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Af Mette Henriksen

GUDSTJENESTE  Hele somme-
ren igennem inviterer Aarø 
Kirke til diverse arrangemen-
ter. Bare se her:

 Torsdag den 10. juli klok-
ken 19.00: Dansk Rundvisning 

på øen ved Kim Bjerringgaard 
med efterfølgende ost og rød-
vin. Gratis for børn.

 Søndag den 20. juli klokken 
14.00: Tysk gudstjeneste i kir-
ken ved præst Christa Hansen

 Torsdag den 7. august klok-
ken 19.00: Tysk Rundvisning 

på øen ved Kin Bjerring-gaard 
med efterfølgende ost og rød-
vin. Gratis for børn.

 Torsdag den 14. august 
klokken 19.30: Koncert ved 
Den Danske Salmeduo i Kir-
ken. Gratis for børn.

Aarø - på dansk og på tysk
Aarø Kirke inviterer gennem sommeren til diverse arrangementer

Af Mette Henriksen

TURISME  Der kommer allere-
de en del turister på Aarø, men 
der er plads til fl ere, så derfor 
markedsføres der nu aktivt for 
at få fl ere turister til at besø-
ge den herlige ø. Turistvirk-
somhederne har været samlet 
til møde og drøftet, hvad der 
kan gøres for at tiltrække fl ere 
turister. 

" En af ideerne, der kom frem 
på mødet, var at lave et kort, 
hvorpå der fortælles om ople-
velserne på Aarø. Kortet er nu 
en realitet. A5-kortet er trykt i 
10.000 danske eksemplarer og 
5.000 tyske eksemplarer og vil 
nu blive distribueret til over-
natningsstederne i Haderslev, 
Aabenraa og Vedsted," fortæl-
ler ø-turismeambassadør Brit-
ta Leth, som er ansat i projek-
tet af Sammenslutningen af 
Danske Småøer. Hun har en 
baggrund som turistchef og er 
glad for den gode opbakning 
fra turistvirksomhederne på 
Aarø til det nye tiltag. 

" Kortet får forhåbentlig de 
overnattende gæster i områ-
det til at tage en tur til Aarø. 

Det giver således turisterne en 
ekstra oplevelse og kan måske 

være med til, at turisterne 
tager en overnatning mere i 
området. Det vil således blive 
en win-win situation for over-
natningsstederne på fastlan-
det og for Aarø, som så får fl e-
re gæster," slutter hun. 

Aarø går i offensiven
 Nyt markedsføringstiltag skal få fl ere turister til at besøge øen 

Aarø er altid et besøg værd - og det 
er der gerne endnu fl ere turister, som 
må få øje på.

Det var en stor dag i Aarø Kirkes mangeårige historie, da regentparret i fjor besøgte øen - og kirken. Fpto: Peter Rasmus-
sen

Hold familieweekend nær havn og strand
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Bed & Breakfast
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Ring og få en 
uforpligtende snak

Ingen opgaver er for små 
og ingen er for store

Aarøsund 
Bådebyggeri og Bedding

Vi tilbyder:

Se mere på www.aarosundbaadebyggeri.dk

Over 30 års erfaring

Ta’ turen til Aarø/Aarøsund

Der er færgeafgange fra Aarøsund
kl. 10.20, 11.20, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40 og 19.40

Kom til sommerfest

Spisestedet 
74 58 57 17  51 29 30 20

Weekend-ophold 1 overnatning 2 pers. 570,- inkl. morgenmadexcl. sengelinned

på Aarø
Fredag den 11. juli fra kl. 18.00

Waist Coast kommer og underholder med folkemusik, country og pop.
Gratis tur på Ø’en med Postmand Per for børn og barlige sjæle kl. 15-16.

Kom til det populære Krabbevæddeløb kl. 15, 17 og 19.

Lørdag den 12. juli fra kl. 18.00
Den Glade Sønderjyde underholder - der bliver fest med stemning og dans, 

både til unge og ældre. Der serveres wokmad i teltet.
Postmand Per kører fra kl. 11.00-12.00 og 15-16 gratis på Ø’en med 

børn og barlige sjæle.
Det populære krabbevædeløb kl. 11, 13, 15, 17 og 19.

