig undervurdere vores modstandere.
Det er puljen simpelthen for
smal til. Vi kunne selv se i
sidste uge, hvordan det gik,
da vi havde problemer med

B1909. Hvis man ikke er der
100 procent hver gang, så
kan alle tabe til alle, siger
Carsten Jørgensen inden
kampen hjemme imod Tuse
IF.
Selvom Tuse IF befinder
sig i bunden af danmarksseriens pulje 2, så må Sydvest
under ingen omstændigheder undervurdere modstanderne fra Tuse.
Tuse IF har i de seneste
seks kampe vundet tre af
dem.

Ifølge Carsten Jørgensen
er Tuse IF et hold, som minder meget om FC Sønderborg. De vil gerne stå lagt
nede på egen bane halvdel,
og når de ser chancen til at
slå en omstilling, så gør de
det.
– Vi skal være gode på bolden, søge mellemrummet
mellem Tuse IF´s kæder og
som altid kræver det grundighed og hårdt arbejde, siger Carsten Jørgensen.

,,

Vi fulgte naturligvis nøje vejledningerne fra
Udenrigsministeriet og tog ministeriets advarsel mod at besøge turistseværdigheder i
Istanbul meget alvorligt.
BRIAN BASTIANSEN,
FORSTANDER

eleverne fra Rejsby ankom.
I Bruxelles var der også fokus på sikkerheden:
– Vi har aldrig rejst i metroen i Bruxelles med en hel
gruppe ad gangen, og det

kommer heller ikke til at ske
næste gang, siger Bastiansen.
Næste års elevhold har
også Bruxelles på rejseplanen.

Højer måtte
dele point

Gredstedbro bringer sig
trættere på Hjerting IF og
overlevelse fra nedrykning,
men det ser stadig svært
ud for bundholdet i serie 2.
Hævringerne har nu
spillet halvdelen af deres
kampe, som et serie 2mandskab. Mandskabet fra
Højer ligger over nedrykningsstregen, hvilket træner Danny Nielsen er stolt
af.
Højer IF spiller næste
kamp lørdag d.7 maj ude,
hvor turen denne gang går
til et andet bundhold i
puljen, Hjerting IF.

Fodbold, Serie 2, pulje 21
herrer: Gredstedbro Højer IF 2-2
TØNDER: Højer IF gæstede
Kristi himmelfartsdag
bundholdet i serie 2, Gredstedbro. De to hold måtte
dele point, hvilket betyder,
at Højer IF har syv point
ned til nedrykningsstregen, og Varde IF. Varde IF
har dog stadig spillet to
kampe færre som Højer IF.

Røde Kors, Højer afdeling, tlf.
7478 2478.
Røde Kors, Løgumkloster
afdeling, tlf. 5121 3953
Røde Kors og Ældre Sagen i
Nørre-Rangstrup, telefonkæden, tlf. 7483 2329.
Røde Kors i Nørre-Rangstrup,
besøgstjenesten, tlf.
4158 8962.
Røde Kors, Tønder, tlf.
7472 6343 og 2425 3947
Røde Kors Telefonkæden,
Tønder, tlf. 7472 5050 og
7478 2824.
Løgumkloster sogns menighedspleje besøgsven, Mette
Rosenberg tlf. 6133 9972,
Kirsten Christensen, tlf.
2234 4478, Vågetjenesten,
Sognepræst tlf. 7474 4747,
Mette Rosenberg tlf,
61339 972, Kirsten Christensen, tlf. 2234 4478.
Sct. Nicolaj Tjenesten: 7012
0110. Mellem 20.00-02.00.
Offerrådgivningen for Tønder
Politikreds tlf. 2550 6690.
Psykologvagt hele døgnet
7482 1234.
Tønder Lænken, Østergade
63, Tønder, tlf. 4162 2550.
Anonyme Alkoholikere i Nørre
Rangstrup: 08.00-24.00, tlf.
7010 1224.
Ældre Sagen Løgumkloster,
Bredebro, Skærbæk Telefonkæde, tlf. 7474 3368.
Ældre Sagen Toftlund-Agerskov afdeling: Indkøbsordning, tlf. 7483 2329.
Foreningen for polio-, trafikog ulykkesskadede, tlf. 7447
4489, bedst aften.

Genbrugspladser
Tønder Genbrugsplads,
Håndværkervej 40, Tønder:
9-16.
Toftlund/Hølleskov Genbrugsplads, Hølleskovvej 9A, Toftlund: 9-16.
Skærbæk Genbrugsplads,
Biovej 2, Skærbæk: 9-16.
Løgumkloster Genbrugsplads,
Industrivej 17A, Løgumkloster:
9-16.
Rømø Genbrugsplads, Havnebyvej 114, Rømø: 9-16.

