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MENNESKER

VIBEKE SYPPLI ENRUM,

ENHEDSLISTEN, 

REGIONSRÅDSMEDLEM

Vi er nødt til at få den sag af ud af det præho-

spitale udvalg og ind i regionsrådet, så vi kan

få en politisk debat. 

S A G T,,

Hospice valgte
nye medlemmer
SØNDERBORG: To nye med-
lemmer blev valgt til be-
styrelsen for Støttefor-
eningen for Hospice Søn-
derjylland på generalfor-
samlingen. Overlæge Jan
Petersen, Augustenborg,
og revisor Mads Sand,
Haderslev, overtog efter
Henning Husted og Jør-
gen Thøgersen, begge
Haderslev. Bestyrelsen har
konstitueret sig med Ole
Østvig Nissen, Toftlund,
som formand, Helle Blen-
ner, Aabenraa, som næst-
formand, Mads Sand, Ha-
derslev, som kasserer, Ulla
Jepsen, Haderslev, som
sekretær og Tove Bech,
Haderslev, Gitte Elme-
lund-Mørch, Haderslev og
Jan Petersen, Augusten-
borg, menige medlemmer.

Lejernes LO
mangler folk
SØNDERBORG: Det kniber
med at få frivillige til Lejer-
nes LO i Sønderborg og
Aabenraa. Formand Hol-
ger Soltau oplyste på
generalforsamlingen, at
Lejernes LO sidste år be-
handlede 150 sager, men
det kræver flere frivillige,
hvis afdelingen skal fort-
sætte. Det lykkedes dog at
få valgt to nye medlemmer
til bestyrelsen for de to,
der udtrådte. De nye er
Lucy Gabrielsen, Kruså,
og Morten Gerdiin, Kruså,
mens Morten Dohrmann
blev genvalgt.

NAVNENYT

Tyskland har en strategisk
interesse i Norge. De alli-
erede ønsker at stoppe
tilførslen af jernmalm til
Tyskland for at skade den
tyske krigsindustri, og i
Berlin ønsker man naturligt
nok at forhindre netop
dette. I dag redegør den
tyske flådechef, storad-
miral Raeder, for sit syn på

JydskeVestkysten bringer i
samarbejde med Nationalt
Videncenter for Historie- og
Kulturarvsformidling dagli-
ge nyheder fra 1940. Se
desuden 9april-live.dk:

Eksporten af svensk
jernmalm, der går igennem
Norge, er en central årsag
til, at både de allierede og

malmeksporten efter den
planlagte tyske besættelse
af Norge.

Eric Raeder var en af de
første til at foreslå Hitler en
operation i Norge, men
som planlægningen er
skredet frem, har storad-
miralen fået kolde fødder.
Operationen er simpelthen
for risikabel for flåden i

hans øjne. Ikke desto min-
dre synes det at være for
sent at springe fra - og en
angrebsplan ligger allerede
klar. I dag redegør Raeder
for sit syn på malmekspor-
ten efter en besættelse, og
han peger på, at valget står
mellem to onder. Besætter
briterne Norge, hvilket
efter hans opfattelse er

sandsynligt, så afskæres
Tyskland fra svensk jern-
malm. Besætter man selv
Norge, vil den 800 sømil
lange rejse blive endnu
mere vanskelig. Der må
efter en besættelse ind-
sættes mange ubåde og fly
for at beskytte transports-
kibene, og Raeder vurderer,

at malmleverancerne sand-
synligvis vil falde med 2,5 -
3,5 mio. tons om året. Til
gengæld er der den fordel,
at man ved at besætte Nor-
ge kan udøve et maksimalt
pres på Sverige, så sven-
skerne kan blive nødt til at
opfylde alle tyske krav.

23. marts: Den tyske flådechef redegør for sit syn på malmeksporten 
1940

AUGUSTENBORG: Morten
Ringive burde slet ikke
have tid til at snakke med
os, for han har nemlig så
mange projekter, at døg-
nets 24 timer ikke slår til.

Han er butikschef hos
Fleggaard, familiefar, fi-
sker, jæger, boksetræner,
miljøkoordinator i Dansk
Sportsfisker Forbund, gym-
nastiktræner, formand for
Augustenborg Storkelaug,
fodboldspiller, medlem af
Det grønne Råd og amatør-
musiker.

Men han tager sig tid, for
den 38-årige sønderjyde vil
gerne fortælle om sit sene-
ste projekt: Storken skal til
Augustenborg - helst inden
for de nærmeste to år.

– Men jeg lover ikke no-
get. Det kan man ikke, når
man har med naturen at
gøre, siger han tidligt i
samtalen.

Det var meningen, at
Morten Ringive skulle over-
tage faderens tømrer- og
snedkervirksomhed i Au-
gustenborg, men et job
som flaskedreng og med-

hjælper i Brugsen førte til
en handelsuddannelse.
Læretiden blev overstået
hos Brugsen i Kløvermar-
ken for 18 år siden.

