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Høsten 2017 er overstået, og godt det samme, for vejr-
guderne var ingenlunde venlig stemt overfor høstguds-
tjenesten denne onsdag formiddag. Regnen stod bogsta-
velig talt voldsomt og vedvarende, ”ned i stænger”. Men 
indenfor i kirken var lysene tændt, og bænkeraderne 
fint pyntede med blomster og kornaks. Det havde kir-
ketjener Jan Schmidt sørget for, og det var traditionen 
tro Margrethe og Bent Juhl, der havde fremskaffet den 
fint pyntede vogn med høstens frugter og blomster, 
som blev trukket op gennem kirkeskibet af Gunnar 
Østergaard i en indledningsprosession. Organist Mette 
Faber sørgede for den musiske del af gudstjenesten, 
ligesom det var sognepræst Jakob Dam Knudsen, der 
smilende bød velkommen, og fortalte historien om ”den 
barmhjertige samaritaner”, med både alm. stemme og 
samtidig med døvesprogs tegn, samt med megen dra-
matisk gestikuleren, som fik mange kommentarer fra 
den livlige menighed. Kirkekoret bestående af Mette, 
Nanna, Michael og præst sang de smukke høstsalmer. 
Bagefter kirkefrokost. Under og efter frokosten var 
der sangunderholdning af gruppen ”Solstrålerne” fra 

Aabenraa. Det er en meningsfuld tradition med disse 
årlige høstgudstjenester, de er så populære, og tilmel-
dingsantallet er så højt, at man må dele dem i to hold, 
hvoraf det næste kom onsdag d. 20. september, og hvor 
der var over 100 tilmeldte. Tak for en god oplevelse, og 
til alle de der står bag.

Kaj Kongsted, Haderslev

Julegudstjeneste 
i Tønder Kristkirke
Tirsdag d. 5. december 2017 kl. 19.00
Tilmelding til kirkekaffe efter gudstjenesten til Bodil Møller senest den 
4. december på email: kurbod@gmail.com eller på tlf. 7472 3086, mobil 
6010 0620.

Høstgudstjeneste i Gl. Haderslev Kirke
 arrangeret af Interessegruppen for Kirke og udviklingshæmmede, d. 13. september 2017 kl. 11.00
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Kampen om Fjordskolen

give, at en samling af Fjordskolen på 
én adresse ville være godt. Det skete 
der umiddelbart ikke det store ved før 
i 2014, hvor der var en ny skolesam-
menlægning – denne gang af tre fol-
keskoler i Bov-området i den sydlige 
del af kommunen. Kruså Skole kom 
dermed til at stå tom. Og det fik børne- 
og uddannelsesudvalget til at foreslå, 
at Fjordskolen kunne flytte til Kruså, 
for så kunne den jo også blive samlet 
på én adresse, som skolens bestyrelse 
selv havde givet udtryk for et par år 
tidligere.

Det forslag arbejdede forvaltningen 
videre med, og den 1. december 2015 
landede høringspapirerne ude hos de 
høringsberettigede – helt uden forud-
gående varsel eller inddragelse. Foræl-
drebestyrelsen meldte i sit høringssvar 
tilbage, at da man et par år tidligere 
foreslog en sammenlægning, så mente 
man ikke under hvilke som helst betin-
gelser. En samling af skolens forskellige 
lokaliteter er ikke så afgørende, at man 
vil acceptere en flytning ud af byen til 
det ene hjørne af kommunen. Så en 
flytning til Kruså skulle i hvert fald ikke 
være med den begrundelse.

En planlagt flytning af specialskolen 
Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså har 
bragt sindene i kog i Sønder jylland. Både 
omkostningerne til renovering af nye 
lokaler, Krusås beliggenhed i regionens 
ene hjørne, hele processen omkring en 
flytning og uklarhed om motivet for flyt-
ningen er blandt de temaer, der har bragt 
sindene i kog.

Af Arne Ditlevsen

Aabenraas eneste skole for børn i folke-
skolealderen med behov for vidtgående 
specialundervisning, Fjordskolen, skal 
efter beslutning i byrådet flytte ud af 
Aabenraa by og 25 kilometer sydpå til 
Kruså. De pårørende til børnene og fag-
personer har protesteret kraftigt mod 
flytningen. Demonstrationer, læser-
breve, underskriftsindsamling, artikler, 
høringssvar og aktivisme på alle planer 
har været brugt for at fastholde skolen 
i Aabenraa. 