Søndag den 13. juli kl. ca. 19.00
Visens Skib underholder med musik og sang

Der serveres stegt fl æsk og persillesovs. 
Kom med på turen med Postmand Per kl. 11-12 og 15-16 gratis tur 

på Ø’en for børn og barnlige sjæle.  
Krabbevædeløb kl. 11, 13, 15, 17 og 19.

Husk 

vi har 
breakfast 

værelser

Nyt  Nyt  Nyt
Kom til ø’en og prøv vores nye krabbebane for børn og 

barnlige sjæle eller få en GRATIS tur på Ø’en med Postmand Per.
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UDSLIP: I forbindelse med ar-
bejdet med at grave fibernet
ned på Ejsbølvej i Haderslev
kom en gravemaskine for tæt
på gasledningen. Der gik hul,

hvorefter politi og beredskab
blev alarmeret. Indtil folk fra
DONG fik styr på udslippet,
opfordrede politiet beboerne
på Ejsbølvej til at holde sig in-

den døre på grund af eksplo-
sionsfare.

Det tog mindre end en time
mandag eftermiddag, før det
hele atter var under kontrol.

Det var ud for Ejsbølvej 2, gravemaskinen ramte et gaskabel og dermed lige over for Ejsbøl-centret
med både børnehave og ældreboliger.

Gasudslip på Ejsbølvej

AARØ: Der kommer allerede
en del turister til Aarø, men
der er plads til mange flere.

Derfor er øens turistvirk-
somheder gået i offensiven og
har holdt møde om, hvordan
man kan få flere af fastlandets
gæster til at tage en tur med
Aarøsund-færgen.

Det første konkrete resultat
af drøftelsen er et kort, som
fortæller om oplevelserne på
Aarø.

Kortet er trykt i 10.000 dan-
ske og 5000 tyske eksemplarer
og bliver i denne uge distribu-
eret til overnatningsstederne
i Haderslev, Aabenraa og Ved-
sted.

– Kortet får forhåbentlig de
overnattende gæster i områ-
det til at tage en tur til Aarø.

Det giver således turisterne
en ekstra oplevelse og kan må-
ske være med til, at turisterne
tager en overnatning mere i
området. Det vil således blive
en win-win situation for over-
natningsstederne på fastlan-
det og for Aarø, som så får fle-
re gæster, siger ø-turistambas-
sadør Britta Leth i en presse-
meddelelse. Hun er ansat af
Sammenslutningen af Dan-
ske Småøer i et turistprojekt,
som Aarø er en del af.

Oplevelserne venter
Kortet opfordrer turister til at
besøge Aarø og opleve na-
turen og roen enten på cykel
eller som vandrer. Der er mu-

lighed for at overnatte i ferie-
lejligheder, på campingplad-
sen eller på Bed & Breakfast,
men der kan også opleves me-
get, inden færgen sejler tilba-
ge til Haderslev. Der bliver så-
ledes foreslået besøg i julekir-
ken eller naturlegepladsen, se
Bulladen fra 1600-tallet eller
stensamlingen fra oldtiden på
Brummers gård. Det er også
muligt at se på vinmarker og
besøge vingården, fiskerøge-
riet, bigården eller gården
med både Galloway-kvæg og
butik.

Gæsterne behøver ikke at
tage madpakke med, da der
både er kro, cafeer, camping-
plads og havnekiosk.

Aarø vil give turisterne
en ekstra oplevelse
MARKEDSFØRING:
Øens
turistvirksomheder
lancerer et kort med
oplevelser på stribe.
Kortet er klar til
uddeling i uge 28.

Fakta 

Aarøs turistvirksomheder holdt møde i forbindelse med, at Sammen-
slutningen af Danske Småøer har fået en bevilling fra Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter samt EU-midler til at øge kendskabet til 27 dan-
ske småøer.
Målet er at få en større turismeomsætning på øerne, så turistvirksom-
hederne får en bedre forretning og dermed kan være med til at skabe
flere arbejdspladser.

