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FOR EN DAG

Biblioteker lukker
TØNDER: Den dårlige nyhed er,
at bibliotekerne i Tønder Kommune lukker. Den gode nyhed
er, at det kun er for en dag.
Onsdag, den 5. marts, er alle
24 medarbejdere ved Løgumkloster Bibliotek og postbutik
samt bibliotekerne i Bredebro,
Højer, Skærbæk, Toftlund og
Tønder indkaldt til en fælles
planlægnings- og kursusdag,
og det er baggrund for, at bibliotekerne inklusive postbutikken i Løgumkloster forbliver
lukket den dag, oplyser overbibliotekar Karl Posselt, Tønder.
Ved kommunesammenlægningen blev de seks lokale biblioteker samlet i én organisation. De 24 medarbejdere sørger i fællesskab for, at borgerne har adgang til bogudlån
m.m. i 137 timer om ugen - fordelt på seks dage.

SUNDHED I CENTRUM

Pas på dig selv
og din krop
BALLUM: Lørdag den 29.
marts finder der et arrangement med overskriften »Pas
på dig selv« sted på Den Gamle Digegreves Hus i Ballum.
Arrangementet finder sted i
samarbejde med massør Lee
Christiansen fra Aabenraa. Efter velkomsten er der frokost,
og så står den på gåtur med
indlagte pauser til snak og
øvelser, der er gode for krop
og åndedræt. Senere er der
kaffebord og frugt, og derefter
får deltagerne lejlighed til at
udføre lette kropsøvelser samt
får gode råd om, hvordan man
får mere overskud og energi.
Tilmelding kan ske til Kirsten
Andreasen eller via www.klaegager.dk

UDSTILLING

Keramik i
oldtidsparken
HJEMSTED: Torsdag den 13.
marts klokken 15 åbner en udstilling i galleriet i Hjemsted
Oldtidspark. Det er kunstneren
Grethe Lund fra Rømø, som
udstiller keramik og malerier.
Alle er velkomne til ferniseringen, hvor oldtidsparken byder på en lille forfriskning.
Udstillingen kan ses frem til
den 23. marts i oldtidsparkens
åbningstid.

FORÅRSMARKED

Solgården
inviterer
BEDSTED: Dagcenteret på Solgården i Bedsted inviterer til
forårsmarked torsdag den 13.
marts mellem klokken 10 og
16.30.
Der sælges forskellige ting
som påskeæg, duge og andre
pynteting, som pensionisterne
på dagcenteret har fremstillet.
Til forårsmarkedet er der
selvfølgelig kaffe på kanden,
og det er der i øvrigt altid i
dagcenteret, som dagligt har
åben mellem klokken 9 og 16,
hvor man er velkommen til at
komme og handle.

Indtil videre er der sat fem spunsvægge ned i grøfterne i Kongens Mose, og der skal et par stykker op mere endnu. De er med til at holde vandet inde i mosen og
dermed hæve vandstanden.
FOTO: HANS CHRISTIAN GABELGAARD

Et langsigtet projekt
GENOPRETNING: Først

om et par tusinde år vil
Kongens Mose igen være
en højmose i naturlig balance. Men allerede nu kan
man fornemme genopretningen i området.
Af Lone Rytter
Tlf. 7211 4057, lry@jv.dk

KONGENS MOSE: Omkring 30
personer havde taget imod invitationen fra Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet, da der i går eftermiddag
var guidet tur i Kongens Mose. Nogle måtte dog opgive undervejs, da
vandet nogle steder står så højt, at
der skal et par lange gummistøvler
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til, hvis man skal beholde sokkerne
tørre.
Men netop det meget vand inde i
moseområdet er tegn på, at Skov- og
Naturstyrelsen er i gang med et naturgenopretningsprojekt. Et projekt, som går ud på at føre Kongens
Mose tilbage til en højmose i naturlig balance – sådan som den var for
flere hundrede år siden.

Langsigtet
Og det er et langsigtet projekt, som
man er gået i gang med.
Naturvejleder Søren Rask Jessen
og biolog Anne Jul Kristensen, som
guidede turen, fortalte, at der sandsynligvis vil gå mellem 2000 og 3000
år, inden mosen er fuldstændig tilbage i sin naturlige form og ikke længere behøver menneskelig indblanding.