Men flertallet i byrådet – med stem-
merne 17 mod 14 – har holdt fast: Skolen 
skal flytte væk fra det centrale Aaben-
raa i løbet af 2018.

Der er omkring 250 elever på Fjordsko-
len, og skolens fritidsordning har cirka 
80 børn. Der er op mod 160 ansatte. I 
takt med at skolen over en årrække er 
er blevet udvidet og udviklet, er den 
ekspanderet til flere adresser. Eleverne 
kommer fra både Aabenraa Kommune 
og de omliggende kommuner.

SAMLING 
– MEN IKKE UANSET HVAD
Beslutningen om flytningen blev taget 
af kommunens byråd for halvandet år 
siden. Der er blevet spekuleret meget i 
de bagvedliggende motiver for flytnin-
gen – handler det om at løfte et konkret 
behov for bedre lokaler, eller er der 
andre årsager som at flytte unge med 
synlige handicap ud af byen eller et 
ønske om at bruge grundene til andre 
formål (parkering eller salg)? Borg-
mester Thomas Andresen fastholder, 
at det drejer sig om at sikre ordentlige 
faciliteter på én adresse.

Det sidste siger han med henvisning 
til, at Fjordskolens ledelse og bestyrelse 
tilbage i 2012 i kølvandet på en sam-
menlægning af to af byens folkeskoler 
kontaktede kommunen for at tilkende-

Sakset fra LEV Bladet nr. 6, oktober 2017

Demonstration for bevaring af Fjordskolen i Aabenraa
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transporttiden ned til Kruså. I øvrigt 
er det ikke det, at der tilfældigvis er 
en tom bygning, som burde bestemme 
en flytning. 

Hvorfor Fjordskolen overhovedet 
skal flytte, kalder Povl Kylling Petersen 
for et ”godt spørgsmål”.

- Det er jo fortsat uklart, hvad kom-
munen vil bruge Fjordskolens nuvæ-
rende bygninger til. Den ene grund er 
meget attraktiv og kan udstykkes. Den 
anden afdeling ligger på campus-områ-
det, og der har været rygter fremme 
om, at der skal være parkeringspladser. 

- Jeg tror, at det handler om stæ-
dighed. Man vil ikke tabe ansigt ved at 
ændre en beslutning, som man trods 
meget kritik har fastholdt. Og så fryg-
ter jeg faktisk også, at det handler om 
menneskesynet hos Venstre – altså at 
mennesker med handicap gerne må 
flyttes væk fra bymidten, så mere ”vær-
dige” studerende kan fylde campus op, 
siger Povl Kylling Petersen.

Povl Kylling Petersen har dog ikke 
opgivet kampen om, at Fjordskolen kan 
blive i Aabenraa. Han henviser blandt 
andet til den undersøgelse, som en uaf-
hængig boligekspert på foranledning af 
LEV skal foretage af skolen i Kruså. Og 
så håber han også på, at flertallet skif-
ter i byrådet efter kommunalvalget den 
21. november, for hvis Socialdemokra-
terne vinder borgmesterposten, har de 
lovet at stoppe en flytning og få lavet 
en række beregninger på, hvad det vil 
koste at bibeholde skolen i Aabenraa.

Povl Kylling Petersen har som med-
lem af Aabenraa Kommunes byråd for 
Socialdemokratiet opponeret kraftigt 
mod beslutningen om at flytte Fjord-
skolen til Kruså. 

- Det er den mest katastrofale 
beslutning i de 28 år, jeg har siddet i 
byrådet, siger han.

Der er mange ting omkring beslut-
ningen, som han er kritisk over for: 

Her henviser han både til den læn-
gere kørsel for langt de fleste af ele-
verne til Kruså, en økonomisk plan 
for flytningen, som han ikke mener 
holder vand, og en uigennemskuelig 
og mangelfuld proces:

- Byrådet fedter sig fra det. Det er 
et projekt, som aldrig bliver godt. Det 
bliver givet meget dyrere end det, 
budgettet viser nu. Der er påpeget 
en hel masse ekstra udgifter ved om- 
og tilbygning af Kruså Skole, som man 
allerede nu kan se, men som der ikke er 
taget højde for i budgettet. Jeg tror, at 
prisen snarere kommer op på omkring 
70 millioner kroner.