OPKLARET: Tre rumænske
mænd er i Tyskland anholdt
og sigtet for bl.a. røveriet den
7. april hos et guldsmed Nor-
mann i Haderslev og et ind-
brud den 27. marts hos Cen-
trum Smykker i Vojens

Mændene brød mandag den
7. april i år ind hos et Inge og
Poul Normann i Haderslev.
Parret bor over deres forret-
ning. Med en pistol og en hob-
bykniv truede de parret til at
udlevere smykker og kontan-
ter i lejligheden. De tvang
kvinden ned i forretningen,
hvor de også stjal varer for et
stort beløb samt kontanter.Si-
den har lokalpolitiet i Haders-

lev efterforsket sagen inten-
sivt sammen med efterforske-
re fra Organiseret Kriminali-
tet i Esbjerg. Det stod ret hur-
tigt klart, at det sandsynligvis
var østeuropæiske mænd, der
havde begået røveriet. I et
nært samarbejde med tysk po-
liti lykkedes det så at anholde
tre rumænske mænd på 21, 29
og 31 år i Delmenhorst ved
Bremen. Det skete lørdag den
7. juni. Siden har de tre siddet
varetægtsfængslet i Tysk-
land.Undervejs i efterforsk-
ningen fik tysk politi indika-
tioner på, at den samme grup-
pe var ansvarlige for flere rø-
verier og indbrud i Bremen-

området. De er også mistænkt
for et røveri mod en 70-årig
kvinde i hendes hjem.Dansk
politi mener desuden, at det
var de tre mænd, der stod bag
et indbrud hos Centrum
Smykker i Vojens den 27.
marts i år.Begge sagerne vil
blive behandlet ved retten i
Tyskland. Anklagemyndighe-
den i Syd- og Sønderjylland
har dog forbeholdt sig ret til,
at hjemtage de tre gernings-
mænd efter en eventuel dom,
så de kan idømmes et indrej-
seforbud i Danmark. Den del
af strafudmålingen, kan en
tysk ret nemlig ikke tage stil-
ling til.

Røveriet hos guldsmed
Normann synes opklaret

På sommerferie med maner

SMUK: Slesvigske Musikkorps er draget på sommerferie, men nåede forinden at sætte et værdigt
midlertidigt punktum for de traditionelle fredagsparader mellem kasernen og Haderslev Doimkirke.
Den sidste fredagsmarch inden ferien faldt nemlig på den 4. juli, der er USA nationaldag. Og det
markerede orkestret ved at spille tre amerikanske melodier – bl.a. den amerikanske nationalsang.
Det skete også som en hilsen til den amerikanske dirigent Michelle Rakers, som Slesvigske Musik-
korps for nylig arbejdede sammen med.

HADERSLEV: Sagen om etable-
ring af en skadeklinik i Ha-
derslev skal ikke bare lægges i
skuffen. Det mener de to med-
lemmer fra Dansk Folkeparti
i regionsrådet, Peter Kofod
Poulsen og Thies Mathiasen.

De ønsker sagen genbe-
handlet med henblik på at få
etableret et midlertidigt til-
bud.

– Det kan ikke være rigtigt,
at man lover et skadetilbud,
hvorefter man lukker vores
sygehus for så at droppe løftet
om et skadetilbud. Det skal
der gøres noget ved. Andet

kan simpelthen ikke være rig-
tigt. Jeg har forstået det såle-
des, at sundhedsudvalget i
kommunen vil være tilfredse
med sygeplejebemanding og
telemedicinske løsninger for
at kunne opretholde et skade-
tilbud. Det bør regionen ind-
fri, siger Peter Kofod Poulsen i
en pressemeddelelse.

Telemedicinsk støtte
De to politikere har formelt
bedt om, at sagen bliver gen-
behandlet på sundhedsudval-
get næste møde. Sidst sagen
blev behandlet, skete det un-

der punktet eventuelt.
I et skriftligt svar til Ha-

derslev Kommunes sundheds-
udvalg afviser formand for re-
gionens sundhedsudvalg,
Poul Erik Svendsen tankerne
om en midlertidig skadekli-
nik, indtil det nye sundheds-
hus åbner i 2017. Begrundel-
sen er, at en forudsætning for
en skadeklinik er praktise-
rende læger.

