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Det var en enig kommunalbestyrelse, der
sidste år sagde nej til, at leve-bo miljøerne skulle fortsætte. Den beslutning står vi
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John Bøgh
har et godt
fodarbejde
VILD MED FØDDER: Den 54-årige
John Bøgh er uddannet fodterapeut, og
han er i dag med til at markere »Fodens
Dag« i Tønder.
Af Mads Grinderslev
Tlf. 7211 4063, mgr@jv.dk

Therese Thøgersen har været Kommandørgård-direktør siden 1989. Hendes forældre erhvervede hotellet i 1970. Her ses hun sammen med sin samlever, Sigursteinn GudmundsFoto: HC Gabelgaard
son, sin mor, Ellen Thøgersen, og hendes mand, Jens Fromm.

Hoteldronning fyldte 50 år
HJØRNE: Therese Thøgersen havde i går indbudt til stor fest.
Af Martin Franciere
Tlf. 7211 4061, maf@jv.dk

RØMØ: Therese Thøgersen havde i går inviteret til
stort kalas på Kommandørgården på Rømø. Anledningen var hendes 50 års dag.
Hun har boet på Rømø siden barndommen. Therese
Thøgersen overtog hotellet
fra sin mor, Ellen Thøgersen, tilbage i 1989. Dengang havde Therese Thøgersen netop færdiggjort
sin cand.merc. fra Københavns Universitet og en etårig »Hotel management

degree« i England. Et par år
forinden var hendes forældre blevet skilt. Efter skilmissen flyttede moderen til
Sydfrankrig, mens faderen,
Erik, flyttede til England.
I 1999 købte Therese Thøgersen Rømø Sommerland,
og det betød, at der blev
plads til hestehold, der i dag
involverer 100 islændere.
Med tiden er Kommandørgården blevet udbygget, så
hotellet i dag rummer 83 ferielejligheder/værelser
samt 30 hytter. Desuden råder hun over en campingplads med plads til 550 en-

heder, og på Mandø har hun
også erhvervet en gård, så
hesteture og diverse naturture udgår fra begge Vadehavsøer.
Privat har hun gennem ti
år dannet par med islændingen Sigursteinn Gudmunsson, der blev ansat til
at tage sig af af de mange islændere. Fra et tidligere forhold har Therese Thøgersen
Amalie på 22 år, der studerer til tandtekniker i København, og Asbjørn på 19 år,
der for tiden arbejder på hotellet, mens han venter på at
starte på højeskole.

TØNDER: John Bøghs job er
at behandle folks dårlige
fødder. Han fjerner hård
hud, ligtorne og ordner
nedgroede negle. Nogle ville sige: Ulækkert. Men ikke
John Bøgh.
– Jeg elsker at arbejde
med fødder. Det er et supergodt arbejde. Jeg er
glad for det, slår han fast.
I dag er han med til at
markere den landsdækkende Fodens Dag i Tønder
sammen med Beritt Hoffmann og Tove Christiansen.
– Der er ikke ret meget
fokus på fødder i det hele
taget. Der er først fokus på
dem, når man har ondt i
dem, fortæller John Bøgh,
der for år tilbage arbejdede
som tandtekniker i Flensborg.
Han ville gerne have et
arbejde, hvor han i højere
grad havde kontakt med de

FAKTA ■ ■ ■
FODENS DAG
■ De statsautoriserede
fodterapeuter i Danmark. I
Tønder kan man Tønder
Sygehus’ hovedindgang få
et gratis fodtjek af fodterapeuterne Tove Christinanden, John Bøgh og Beritt Hoffmann fra klokken
14 til 17.
folk, han arbejdede med,
og da hans mor forsøgte at
få en tid ved en fodterapeut, hvilket var svært, og
satte det ham på sporet af
sin nuværende profession.
– Det var det, der gav gnisten til at undersøge, hvad
behovet var, fortæller John
Bøgh, der uddannede sig til
autoriseret fodterapeut i
Randers.
Han har boet i Tønder, siden han var fem år, og er i
dag gift med Hella Bøgh.

Han har klinik på hjemmeadressen på Digevej, hvor
han laver behandlinger.

Bøjle på tæer
– Vores klientel er ofte æl-

INTERNATIONAL PROTEST

Borgergruppe mod CO2-lager kalder til samling
SCHAFFLUND: Først kæmpede den indædt mod planer om et underjordisk
CO2-lager i området omkring den dansk-tyske
grænse. Nu har borgergruppen mod det CO2-lager udvidet bedriften og
advarer mod lagerplaner i
både den danske og tyske
del af Nordsøen.

Gruppens danske forbindelsesmand Erik Mølbach, Skovlund, kalder
sammen med hele borgergruppen til et kulturelt protestmøde på Flensborg
havn på fredag.
Under overskriften »CCSprotest møder kunst« lægges op til taler og aktioner,
der skal sende et samlet,

solidarisk budskab mod
nedpresning af CO2 til både Berlin, København, investorer og koncerner.
Blikfang for demonstrationen med start kl. 15 bliver det danske Danida-støttede aktionsskib »Anton«,
der er udsmykket med 70
»flygtninge« i form af bronzefigurer i legemsstørrelse.

Figurerne er udført af den
danske billedhugger Jens
Galschiøt. Ved ankomsten
til Flensborg ved 15 tiden
vil der blive holdt taler af
bl.a. Landrat Dr. Buschmann fra Slesvig-Flensborg, borgmester Brüggemann, og Uwe Lindholdt
fra Danmarks Naturfredningsforening.

Det Danida-støttede aktionsskib Anton kommer til FlensPrivatfoto
borg på fredag.