Om den mangelfulde proces siger 
Povl Kylling Petersen:

- Vi fik fra Socialdemokratiet afsat 
500.000 kr. til en grundig analyse af, 
hvad flytningen vil betyde. Men den 
er aldrig lavet. Der er kun lavet en lille 
analyse af kørselsmønsteret for sko-
lens elever til Kruså i forhold til det 
nuværende. Men der er intet om, hvad 
der går tabt ved en flytning for eksem-
pel i forhold til nærhed til et bymiljø.

- Det her handler ikke om at tale 
landdistrikter ned, men det er ikke 
hensigtsmæssigt at flytte skolen til 
en mindre by uden mange mulighe-
der. Ingen havde drømt om at flytte 
skolen til Kruså, hvis der ikke var en 
ledig skole her.

- Jeg frygter, at forældre fra eksem-
pelvis Haderslev vil begynde at orien-
tere sig andre steder hen på grund af 

Ikke desto mindre var processen sat i 
gang. Og i slutningen af februar 2016 
besluttede et flertal i byrådet, at Fjord-
skolen skulle flytte til Kruså. Og så tog 
dramaet omkring Fjordskolen ellers for 
alvor fart – i medier, politiske udvalg, 
mellem forvaltning og pårørende og 
personale.

OMBYGNING
En flytning vil medføre en stor ombyg-
ning af Kruså Skole. Der skal laves alt 
fra faglokaler, bredere døre, fjernelse 
af skimmelsvamp, opførelse af nyt tera-
pibassin med meget mere. I alt er der 
afsat 35 millioner kroner til ombyg-
ningen og 15 millioner kroner til nyt 
terapibassin. 

Senest har LEVs lokale kreds kon-
taktet en ekstern boligrådgiver for at 
få ham til at gennemgå og vurdere 
Kruså Skole. Kommunen har afvist at 
hjælpe de pårørende med at skaffe 
adgang til skolen for boligrådgiveren. 
Han kommer dog alligevel ind sammen 
med handicaprådet, der skal besøge 
skolen i slutningen af september (efter 
redaktionens afslutning på dette blad). 
Kredsen håber, at boligrådgiveren på 
objektiv vis kan sætte fokus på nogle 
af de anker, de har i forhold til Kruså 
Skoles tilstand – herunder tilgængelig-
heden både inden- og udendørs.

LEV: GENOVERVEJ BESLUTNINGEN
LEVs landsformand, Anni Sørensen, 
kontaktede i juni medlemmerne af 
Aabenraa Kommunes børne- og uddan-
nelsesudvalg, hvor hun blandt andet 
skrev, at det var med stor bekymring, 
at hun så på, at kommunen ”tilsyne-
ladende har valgt ikke at lytte til de 
mange kritiske indvendinger, som er 
fremkommet i forbindelse med pla-
nerne om flytning af Fjordskolen”. 

Anni Sørensen udtrykte tilslutning 
til bekymringen for de mange børn 
med handicap, som vil blive berørt af 
flytningen til en skolebygning ude på 
landet, og afsluttede sin henvendelse 
med en opfordring til, at det politiske 
flertal nøje genovervejer beslutningen.

SOCIALDEMOKRATEN

Den mest katastrofale 
beslutning i 28 år

Flytning af Fjordskolen er en kata-
stofe, mener det socialdemokratiske 
medlem af byrådet i Aabenraa.
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- Placeringen i en by er helt central. 
Jeg er overbevist om, at langt de fleste 
elever bruger byen – også i skolesam-
menhæng. Selvfølgelig kan der være 
enkelte elever, som af den ene eller 
anden grund ikke gør det – måske skal 
de skærmes fra den, fordi de ikke kan 
håndtere byens liv og larm, men det 
er undtagelsen. Så når borgmesteren 
hævder, at skolen i Kruså mindst bliver 
lige så god som den nuværende, så er 
der ikke noget, der tyder på det, når man 
ser på, hvad der konkret bliver gjort.

Mette Larsen ser derfor frem til, at 
den boligekspert, som LEVs lokale kreds 
har hyret til at gennemgå bygningen – 
mod kommunens ønske og uden samar-
bejde herfra i øvrigt – kan sætte spot på 
hele tilgængeligheden på skolen i Kruså. 

- I første omgang blev han og LEV 
afvist, så hvis han skulle ind, måtte han 
tilpasse sig til en af de offentlige rund-
visninger. 

Men ind kommer han, nu bliver det 
dog med det lokale handicapråd i stedet, 
da de har ret til at indhente ekstern 
rådgivning.

Om beslutningen om at flytte skolen 
stadig kan ændres, siger Mette Larsen:

- Jeg håber på det. Og bliver også 
nødt til at tro på det. Om ikke andet så 
som følge af et nyt flertal i byrådet efter 
kommunalvalget.