Det er de to DF-politikere ik-
ke enige i. De mener, at opga-
ven kan klares af sygeplejer-
sker med telemedicinsk støtte
fra Aabenraa.

DF-politikere tager skadeklinikken op

KONKURRENCE: I samarbejde
med Stena Line arrangerer
Haderslev Ugeavis i denne
uge en konkurrence, hvor
præmien er et minicruise til
Oslo for fire personer med alt
er inkluderet. Vinderen får en
fire-køjes kahyt standard
uden vindue stillet til rådig-
hed. Dertil er der frokost med
Skagerrak-buffet, aftenbuffet,
inklusiv øl, sodavand og kaffe,
samt morgenbuffet. Dertil en-
treen til skibets Pure Nordic
Spa, der på sine 750 kvadrat-
meter byder på varme og kol-
de pools, saunaer, jacuzzi, for-
skellige bade med lyd, lys og
dufte, en række spa-behand-
linger, et afslapningsområde
og en fantastisk havudsigt.

Turen foregår med Stena
Lines nyistandsatte færge,
Stena Saga, der sejler fra Fre-
derikshavn kl. 9.15 til Oslo
med ankomst kl. 18. En time
senere går turen tilbage til
Danmark, hvor Stena Saga
ankommer næste morgen kl.
7.00.

Frokosten - en Skagerak-
buffet - serveres i Restaurant
Taste med udsigt over havet.
Aftensmaden indtages i Re-
staurant Taste.

Der er mulighed for at

handle toldfrit i butikken, der
ligesom resten af Stena Saga
er nyrenoveret. Butikken er
udvidet, så den med sine 900
kvadratmeter er den største
på Stenas mange færger i
Europa.

Om aftenen er der live mu-
sik, og der er mulighed for bå-
de at spille Roulette og Black
Jack, ligesom de mange spille-
maskiner altid er populære.

For at være med i konkur-
rencen om minicruiset for fi-
re personer, skal man blot sva-
re på rigtigt på spørgsmål om,
hvor Stena Saga sejler:

1) Mellem Aarhus og Od-
den.

2) Mellem Esbjerg og Har-
wich.

3) Mellem Frederikshavn
og Oslo

Mail det rigtige svar til red-
.haderslev@ugeavisen.dk se-
nest på mandag, den 14. juli kl.
10, hvor vi trækker lod blandt
de rigtige løsninger. I emneli-
sten skrives ”cruise”. Har du
ikke adgang til elektronisk
mail, er det muligt at aflevere
svaret på et stykke papir i vo-
res postkasse, Nørregade 44,
6100 Haderslev.

Husk at skrive navn og tele-
fonnummer.

Vinderen får direkte be-
sked. 

Sommerkonkurrence om cruise

På Stena Saga er der bl. a. et 750 kvadratmeter stort nyindrettet
spa- og poolområde, som præmien giver gratis adgang til.
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JydskeVestkysten sætter
hver uge fokus på det, der
lykkes i vores landsdel, det
der virker og det der gør
os stolte.

Vi kalder det ugens 
succes. Og når året er
gået, kårer vi ud af de 52
ugens succeser årets 
succes.

Det sker sammen med
læserne, som har mulig-
hed for at stemme via net,
mobil og avis. 

Blandt stemmerne træk-
ker vi lod om gavekort til
vin.

Venlig hilsen 
Peter Orry
chefredaktør

KÆRE LÆSER

UGENS
SUCCES

– Nej, der er en større interesse for
ø-liv, og Aarø har flere gange været
omtalt i ugeblade samt på radio og tv,
og så har øens erhvervsdrivende, fær-
gen og kommunen koordineret ind-
satsen og markedsføringen. Det har
givet pote, siger Jens Hedegaard.

Aarø er et midtpunkt
Olaf Søgaard, der driver Aarøs Perle –
et lille spisested på Aarø Havn – er
overrasket over den store tilstrømning
til øen.

