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Bådflygtninge besøger Haderslev
EN GOD SAG: På fredag mar-
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De 70 skikkelser om
bord på
flygtningeskibet er
kun bronzeskulpturer,
skabt af
kunstneren
Jens Galschiøt.

keres FN’s indsats mod
sult og fattigdom verden
over – også i Haderslev,
hvor borgmester Jens Christian Gjesing (S) gerne vil
påvirke borgerne til at tage
ansvar.
Af Kristine Jægesen Wilkens

HADERSLEV: Om få dage vil et skib
komme sejlende ind i Haderslev
Fjord og lægge til i havnen med 70
bådflygtninge, og de vil blive modtaget med åbne arme af borgmester
Jens Christian Gjesing (S).
Nu er de 70 skikkelser om bord
kun bronzeskulpturer, skabt af
kunstneren Jens Galschiøt, men andre steder i Europa er det virkelige
mennesker, som ankommer på jagt
efter et liv væk fra sult og fattigdom.
Og det er netop denne sult og fattigdom, som skibet med skulpturerne
skal skabe opmærksomhed omkring.
FN vil halvere omfanget af sult og
fattigdom før 2015, og 10. septem-

ber markeres indsatsen verden
over, og altså også i Haderslev.
– Haderslev er en del af en verden,
der bliver mindre og mindre, og vi i
Europa har også et ansvar for den
sult og fattigdom, der findes i den
tredje verden, mener borgmester
Jens Christian Gjesing, der »med
stor glæde« deltager i oplysningskampagnen, som er støttet af blandt
andet Udenrigsministeriet og Pro-

jektrådgivningen, der er paraplyorganisation for mere end 250 frivillige ulandsorganisationer i Danmark.
– Når FN beslutter at fokusere på
en sag, synes jeg, vi er forpligtet til
ikke bare at gøre opmærksom på
den, men også til at forsøge at påvirke folk holdninger og få dem til at
tage stilling, siger borgmesteren, og
han er sikker på, at Jens Galschiøts
skulpturer vil gøre indtryk.
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– Jeg tror ikke, at nogen vil forlade
havnen uden at være påvirkede, og
jeg håber så, at folk ikke bare vil være følelsesmæssigt bevægede, men
også politisk, og få en større ansvarsfølelse, siger Jens Christian
Gjesing.
Skibet, der hedder Anton, har allerede besøgt Odense, Randers,
Holbæk og Århus, og er i Haderslev
fra torsdag til mandag.
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DEBAT

Beboere og personale
fik ål og snaps

Aktivitetshuset

GRAM: Der blev sagt skål med snaps
og spist stegt ål, da beboere og personale på plejecentret Højmarken i
aftes gik til bords. Helt ekstraordinært havde Støtteforeningen for
Engparken og Højmarken nemlig inviteret de 26 beboere og personale
på en god middag med ønskemenuen stegt ål og snaps.
– Vi vil jo gerne gøre lidt ekstra for
beboerne, fortæller støtteforeningens formand, Gerda Grønlund, der
sammen med de andre frivillige i en
årrække har samlet penge ind til at
forsøde plejehjemsbeboernes liv.
Bidrag fra det åbne hus den sidste
lørdag i november måned er sammen med bidrag fra andre frivillige
organisationer og kontingentet i
støtteforeningen med til at finansiere oplevelserne, der ikke kun er kulinariske. Støtteforeningen har således flere gange også inviteret på underholdning.
mir

Ingeborg og Jakob Jepsen, Starup Højvænge 14, Haderselv, skriver:

Når der varsles nedskæringer f.eks. på skoler eller i
skattecentre eller andre institutioner, farer personalets organisationer straks op og mener ikke, at det
kan lade sig gøre. Det skal de jo pr. automatik gøre,
men her i Haderslev er det for tiden den almindelige
kvinde/mand, der nu i hobetal protesterer mod forslaget om at lukke aktivitetshusets værksteder, og
de er hverken organiseret i organisationer eller partier.
Vi vil også gerne deltage i protesten, dels fordi vi
synes, at det er en skam at nedlægge disse ting ef-

DEBAT

En lille smule tudefjæs
Leif Hartmann, medlem af Enhedslisten, Zeisesvej 2, Haderslev skriver:

Kommunens budget for 2010-2013 er vedtaget med
Socialdemokraternes stemmer. Der var ingen forbehold over for, at vedtagelsen over 4 år ville medføre

ter, at de nu har eksisteret i 35 år, og også fordi vi
mener, at udvalgsmedlemmerne for kultur og fritid
ikke ved, hvad det drejer sig om. De fleste har nok
ikke sat sig ind i, hvad der sker i huset - måske aldrig været der.
Vi mener, at besparelsen på 850.000 kr. sagtens
kunne findes et andet sted i kommuneregnskabet,
hvis blot andre (neutrale) kunne få lov at kigge med,
men man hytter jo sig selv.
Vi har læst, at der kommer 100.000 mennesker i
løbet af et år, så vores forslag kunne, hvis besparelsen ikke blev taget af bordet, være, at man opkrævede en tier måske tyve kr. pr. gang for at bruge værkstederne, og så er pengene jo hjemme. Udgifter til
opkrævning af beløbet kunne blot være en automat
som P-automater, hvor man kunne lægge penge i.
Har man først nedlagt værkstederne, kommer de
ikke op at stå igen.

en mangel på mindst 300 millioner.
»Det er altså ikke socialdemokraterne, der har
bragt os til det her (altså det økonomisk uføre)«, udtaler Kim Qvist (Socialdemokraterne) til JydskeVestkysten!
»For spare, det skal vi. Det har regeringen bestemt«, skriver Karl Gunnar Gregersen (Socialdemo-kraterne) i JydskeVestkysten!
Er der ikke en lille smule klynk og tudefjæs over
de udsagn?

tid og sted
14-22.30: Gram Fritidscenter.
17-21: Gram Bibliotek: Ubemandet
åbningstid.