Mette Larsen er formand for Fjordsko-
lens bestyrelse, og hun er rystet og for-
arget over, at en gammel henvendelse 
fra bestyrelsen på Fjordskolen skal bru-
ges som begrundelse for, at skolen nu 
skal flytte fra Aabenraa til Kruså:

- Det er under al kritik. Vel har vi 
ønsket en samling, men selvfølgelig 
ikke under de betingelser, man nu er 
kommet frem til. Så vi vil ikke tages til 
indtægt for det.

Modstanden mod flytningen af Fjord-
skolen fra Aabenraa til Kruså har været 
massiv – hos alle andre end det politiske 
flertal i byrådet. Mette Larsen siger:

- Jeg oplever, at handicaprådet, per-
sonalet på skolen, DH, LEV og Fjord-
skolens bestyrelse samlet er gået imod 
beslutningen. Og det er for mig at se 
en kæmpe faglighed, kommunen her 
nægter at høre på.

- Jeg synes godt, at jeg kan konklu-
dere, at vi ikke er blevet inddraget i, hvad 
en god løsning kunne være. 

Det, der i det hele taget frustrerer 
Mette Larsen allermest omkring hele 
processen med skoleflytningen, er de 
antydninger, misinformation, eller direk-
te manglende information fra kommu-
nens side, som hun har oplevet. Senest 
vist i forbindelser med de fremvisninger 
på Kruså Skole, som kommunen har 

iværksat i september og oktober for 
alle interesserede:

- Jeg er blevet kimet ned af forældre, 
som har været på besøg dernede. De 
undrer sig over, hvad vi har gang i. Det 
viser sig, at der åbenbart bliver sagt 
under rundvisningen, at skolens ledelse 
og medarbejdere synes, at uagtet man-
ge af behovene ikke er opfyldt, så ser 
de flytningen som en rigtig god løsning.

- Vi har også tidligere oplevet eksem-
pler på, at ting iværksættes, før en 
høringsfase faktisk er overstået, og at 
politikerne i børne- og undervisnings-
udvalget ikke orienteres om anker, 
spørgsmål eller lignende, der kommer 
til forvaltningen først. 

Og så bliver Kruså Skole ifølge Mette 
Larsen talt op i en grad, som den slet 
ikke kan holde til:

- På trods af store renoveringer vil 
der efter de nuværende planer stadig 
være store problemer med fritidstilbud-
det, som ikke gøres handicapegnet, men 
blot får en gang maling, med manglende 
faciliteter til blandt andet store fælles-
aktiviteter, for der kommer ikke en aula, 
som kan rumme alle, og med at komme 
rundt på skolens udearealer, som ligger 
på en meget skrånende grund. 

Om beliggenheden i Kruså væk fra 
et egentligt bynært miljø, siger Mette 
Larsen:

DE PÅRØRENDE

Tror på, at flytning
stadig kan stoppes

Mette Larsen kæmper for at bevare 
Fjordskolen i Aabenraa.

Kruså Skole, som den ser ud nu.

Foto: Mette Thomsen

Fo
rt

sæ
tt

er
 s

id
e 

10



10

Borgmester Thomas Andresen (V) er 
sikker på, at der kommer en bedre skole 
ud af flytningen fra Aabenraa til Kruså. 
Alt i alt. 

Hvorfor skal skolen flytte?
- Vi fik en henvendelse fra skolens 
ledelse om, at der var problemer med 
indeklima, faglokaler, og at skolen ikke 
er samlet. Vi har afvejet for og imod – 
og jeg er sikker på, at den løsning, vi 
nu er kommet frem til, samlet er bedre 
end den nuværende. 

- I sidste ende må jeg tilstå, at vi som 
politikere bliver udstyret med anbefa-
linger fra forvaltningen – det vil sige 
fordele og ulemper – herunder også 
det som forældre, personale og LEV 
har påpeget. Og det vælger vi ud fra.

Når nu personale og pårørende siger, 
at flytning er dybt proble matisk pga. 
manglende faciliteter og problematisk 
transport – hvad siger du så til det?
- Selvfølgelig bliver Kruså aldrig Aaben-
raa. Der kommer aldrig en gågade! Men 
hvilke kriterier er vigtigst? Arbejdsmil-
jø? Indeklima? Faglokaler? Jeg synes 
også, at man kan stille spørgsmålstegn 
ved, hvorfor den bynære beliggenhed 
nu pludselig har fået så stor vægtning. 
Mig bekendt er der ingen fageksper-
ter, som har sagt det. Det undrer mig 
faktisk, at alle de her børn pludselig 
har så stor brug for byen. En af mine 
byrådskollegers børn går på skolen, og 
det barn har kun to til tre gange været 
med i byen, har kollegaen fortalt. 