– Sidste år havde vi en kanonsom-
mer på grund af Puk og Herman, og vi
var glade og sagde, at det var det. Øen
er ikke sunket i år, men jeg skønner, at
vi har haft 20 procent flere turister end
i 2013, så jeg og mine piger har haft
travlt. Vi er lidt slidte. Men det har
været en fornøjelse, også at se færgen
sejle frem og tilbage så hurtigt, siger
Olaf Søgaard, der ikke kan lade være
med at tænke fire år tilbage:

– Dengang blev Aarø landskendt,
fordi BRF Kredit ikke ville låne penge
ud til os. Det var udkant. Men det pas-
ser jo ikke. Aarø er et midtpunkt – et
sted, hvor folk samles. Her er der
fremdrift på alt, siger Olaf Søgaard.

De erhvervsdrivende på Aarø
jubler. Aldrig nogensinde
tidligere har så mange turister
invaderet Lillebælts Perle i

Haderslev Kommune.
Havne- og overfartsleder Jens Hede-

gaard melder om en fremgang i lyst-
bådehavnen på Aarø på 26 procent i
forhold til successommeren 2013, og
også medarbejderne på Aarø-færgen
har haft travlt. De har på nogle dage i
juli sejlet i pendulfart mellem fast-
landet og den lille ø, der i 2013 blev
landskendt, da tv-værten Puk Elgaard
og stjernekokken Thomas Herman
producerede et tv-program, der blev
sendt på DR i den bedste sendetid. 

Færgens omsætning steg i juli såle-
des med knap otte procent i forhold til
supersommeren 2013, hvor færgen
havde en omsætningsfremgang på 45
procent i forhold til juli 2012. 

Og for første gang har et chartersel-
skab også sendt ikke mindre end 33
turistbusser til Aarø.

– Sidste år bad jeg om en genud-
sendelse af vejret i år, og det gav pote,
siger Jens Hedegaard, der dog peger
på, at det gode vejr ikke er den eneste
årsag til sommerens succes:

Ø-liv: Aarø i Haderslev Kommune kan se tilbage på den
bedste turistsæson i mands minde. Sæsonen overgår
supersæsonen 2013 med mange procent. 

3989 børn, 27.839 voksne, 2379 på cykel, 97 med motorcykel og 12.607 biler har i de første syv måneder af i år taget færgen fra Aarøsund til
Aarø. Det er en fremgang, der gavner ikke blot færgen – men også erhvervslivet. Der var blandt andet i juli stor tilstrømningen til havnefesten,
som Olaf Søgaard fra Aarøs Perle for ottende gang afviklede.

Aarø – Lillebælts perle – var 
udsat for turiststorm i hele juli 

3 SPØRGSMÅL TIL ...
JENS HEDEGAARD
HAVNE- OG OVERFARTSLEDER:

■ Hvad er årsagen til succesen?
– Det er flere ting ud over det flotte
vejr. Vi har haft en bevidst strategi –
blandt andet om markedsføring, der
har været en udsendelse i TV Syd, og
en landsdækkende interesse for små-
øer har heller ikke skadet.

■ Hvad er den største trussel mod en
fortsat succes?
– Vi har ikke nået et mætningspunkt
endnu. Men vejret er en stor faktor. Hvis vi har en
kedelig forsommer og en prognose om en dårlig
sommer, så vælger folk noget andet. Det går ud over
campingpladsen, lystbådehavnen, færgen og
omsætningen blandt de erhvervsdrivende på Aarø.

■ Hvad er det bedste ved dit job?
– Det er at have kontakt til så mange mennesker, der
primært selv vælger at komme til øen – altså vælger Aarø
til og gerne vil os og det turisme- og fritidstilbud, de kan
få her.

AARØ
■ Øen ligger midt i et internationalt naturbeskyttelsesområde
ved udmundingen af Haderslev Fjord. Der er flere seværdig-
heder på Aarø: Blandt andet Aarø Sydstrand og en natur-
legeplads. Der er flere spisesteder og gårdbutikker, og øen har
desuden en campingplads og et sommerhusområde.
■ Læs mere på www.aaro.dk

TEKST: INGE
ROGAT MØLLER,
IRM@JV.DK

FOTO:
JACOB

SCHULTZ

UGENS SUCCES

,, En dag havde vi 740 passagerer. Det er 1480 mennesker frem og
tilbage. Det er oppe at tangere det højeste antal, vi nogensinde har
haft på en dag – og det var en grundlovsdag, hvor der også var åben ø.