VAGTER
LÆGEVAGTEN: Tlf.: 7011 0707.
SUNDHEDSPLEJERSKE: Tlf.: 7511
5115. Åben fredag, lørdag, søndag og
helligdage. Kl. 17-20.
SKADEKLINIKKEN, Haderslev Sygehus: Åben kl. 8.00-22.00, Tlf.: 7427
3280.
BARSELSAMBULATORIUM: Døgnvagt
fra mandag kl. 8.00 til fredag kl.
12.00. Tlf. 7427 3502.
PSYKINFO, Lavgade 5, 1: Åben 9-15.
CENTERSKADESTUEN, Aabenraa Sygehus: Åben hele døgnet.
TANDLÆGEVAGT: 6541 4551.
SMERTEKLINIK: Åben kl. 8.00 –
16.00, Tlf.: 35 14 50 30.
APOTEKER VAGT: Haderslev ingen.

Aabenraa Svane Apotek Tlf.: 7462
2200 samt Kolding Sønderbro Apotek Tlf.: 7552 0122.
HADERSLEV DYREHOSPITAL, Ole
Rømersvej 7, Tlf.: 7452 2353. Konsultation efter aftale, tidsbestilling hele
dagen og døgnvagt.
DYREHOSPITALET HEJSAGER, Jomfrustien: Konsultation efter aftale.
Tidsbestilling man-fredag klokken 817 på Tlf.: 7457 1252. Vagt dagligt til
klokken 23.
SOMMERSTED-JELS DYRLÆGER,
Storegade 6, Sommersted. Tlf.: 7450
4203. Konsultation efter aftale, tidsbestilling hele dagen, døgnvagt.
RADIOVAGTEN: Frivillig under søredning: Øverste chef Jan Christensen
20411247, chef John Hansen
74665011.
ÆLDRE SAGEN: Besøgsvenner Tlf.:
74 52 53 53. Telefonstjerne Tlf.:

7453 5554. Motionsvenner Tlf.: 7452
6993.
ÆLDRE SAGEN, Vojens, formand Inga Jensen, Tlf: 73 54 13 44.

RÅDGIVNING
BESØGSTJENESTER: Røde Kors, Haderslev Tlf.: 7452 3250.
Røde Kors i Vojens, besøgstjenesten,
telefon 7454 1717 og 7450 7409.
Røde Kors i Gram, besøgstjeneste, telefon 7482 2704 og 7482 2073.
Røde Kors og Ældre Sagens telefonstjerne i Gram: 7482 2251 og 7482
1966.
Domsognet Tlf.: 7452 9029.
Gl. Haderslev Sogn telefon 7452
7504.
Bezugfreunde Tlf.: 7452 6071 eller
7452 3655.
Ansgar Tlf.: 7452 6919.
Ældre Sagen Tlf.: 7452 5353.

INDBRUD

Tyv kom gennem
kældervindue
HADERSLEV: En tyv
brød i går ind i en villa
på Bjerning Hovedvej
nord for Haderslev. Tyven kom ind ved at bryde et kældervindue op
og stak af med en bærbar computer, oplyser
Syd- og Sønderjyllands
Politi. Indbruddet skete
mellem klokken 10 og 17.
jr

Tlf. 7020 8024 mandagfredag 7-17, lørdag-søndag 8-12. Udebliver avisen, ring inden kl. 10

TRÆFFETID

Tilbud til brystopererede kvinder
AABENRAA: Torsdag den 9.
september fra kl. 19-21, er der
træffetid for brystopererede
kvinder og deres pårørende i
mødelokale 1 på Aabenraa Sygehus.
Emnet er »Fokus på lymfeødem – alternative behandlingsmuligheder og selvmanagement« ved fysioterapeut
Desiree Jensen fra terapiafdelingen på Aabenraa Sygehus. Vejleder fra Brystkræftgruppen og en sygeplejerske
fra Brystcentret i Aabenraa
deltager også. Tilbuddet er
gratis og der er ikke tilmelding.

DUMT

Bilist snuppet for
fire forseelser
TOFTLUND: At en 37-årig
mandlig bilist blev stoppet
fredag eftermiddag med alkohol i blodet var tilsyneladende
dumt. Men her stopper dumheden desværre ikke.
Da betjenten undersøgte
mandens forhold nærmere,
viste det sig, at han i forvejen
er frakendt førerretten til at
køre bil og at bilen var afmeldt og derfor ikke forsikret.
Det oplyser vagtchefen ved
Syd- og Sønderjyllands Politi,
der endvidere kan berette at
den 37-årige bilist, der stammer fra Haderslevområdet,
satte en tyk streg under sin
dumhed ved at køre ud for
fuldt stop på Arnumvej.

