6

SØNDERBORG

SDR

mandag 21. november 2011

Sultne tyve stjal mad
■ NORDBORG: Tyve brød natten

til søndag et udhus op på Niels
Steensens Vej i Nordborg. Her
tømte de fryseren for madvarer
og smuttede med deres bytte.

Sommerhus hærget
■ AUGUSTENBORG: En kikkert

var eneste udbytte, da ukendte
gerningsmænd brød ind i et sommerhus på Stenkobbel i Augustenborg. Til gengæld hærgede
de huset ved at svine med kaffe,
rødvin og salt op af væggene
samt smadre alle spejle i huset.
Indbruddet og hærværket er sket
inden for de seneste 14 dage.

DEBAT

Arbejder
for hele
kommunen
SYNSPUNKT
Erik Lorenzen, byrådsmedlem for
Fælleslisten, Illervej 21, Broager,
skriver:

Kommentar til socialdemokraten
Erik Teicherts forsvar af løsgængerne den 10. november.
Jeg er meget bevidst om mit
personlige stemmetal, og hvad
der er grundlag for min plads i
byrådet. Jeg er også meget bevidst om min personlige holdning til løsgængeri.
Kan man ikke lide lugten i bageriet, kan man selvfølgelig frit
forlade gruppen, men går så helt
ud og overlader posten til en suppleant. Det burde være gældende
for både byrådet og Folketinget.
Endnu mere bevidst er jeg om
at vi har fået en storkommune på
godt og ondt. Vi høster gerne alle
fordelene af at være blevet stor.
Når det drejer sig om det modsatte, kniber det straks lidt mere.
Jeg vil ikke undlade at træffe de
nødvendige og til tider ubehagelige beslutninger, da jeg arbejder
for kommunen som helhed.
Sognerådspolitik og frygt for
ikke at blive genvalgt vil jeg ikke
lade stå i vejen for at vi kan fastholde/hæve kvaliteten i den service vi yder, såvel til unge som
ældre. Økonomien og sammensætningen af kommunens borgere er i hastig forandring og vi er
nødt til at tilpasse strukturer og
organisering derefter.
At stikke hovedet i busken og
tro at problemerne løser sig selv,
det hjælper i hvert fald ikke.

Musik fra mange flere verdensdele fik Alsion til at vibrere i går eftermiddag som optakt til en fredskoncert.

Fotos: Claus Thorsted

Kulturer og religioner
mødtes på kryds og tværs
»
ETNICITET: Der bor rigtig mange folk med forskellig baggrund fra mange dele af Verden i Sønderborg. I går mødtes en del af dem til en stor grænseløs happening.
Af Ejner Munkebro
Tlf. 7211 4123, emu@jv.dk

SØNDERBORG: Mange af det talstærke publikum, der havde fundet vej til Alsion gennem søndag
eftermiddags tætte, vandkolde
tåge, fik hurtigt varmen, da de
trådte ind i foyeren. Kl. 16 skulle
en fredskoncert finde sted, men
allerede i timen op til gyngede
det store hus af fremmede rytmer:
En dansetrup bestående af fire
unge, herboende afrikanske piger
i flotte dragter havde indtaget
gulvet, og rundt om fik publikum

varmen ved at gynge lidt med til
de æggende rytmer eller måske
bare vippe lidt med tæerne.
Efter dem flød sprøde, klassiske toner ud fra højttalerne,
mens fire piger i hvide balletdragter tilførte det multi-etniske
arrangement et yndefuldt pift af
dansk kultur.

Jeg er med for at vise min
egen kultur frem.

Sarah Ibrahim, herboende med palæstinensisk baggrund

Se og blive set

En ny næste gang
Og bag det hele gik en tilfreds
kulturkoordinator, Dennis Lykke,
rundt:
– Det er nu anden gang, vi har
sådan et arrangement, hvor vi vil
vise både den kulturelle og den

Dennis Lykke.
I tiden op til i går havde Dennis
Lykke kun mødt lutter fremstrakte hænder, så derfor er helt sikker
på, at der sker endnu en gentagelse – måske i en anden form og
over mere end en time som i går.

religiøse mangfoldighed, der er i
Sønderborg. Det er én stor happening, det her, hvor vi viser, at
vi spiller sammen på kryds og
tværs af religion og kultur, sagde

19-årge Sarah Ibrahim havde
sammen med en gruppe kvinder
med palæstinensisk baggrund
bagt små kødkager »sfina«, som
de delte ud som smagsprøver:
– Jeg kan godt lide at se andre
kulturer – og at vise min egen
kultur frem, sagde hun.

Glem ikke Linak
Niels E. Nielsen, Bjørnevænget 2,
Guderup, skriver:

I Gintbergs udsendelser om udkantsdanmark var man for nylig
nået til Als. Det var som i de foregående udsendelser ganske underholdende. Desværre blev Linak ikke nævnt. Ingen er i tvivl
om den betydning Danfoss har,
men det er uvurderligt, at en
virksomhed som Linak er placeret på Nordals. Ikke kun for vor
egn, men så sandelig også for
Danfoss.

Der var rytme i disse piger. Det smittede af på publikum, der næsten
ikke kunne undgå at swinge med.

Balletpigerne fra Sønderborg stod med deres graciøse bevægelser og
den klassiske i smuk kontrast til de andre dansetrupper.