LÆSERNE
SKRIVER

Denne artikel er inspireret af et indlæg på www.jv.dk fra borgerjournalist
Du kan se hele indlægget og mange andre på www.jv.dk
Du kan kommentere indlæggene, og du kan melde dig som borgerjournalist og fortælle de historier, der interesserer dig.

Anne Dorte Michelsen i kirken
Af borgerjournalist Per Bach, Bredebro
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Anne Dorte Michelsen kommer til Ballum kirke, onsdag
den 27. feb. kl. 19.00.
Anne Dorte vil holde foredrag
om »Kroppens sjæl og sprog«, og
der vil være indlagt et par sange i
foredraget. angeren og sangskriveren Anne Dorte Michelsen blev
født den 17. juli 1958 i Århus. Allerede som 5-årig begyndte hun at
spille klaver, og skrev som elev på
Århus Friskole sin første sang som

9-årig. Århus Friskole, der fik stor
betydning for Anne Dorte Michelsens musikalske udvikling i de første år, er en skole med stor vægt
på kreative fag.
Senere dannede hun sit første
band - »Sødsuppe« - i 1978. Senere
sang hun med gruppen »Tøsedrengene«, hvor kendte sange som
»Sig Du Kan Li’ Mig« og »Vi Var
Engang Så Tæt« blev hits.
Alle er velkomne til arrangementet.

Men selvom projektet rækker
langt ud i fremtiden, så kan man allerede nu se, at der sker ændringer.
Vandet står højt i mosen, og det skyldes, at Skov- og Naturstyrelsen flere
steder har sat store spunsvægge
ned for enden af grøfterne, for at holde vandet inde i området. Til sommer går man i gang med at grave
drænrør op eller blænde dem af.
Masser af træer er blevet fældet,
for de hører ikke naturligt hjemme i
mosen, men har kunne etablere sig,
så længe området blev drænet og afvandet.
Projektet er delvis betalt af EU
Life-midler, mens Skov- og Naturstyrelsen også bidrager. Ud over
Kongens Mose findes der yderligere seks højmoser i Danmark, som
man alle er i gang med at genoprette.

FA K TA

■ KONGENS MOSE
Kongens Mose er på cirka 200
hektar, men var oprindeligt meget
større, da den omkransede hele
Draved Skov. Mosen blev fredet i
1986, men først i 2005 udløb forpagtningsaftalerne med Pindstrup,
som havde tilladelse til at grave
tørv i området. Under første verdenskrig var det russiske krigsfanger, der blev sat til at grave tørv i
mosen. Mosen ejes af Skov- og Naturstyrelsen, og der er offentlig adgang på nær i perioden 1. marts til
1. juli, hvor der er yngletid for fuglene.

Thomas-messe i Bedsted Kirke
Af borgerjournalist Heine Holmgaard,
Løgumkloster

!

Mandag den 25. februar prøves
en ny gudstjenesteform i Bedsted kirke - en såkaldt »Thomas-messe«.
Ideen til denne gudstjenesteform
kommer fra Finland, hvor en præst
var optaget af at finde en gudstjenesteform, der kunne møde nutidsmennesket med dets tvivl og
spørgsmål. Det blev til en gudstjeneste, hvor der er lagt vægt på ro
til eftertanke. Navnet »Thomasmesse« henviser til disciplen Thomas, der er kendt som tvivleren
blandt Jesu disciple. Netop tvivlen
vil være temaet for gudstjenesten
mandag aften - med udgangspunkt
i beretningen om Thomas, der møder Jesus efter påskemorgen. Der

vil være en kort prædiken om Thomas og tvivlen. Derefter vil der være 8 stationer rundt i kirken, hvor
man i stilhed kan gå rundt til de enkelte stationer, der hver især giver
anledning til overvejelse og eftertanke. Det er stationer, hvor man
blandt andet kan tage en seddel
med et bibelord, læse en lille bøn,
tænde et lys, selv skrive sin bøn, eller blot sætter sig med sine egne
tanker under stille musik. Gudstjenesten slutter med nadver og velsignelsen. Gudstjenesten er arrangeret af Bedsted KFUM&K sammen med sognepræsten. De unge
fra KFUM&K har lavet stationerne
og står for musikken ved gudstjenesten.
Alle er velkomne til at deltage
denne aften.