- Jeg vil garantere, at det nye tilbud 
bliver bedre end det nuværende. Vi 
finder de penge, der er nødvendige, for 
at det bliver et bedre tilbud, og det må 
du gerne skrive. Det har vi gjort, hver 
gang, at der er blevet påpeget mangler 
af den ene eller anden slags – så finder 
vi ekstrabevillinger til det.

- I forhold til transport så er servi-
ceniveauet målt i tid og ikke i afstand. 
Uanset hvor skolen ligger.

Hvem har retten til at definere, hvor-
når den nye skole er lige så god som 
den gamle?
- Det gør vi ud fra de opfordringer, vi har 
fået fra skolens side. Og det har vi taget 
hånd om med flytning til én matrikel. 
Det eneste jeg ikke kan sætte flueben 
ved er bynær beliggenhed. 

Men jeg synes ikke, at det er rimeligt, 
at man nu pludselig kommer og siger, 
at alle de problemer, man tidligere kom 
med, er pist væk.

Hvad skal der være
i de nuværende bygninger?
- Det ved jeg ikke. Det har vi ikke beslut-
tet noget om endnu, siger Thomas And-
resen, der ikke vil forholde sig til ryg-
terne om, at den del af Fjordskolen, der 
ligger på det nye campusområde i byen, 
skal laves om til parkeringspladser. 

- Det er ikke rimeligt, at jeg skal for-
holde mig til alle mulige rygter, siger 
han.

Er der nogen chancer/risiko
for at flytningen ikke sker?
- Nej, ingen chancer. Et flertal i byrådet 
har besluttet det. Og selve byggeriet 
er gået i gang. Hovedentreprenøren til 
terapibassinet er valgt og jordarbejdet 
er startet. Det er i øvrigt mærkeligt at 
svare på, om skolen skal flytte, når det 
er besluttet i byrådet. Vi har jo ingen 
interesse i ikke at ville det bedste for 
disse borgere.

BORGMESTEREN

Vi handler på det,
skolen har bedt os om

Borgmester Torben Andresen mener, at 
den bedste løsning alt i alt er en flytning 
af Fjordskolen til Kruså Skole.

LEV Sønderjylland
ønsker alle
vore læsere,
medlemmer,

sam ar bejds part nere
og annoncører en

glædelig jul og
et godt nytår
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Livsglædens Dag
LEV Aabenraa fejrede 10 års jubilæum
i Sønderjyllandshallen
I den anledning startede vi med tapas 
og bagefter en svingom til et fantastisk 
orkester, The Jepperties, hvor Torben 
Bohnensach spillede keyboard og sang 
og Jeppe Sigsgaard Clausen med guitar 
og sang samt en solist som spillede 
saxofon! De havde dem bare i deres 
hule hånd, og vidste hvad de kunne lide!

230 mennesker var mødt op. Humø-
ret var højt, masser af livsglæde og 
stemning og trængsel på dansegulvet!

Mennesker kom fra hele det Sønder-
jyske, så der var mange bekendte der 
skulle snakkes og danses med.

Mange forældre og ledsagere havde 
fundet vej for at være med til denne 
dejlige fest.

Hjemmevejledere og pædagoger 
havde sørget for, at rigtig mange skul-
le opleve denne fest, så der er stadig 
rigtig mange varme hænder som vare-
tager vore medmenneskers interesser, 
og det er vi rigtig taknemmelige for.

Tak til Sønderjyllandshallen og Røde-
kro Kro for god betjening og tak til alle 
jer, som var med til at gøre denne dag 
til en super fest.

LEV Aabenraa, Magny Jønch Fo
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Tur til
Nordfyns Højskole

Jeg vil gerne sige mange tak til LEV 
Tønder og Nordfyns Højskole for en 
rigtig spændende uge på højskolen.

Venlig hilsen Mette Mortensen

LEV Tønder havde i september lavet en 
aftale med Nordfyns Højskole om, at vi 
fra Tønder kunne komme på højskole 
i en uge.

Jeg meldte mig hurtigt, for jeg synes, 
det kunne være sjovt at komme på høj-
skole igen. 

