
SØLSTED: – Jeg har altid været glad
for at rejse på arbejde. Aldrig har
jeg været ked af at skulle afsted
om morgenen.

Sådan siger 62-årige Christian
Theodor Rahr, der i går fik medalje
og hædersbevisning fra Det Kon-
gelige Danske Landhusholds-
ningsselskab for lang og tro tjene-
ste, idet han den 1. oktober havde
været ansat hos entreprenør Jør-
gen Sørensen, Sølsted, i 40 år.

Her har han været beskæftiget
med mange forskellige opgaver li-
ge fra at drive landbrug, køre grav-
maskine og lastbil, ligesom han
midt i 1970’erne var med til at
plante kilometervis af det læhegn,
der står rundt om i Sønderjylland i
dag.

– Det bedste var nok, da jeg var
med til at køre kartofler. Så kunne
jeg tage hjemmefra om morgenen,
køre hele dagen og så tage hjem
om aftenen igen og fortsætte næ-
ste dag, fortæller Christian Theo-
dor Rahr.

Når man spørger ham om, hvor-
for han er blevet på samme ar-
bejdsplads sål længe, så lyder sva-
ret prompte:

–Fordi jeg altid har kunnet få lov
at passe mig selv.

Altid i orden
Jørgen Sørensen har da også en
forklaring på, hvorfor Christian
Theodor Rahr har fået lov at løse
opgaver på egen hånd:

– Lige meget hvad han er blevet
sat til, så har det altid været 120
procent i orden. Han er en meget
sikker type.

Jørgen Sørensen tilføjer, at det
også gælder på hjemmefronten
med henvisning til Christian The-
odor Rahrs hjem og have.

– Jeg vil nødig være nabo til hans
have. Den får alt andet til at bleg-
ne, siger han.

Christian Theodor Rahr har
trods glæden ved sit arbejde valgt

at gå på efterløn til januar.
– Så må jeg se, om jeg kan få ti-

den til at gå. Jeg skal i hvert fald læ-
re noder, for lige nu spiller jeg på
mit keyboard efter gehør, siger
han.

Hædret for 40 år med
den samme chef

Christian Theodor Rahr, i midten, fik i går overrakt hædersbevis og sølvmedalje af Thorkild Ljørring Pedersen, til venstre, fra Det Kongelige Danske
Landhusholdningsselskab for 40 års tjeneste. Til højre Jørgen Sørensen. Også Erik Groth fra Danske Maskinstationer samt Sønderjyske Maskinsta-
tioner var til stede og forevigede begivenheden. Foto: Ulrik Pedersen

Af Lone Rytter
Tlf. 7211 4057, lry@jv.dk

TRO TJENESTE: Maskinfører Theodor Rahr fik i går Det Kongelige Danske Landhusholdningssel-
skabs hæderspris for tro tjeneste. I 40 år har han været ansat hos entreprenør Jørgen Sørensen, Sølsted.

FAKTA ■ ■ ■

SELSKABET
■ Det Kongelige Danske Land-
husholdningsselskab har til for-
mål at være forum for debat om
bæredygtig brug af det åbne
land og dets ressourcer til gavn
for jordbrug, samfund og miljø.
■ Det gøres igennem konferen-
cer og arrangementer, hvor alle
får mulighed for at præsentere
deres synspunkter. 

»
Lige meget hvad han er
blevet sat til, så har det
altid været 120 procent
i orden
Entreprenør Jørgen Sørensen 

om sin medarbejder 
Christian Theodor Rahr

TØNDER: Kunderne hos Land og
Fritid i Tønder er gennem de sene-
ste år blevet færre, og derfor har

DLG Syd, som driver land & Fritid,
besluttet at lukke butikken på
Kærgårdsvej.

Sidste åbningsdag er den 17. no-
vember.

Det er især grænsehandlen, der

har betydet et svigtende salg i
Tønder.

Netop grænsehandlen er også
årsag til, at der i stedet åbnes en
butik i Sønder Løgum under nav-
net Land & Freizeit.

Lenette Ingvorsen, der er servi-
cechef i DLG Syd siger, at persona-
let i Tønder primært overflyttes til
de øvrige Land & Fritids butikker i
Syddanmark - herunder butikken i
Skærbæk og Rødekro.

Land og Fritid lukker forretningen i Tønder
GRÆNSEHANDEL: Land og Fritid i Tønder har mistet omsætning til Tyskland. Derfor lukker 
afdelingen i Tønder. Til gengæld åbner der en afdeling i Sønder Løgum.

Af Lone Rytter
Tlf. 7211 4057, lry@jv.dk

10: Julemarkedet på
Torvet og Kirkepladsen
i Tønder åbner. 
10-12: Kvickly, Tønder:
Julemændene spiller og
leger med børnene.
10-12: Vennekredsens
Genbrugsbutik, Mel-
lemgade 15, Skærbæk. 
10-13: Genbrugsforret-
ningen, Østergade 8,
Løgumkloster.
10-13: Kirkens Kors-
hærs Genbrugsbutik,
Storegade 1, Løgumklo-
ster.
11-17: Klægager, Bal-
lum: Højskoledag på
Den Gamle Digegreves
Gård. »Marsk og Vade-
hav«.
14: Torvet, Tønder: Ju-
lebyen Tønder åbnes
officielt ved borgme-
ster Laurids Rudebeck.
14-18: Rømø Præste-
gård: K.E. Løgstrup Se-
minar: »Menneskets
ondskab og livets god-
hed«.
19: Tønder Kulturhus:
Unikt afslutningsshow
- »The Discovery« af
Uppercut Danseteater
samt dansk klezmer-
musik af gruppen Klez-
mofobia.
BIOGRAFERNE
Biografen 1 & 2, Tøn-
der
14 og 18: Hotel Trans-
ylvania.
14: Far til Fire til søs.
16: Klokkeblomst og
vingernes hemmelig-
hed.
16 og 18: Niko 2 – De
flyvende brødre.
20: Skyfall.
20.30: My week with
Marilyn. 
Toftlund Biograf
15: ParaNorman.
15: En kat i Paris.
19: Monsieur Lazhar.
I morgen 
10-14: Rømø Kirke:
Prædiken med prædi-
kant Maria Odgaard
Møller samt kirkekaffe.
10.30: Højer Kirke:
Tysk-Dansk Festguds-
tjeneste.
13: Gågaden i Tønder:
Tønder Brassband spil-
ler. 
13-16.30: Tirslund For-
samlingshus: Synne-
jysk kaffebord.
13-17: Skærbæk Kur-
sus- og Fritidscenter:
Drama aktiviteter i
Stjernen. 
14: Hangaren i Solda-
terskoven ved Tønder:
Motionstur. Arr.: Kræf-
tens Bekæmpelse. 
14.30: Emanuel, Skær-
bæk: Børneteater: Emil
og træmand nummer
100.
15: Pumpehuset ved
museerne i Tønder:
Klassisk kammerkon-
cert.
16: Toftlund Kirke:
Koncert med den dan-
ske kirketrio.
17: Klægager, Ballum:
»Havfruemorderens
Datter« - one – Woman
show med Cecilla
Zwick Nash.
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