Efter uddannelsen fulgte
en tid som sergent, men
han droppede forsvaret for
at vende tilbage til butiks-
livet. Det førte til en række
job - blandt andet hos A-Z. I
dag er Morten Ringive chef
i Fleggaard butikken ved
Hotel des Nordens - et job,
han er rigtigt glad for.

– Jeg fortryder på intet
tidspunkt, at jeg tog en
uddannelse hos Brugsen i
Kløvermarken, selv om mit
hjerte banker for naturen
og at jeg på et tidspunkt
var ved at uddanne mig til
skovarbejder. Den ud-
dannelse sprang jeg fra, for
jeg fik at vide, at der stort
set ikke var mulighed for at
få job bagefter. Der var
rigtigt mange dygtige og
rutinerede ledige skov-
arbejdere, siger Morten
Ringive.

Interessen for naturen
lever han ud gennem for-
mandsposten i Augusten-
borg Storkelaug. Sammen
med 10 andre naturelskere

arbejder han på at skabe
små biotoper omkring
Augustenborg. Biotoperne
skal skabe gode betingelser
for frøer, salamandere og
andre vanddyr - til glæde
for storken og alle, som
elsker naturen.

For Morten Ringive og
medlemmerne af lauget
drejer det sig ikke kun om
at få storken til Augusten-
borg. Hvis den sort/hvide
flyver lander på den stor-
kerede, der er fremstillet
gratis af Værkstedet Øster-
lund i Nordborg og opsat
foran Ringives stuevindue,
vil det være en stor fjer i
hatten. Men laugets pri-
mære mål er bare at gøre
en indsats for naturen.

Byggede selv

Det gør de blandt andet
ved at købe dyr til afgræs-
ning. Otte af laugets med-
lemmer har investeret i
Galloway kvæg og Morten
Ringive har selv købt då-
dyr.

– Der er ingen økonomi i
det, men når jeg står op om
morgenen og kan se syv til
otte dådyr, så giver det en
herlighedsværdi, der ikke

kan sættes pris på, siger
Morten Ringive.

Morten Ringive bor sam-
men med hustruen Anja og
parrets tre børn på et, fem
og otte år i et dejligt selv-
bygget lavenergihus på

Bleshøj Mølle 21 i Augu-
stenborg. Men de bor ikke
alene. Tårnfalken flyttede
ind dagen efter, en kasse
var sat op, der er høns,
akvariefisk, katte og dådyr
her, der og alle vegne.

DAGENSPORTRÆT

Butikschefen 
elsker naturen

Af Jens Eilertsen

jei@jv.dk

Portræt. Morten Ringive har så langt han kan huske tilbage
været fascineret af naturen, og han ville egentlig have været
skovarbejder.
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Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfrem-
met? Eller har du andet navnestof, du synes skal i avisen?
Så skriv til mig. Jeg tager imod både færdige navneomta-
ler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft meget gerne
et foto af personen, du ønsker omtalt.

Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer,
mindeord og omtaler af navnenyheder med på 

MENNESKER-siderne.

SKRIV TIL NAVNEREDAKTIONEN

KARINA HELL KOLMOS
tlf. 7211 4120
mennesker.soenderborg@jv.dk

Spejdere var til
medietræning
AUGUSTENBORG: Da Det
Danske Spejderkorps for-
leden afviklede en medi-
etræningsweekend i Gel-
sted havde Augustenborg-
spejderne deltagelse ved
Olivia Gry Groth Hede og
Victor Skov Jeppesen,
der bl.a. skulle lære at
svare på spørgsmålet
"Hvorfor er du spejder?".
Når man er spejder er man
vild med outdoor-aktivite-
ter, og elsker at udfordre
og udvikle sig selv, både
fysisk og mentalt, samtidig
med, at man lærer nye
mennesker at kende på en
anderledes måde end sæd-
vanlig. Det unikke fælles-
skab, der er blandt spej-
dere er fantastisk; spejdere
er så åbne og imødekom-
mende overfor andre men-
nesker, at bare du har tør-
klædet på, finder du hur-
tigt en at snakke med. Efter
at have deltaget på medi-
etræningsweekenden er vi
så klar på at få overbevist
hele familien Danmark om,
at spejder er tidssvarende
og for fedt, fastslår Olivia
og Victor. 

Medlem får
comeback
NORDALS: Karen Luise
Skovgaard Petersen er
tilbage i bestyrelsen for
Hjem og Kultur, Nordals. På
generalforsamlingen af-
løste hun Randi Rasmus-
sen. Posterne i bestyrelsen
varetages nu af Grete Ja-

kobsen, Marga Petersen,
Gitte Uldall, Else Matzen,
Johanne Jespersen, Ceci-
lie Wolf og Karen Luise
Skovgaard Petersen.

Hjem og Kultur har i april
en kør selv-tur til Kup-
fermühle og Providance på
programmet. 

Ny i NAB's 
bestyrelse
NORDBORG: Caja Friis er
indtrådt i bestyrelsen for
Nordborg Andels Boligfor-
ening. Caja Friis blev på
generalforsamlingen sidste
år valgt som 2. suppleant.
1. marts er hun indtrådt i
bestyrelsen som afløser for
Steen Pedersen, der er
flyttet fra boligforeningen.