Det var en rigtig fin tur til højskolen. 
Vi havde både fint vejr med solskin, og 
så regnede det også en gang imellem.

De første par dage havde vi under-
visning, hvor vi lærte en masse gode 
ting og sager. Vi lærte om kost og 
motion, vi havde også kreative fag, og 
vi lærte også at lave smykker.

Vi var også på tur til Bogense og 
Nordfyn, og så en tur til H.C. Andersens 
by – Odense. Vi skulle klæde os ud til 
et teaterstykke, som handlede om et 
af H.C. Andersens eventyr. Da vi var 
færdige, gik vi på cafe og så var der 
mulighed for at shoppe og købe ind 
til sig selv.

Vi har også sunget på højskolen, og 
det var rigtig godt. Fredagen var sidste 

dag, vi var på højskole. Om aftenen var 
der fest, hvor vi rigtigt hyggede os.

Om lørdagen tog vi hjem til Tønder 
igen.
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Høstfest
Der blev fejret høstfest i kantinen 
på Møllemærsk. Mange var mødt 
op, der blev spist dejlig mad, spil-
lemandsmusik, som hører til og 
nogen var endda ude at få en lille 
svingom.

Provst Kirsten Sønderby for-
talte en historie fra gamle dage, 
da rugen skulle ind og de smukke 
høstsalmer blev sunget!

En rigtig hyggelig aften!

Magny Jønch, LEV Aabenraa
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Idrætsdagen i Tønder
dem ville Idrætsdagen ikke kunne afhol-
des. Og uden legat- og støttebidrag ville 
idrætsdagen blive for dyr at deltage i, 
så det betyder enormt meget at især 
Danfoss, Ecco, Oberst Parkovs Fond, 
Popsens legat og LEV Tønder bakker 
op om dagen.

Vi glæder os allerede til et gensyn 
næste år.  

Skrevet af stævneledelsen bag
Handicap Idrætsdagen i Tønder

Igen i år var der solskin og en fanta-
stisk god stemning til den 33. handicap-
idrætsdag i Tønderhallerne den 7. sep-
tember 2017. Der deltog 420 borgere 
om dagen, hvor borgernes personale/
ledsagere kunne være med gratis. Om 
aftenen til festen deltog 380 borgere 
og 190 personale/ledsagere, plus 50 
frivillige studerende og soldater.

I løbet af dagen dystede de 420 del-
tagere i bl.a. konkurrencer i skydning, 
hockey, boccia, dart og kørestolsræs. 
Uanset hvilke udfordringer man kom-
mer med, så er der på denne idrætsdag 
mulighed for at prøve rigtig mange 
forskellige fysiske aktiviteter som vand-
aerobic, spinning, gokartkørsel, rid-
ning, hestevognskørsel, segwaykørsel, 
bueskydning, sansekasser, rodeotyr og 
meget mere.  

I år var der kommet ekstra legat-
bidrag, og derfor var der endnu flere 
aktiviteter i form af bolde man kunne 
komme ind i og flyde på vand, og der 
var også besøg fra Vickie Jo fra Vild 
med Dans og et professionelt danse-
par, der optrådte. Autograftimen med 
TMT-håndboldspillerne Emil Bergholdt, 
Hans Martin Asmussen og Benjamin 
Holm, samt deres nye træner, Torben 
Sørensen, var også en ganske særlig 
oplevelse.

Der er ingen tvivl om at festaftenen 
er dagens højdepunkt, hvor alle mødes 
til dans til musikken fra OS 3. Dagen 
igennem er der livlig snak med hinan-
den, hvor gamle klassekammerater og 
venner mødes på kryds og tværs fra det 
syd- og sønderjyske område.

En stor tak til vores frivillige hjæl-
pere, soldaterne fra Haderslev Kaserne, 
pædagogstuderende fra University Col-
lege Aabenraa samt beredskabet. Uden 
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Der var også runddans med sjove 
indslag. Det blev en dejlig lørdag 
eftermiddag.

Kirsten Ellekjær

Udenfor stod regnen ned i stride 
strømme og vinden ruskede godt 
i træerne.

Men indenfor i Tønders kulturhus 
Schweizerhalle var der lunt og hyg-

geligt, da LEV Tønder havde inviteret 
til hyggeeftermiddag. Der blev serveret 
sodavand, kaffe, boller og lagkage. Og 
så blev der spillet op til dans, og snart 
var alle i gang på dansegulvet.

Hyggeeftermiddag i Tønder
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