JENS HEDEGAARD, HAVNE- OG OVERFARTSLEDER I HADERSLEV KOMMUNE
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Ni af de 16 ledige boliger i
HAB's kollegium på Chri-
sten Kolds Vej i Haderslev
bliver omdannet til såkaldte
startboliger.

Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter har netop gi-
vet det store boligselskab
tilsagn om med hjælp fra
penge fra en såkaldt sats-
pulje til at omdanne de ni le-
dige ungdomsboliger til bo-
liger for udsatte unge, så de
med hjælp fra en særlig, so-
cial vicevært kan få en god

og tryg start på voksentil-
værelsen i egen bolig. Det
oplyste formanden for bo-
ligselskabet HAB, Ole Aaris,
i sin beretningen ved HAB's
generalforsamling torsdag
aften på Harmonien i Ha-
derslev.

Samarbejder
– Og muligvis kommer der
flere startboliger. For fra i
sommer kan der blive be-
hov for etablering af yderli-
gere syv startboliger, sagde
Ole Aaris, der samtidig in-
formerede generalforsam-
lingen om, at UC Syd fra 1.

januar og indtil 30. juni
overtager de syv ledige boli-
ger.

Alle udlejningsproble-
merne er dog dermed ikke
løst. I Region Syddanmark
er der over 40.000 ubeboe-
de almene boliger, og også i
Haderslev Kommune og i
HAB er der ledige boliger:

HAB har indledt et samar-
bejde med Nybolig Haders-
lev og har også haft indle-
dende kontakt med en pro-
fessionel reklamevirksom-
hed for at få gang i
udlejningen:

– Der er dog noget andet,

der er helt galt. Nabokom-
munerne har ikke helt de
samme problemer. De til-
trækker virksomheder og
institutioner og dermed ar-
bejdspladser, fordi de er at-
traktive erhvervskommu-
ner. Det samme kan man
desværre ikke sige om Ha-
derslev Kommune, sagde
Ole Aaris, der kom med den-
ne opfordring til Haderslev
Kommune:

– Se nu at komme op på
dupperne og sæt fut i er-
hvervslivet, få virksomhe-
der hertil og dermed ar-
bejdspladserne.

HAB kæmper for at 
få flere til at bo til leje
Udlejning: Christen Kolds Kollegium skal være startboliger for udsatte unge. Formand mener, at kommu-
nen skal op i gear med hensyn til at tiltrække virksomheder.

Af Inge Rogat Møller,
irm@jv.dk

FA K TA

Ledige boliger
■ Så mange ledige boliger var
der i Haderslev i 2014. 2013-
tal i parentes.
Familie: 126 (183), Ældre: 1 (0),
Ungdom: 55 (20), I alt: 182
(203), procent: 3,16 (3,52).

VOJENS: To rundsave og en
sækkevogn blev smidt i en
hæk i Vojens natten til
onsdag.

Den store rundsav på et
bord med ben, der kan
foldes sammen, bærer
navnet "Festool", der er et
tysk mærke. 

Den lille rundsav er mere
hjemmeflikket. Den er
monteret på noget, der
ligner et gammelt skole-
bord. 

Politiet går ud fra, at
tingene er tyvekoster. Men
hvor de er stjålet, er uvist. 

En gammel kending af
politiet blev truffet i nær-
heden. Han er mistænkt i
sagen og kan have været
vidt omkring, så værktøj og
sækkevogn behøver ikke at
være fra lokalområdet.

Ofret for tyveriet må
gerne ringe til Haderslev
Politi. Her opbevares tyve-
kosterne. I sidste ende kan
de ende på auktion.

GERNINGSSTED: TYVEKOSTER ER FUNDET,  MEN HVEM TILHØRER DE?