De samme
som sidste år
ULLERUP: Folker Svane og
Hanne Heilmann var på
valg til bestyrelsen, da
Lokalhistorisk Forening For
Sundeved havde general-
forsamling. 

De blev begge genvalgt,
så bestyrelsen tæller nu de
samme personer som sid-
ste år. Selv suppleanterne
og foreningens revisor er
gengangere, nemlig Ulla
Møller, Bent Nissen og
Svend Jørgensen. Be-
styrelsen konstituerer sig
senere.

Omkring 50 personer
deltog i generalforsam-
lingen, der foregik i Ul-
lerups nye foreningshus på
Bakkensbro Skole. 

NAVNERUNDFART

www.garant.nu

Garant Sønderborg 

Als Gulvservice

Stenager 15 b

6400 Sønderborg · 74 42 24 04

HELT PERSONLIGE 
LØSNINGER PÅ GULVE  

OG GARDINER

Mintebjerg Vandværk, blev
valgt ind i bestyrelsen i
stedet for Hans Schmidt,
som efter 16 år i bestyrel-
sen heraf de 15 som drifts-
mand ikke ønskede at fort-
sætte. 

– Vi har alle i bestyrelsen
været glade for at have én
som dig til at sikre at Hø-
rup & Høruphav Vandværk

HØRUP: Der var ikke de
store udskiftninger, da der
var generalforsamling
Hørup og Høruphav Vand-
værk, som Kirke Hørup/
Lambjerg og Mintebjerg/
Lebøl Vandværker blev en
del af ved en fusion i de-
cember. Hans Jørgen Høi,
forhenværende kasserer og
driftsmand fra tidligere

var godt kørende, lød det i
formandsberetningen fra
Colin W. Anderson.

Leif Didrichsen trådt
ind som driftsmand i juli
2014. Der var desuden
genvalg til Jørn R. Carl-
sen og Henrik Gaarde
ved generalforsamlingen,
hvor 53 var mødt op – det
højeste antal i mange år. 

Regnskabet for 2014,
takstbladet og budgettet
blev alle godkendt en-
stemmigt. 

Den største udgiftspost
idet forgange år var, at
Hørup byggede et nyt
bundfældningsbassin til
ca. 340.000 kr. Desuden fik
det de fleste af sine borin-
ger renoveret. En opgave,

som den troede delvis
kunne vente til i år, men de
stod tilfældigvis af før tid,
hvilket medførte et mindre
underskud.

I løbet 2015 vil vand-
værket i Mintebjerg blive
lukket ned. En anden større
opgave er, at installere nye
fjernaflæsebare vandmå-
lere hos samtlige forbru-

gere i Kirke Hørup og Min-
tebjerg. Alle omkostninger
i forbindelse med disse
forbedringer er dækket ind
af de formuer som Hørup
Vandværk har overtaget fra
de to andre vandværker.
Også styringsanlægget
med tilhørende overvåg-
ning skal udskiftes. 

Mangeårig driftsmand takkede af i vandværk
GENERALFORSAMLING

Når børnene går rundt
blandt dyrene, kommer
Morten Ringive til at tænke
på sin egen barndom - på
hvordan han tilbragte man-
ge timer i forældrenes have
med at bygge fuglekasser

og bare studere dyre- og
plantelivet. Og på, hvordan
kærligheden til naturen
bare voksede og blev hæn-
gende. Han siger selv, at
det er berigende at bevæge
sig i naturen og endnu

mere berigende at kunne
gøre noget for den.

Men det er ikke naturple-
je det hele. En gang om
ugen er han boksetræner
hos SABK i Dybbøl - en klub
han har været med i gen-

nem 18 år.
– Det er god motion og

jeg gør det for at komme i
form. Jeg er nemlig ikke
kun træner, jeg træner selv
med, siger Morten Ringive,
der aldrig selv har bokset.

For to år siden skar han
træningen ned til en gang
ugentligt og tilbyder i ste-
det træning med styrke,
motorik og kondition hver
torsdag i Augustenborg
Skoles gymnastiksal. Og så
spiller han fodbold hos
MIF.

Hvis der sidst på ugen er
tid, finder Morten Ringive
guitaren frem og under-
holder i duoen Dorthe &
Morten ved sølvbryllupper,
fødselsdage og lignende.

– Godt, at jeg har en for-
stående hustru, siger han,
da vi spørger til, hvordan i
alverden han får tid til alle
gøremålene.

Morten Ringive spejder efter storken og regner med, at den senest om to år finder vej til
reden i Augustenborg. Foto: Timo Battefeld

FA K TA

Storkelaug

n Augustenborg Storkelaug
blev etableret for to år siden.
Det tæller i dag 12 medlem-
mer. Morten Ringive er for-
mand. Storkelaugets primære
formål er at skabe biotoper
omkring Augustenborg, så
der skabes et fødegrundlag
for storken.