Foto: Larz Grabau

HADERSLEV: I morgen, lør-
dag, begynder 30 voksne
dagen med en bibel og "De
europæiske ideers historie"
under armen – og morgen-
sang med domprovsten i
Haderslev Domkirke. 

Det markerer premieren

på et nyt teologi-tilbud, der
har været kæmpestor inte-
resse for.

Domprovst Kim Eriksen
har sammen med biskop
Marianne Christiansen væ-
ret med til at skubbe det nye
initiativ i gang. Han er over-
vældet over den store inte-
resse:

– Det er tydeligt, at vi sva-

rer på noget, der er behov
for, og at voksne mennesker
meget gerne vil vide mere
om tro, måske ikke mindst i
en tid, hvor vi ved så meget,
og hvor informations- og
nyhedsstrømmen er uende-
lig.

Ingeniør Kaj Christensen,
Gråsten, kom for sent til for-
løbet i år, men glæder sig i

stedet til holdstart i januar
2016. 

Et egotrip
Han er 59 år og knyttet til
Bov Kirke, hvor han over-
vejer, om han skal stille op
til næste menighedsråds-
valg. Men "Teologi for voks-
ne" er ikke for at kvalificere
sig til teologisk dertil, siger

han:
– Måske kan det komme

kirken til gavn, men mest af
alt er "Teologi for voksne" et
egotrip. For min egen skyld,
for min egen personlige ud-
vikling," som han siger. 

Kaj Christensen har gået
på flere kortere kurser om
kristendom.

Teologi for voksne: Domprovst Kim Eriksen har sammen med biskop Marianne Christiansen været 
med til at skubbe nyt initiativ i gang.

Stor interesse for lægmands-teologi

Af Bent Christensen,
bch@jv.dk

AARØ: Til trods for at det på
landsplan går tilbage med
antallet af overnatninger i
de danske lystbådehavne,
så var 2014 et godt år for
Aarø.

– Vi kan se, at det gik den
stik modsatte vej på Aarø.
Her steg antallet af overnat-
ninger fra 3389 til 4095, og
det er det højeste antal lyst-
bådesejlere så længe jeg kan
huske, siger havne- og over-
fartsleder på Aarø, Jens Klo-
ster Hedegaard i en presse-
meddelelse.

Også færgen havde et
godt år. Sjældent er der ble-
vet sejlet så mange turister
frem og tilbage fra fastlan-
det og til Aarø. I alt blev det
til en stigning i antallet af
passagerer fra 75.789 til
77.626. Det er især en-dags-
turisterne, der tager turen
over med færgen.

Der bor cirka 150 beboere
på Aarø, og en del af dem le-
ver af turisme. Derfor er det
også ekstra dejligt, når det
går godt, siger Haderslev
borgmester H.P. Geil. Han er
dog ikke overrasket over, at
flere og flere besøger øen.

– Når det handler om tu-
rismen på Aarø, må jeg
fremhæve øens beboere,
der selv gør et stort stykke
arbejde for at skaffe flere tu-
rister til. Det sidste par år
har de sat mange initiativer i
værk og fået store arrange-
menter op at stå, roser H.P.
Geil. mir

Turister
valfartede
til Aarø

Tyv gav
delvist op
HADERSLEV: Det lykkedes
en tyv at bryde ind i Irish
Pub natten til tirsdag. Det
lykkedes til gengæld ikke
at bryde en spillemaskine
op. Det lykkedes heller
ikke at bryde kasseappara-
tet op. Kun nogle stumper
gik af. Så tyven tog hele
kasseapparatet med. Der
var et mindre beløb i. lz

Bil blev brudt op
HADERSLEV: Gernings-
manden fandt åbenbart
ikke noget, der var værd at
stjæle, efter han havde
brude låsen op i højre for-
dør til en personbil par-
keret på Lembckesvej i
løbet af den sidste uges tid.

lz

29-årig blev 
taget med hash
HADERSLEV: Tirsdag stop-
pede politiet en 29-årig
mand fra Haderslev-om-
rådet, som optrådte mis-
tænkeligt. 

De visiterede ham og
fandt 7 gram hash. Det blev
han sigtet for og efter-
følgende løsladt. TBR


