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MØGELTØNDER/TØNDER:
Motivet skulle være noget
med heste. – Og det er ikke
fordi der er tale om en cow-
boy-revy, fortæller Tommy
Juhl fra Tønder Revyen.

Vild med heste
Det er den 44-årige Jannie
Sørensen, der står bag årets
revy-plakat. Hun er så at sige
vild med heste. Jannie Søren-
sen flyttede til Møgeltønder i
1990. Hun tog Højere Handel-
seksamen (HH) på Tønder
Handelsskole (student 1993)
og derefter fik Jannie Søren-
sen læreplads som kontor-
elev på Tønder Kaserne.
Efter endt læretid blev hun
ansat i sekretariatet hos
Tønder Tekniske Skole,
indtil hun selv valgte at
videreuddanne sig til grafi-
ker. 

Boligopsparingen røg til
den første hest
Jannie Sørensen kom i lære
som grafiker på Ugeavisen
Tønder, hvor hun blev fastan-
sat efter endt uddannelse.
Koncernen valgte senere at
samle alle grafikere under ét

tag i Esbjerg (Kiva Grafisk),
og efter knap 16 år leder hun
nu efter nye udfordringer. 

I stalden i Møgeltønder har
Jannie Sørensen ikke mindre
end fire heste. Den ældste er
Wendy Klint på 20 år, Øgår-
dens Sammie på 11 år og to
afkom på fem år, som stam-
mer fra egen avl, som Jannie
Sørensen udtrykker det:
Sydvillegaards Fiona og
Sydvillegaards Zander.

– Min første hest købte jeg
i 1990 for min boligopsparing
(5.500,-), fortæller Jannie
Sørensen. Det var et føl som
blev døbt "Cherocco del Mon-
do".

– Jeg havde kendt hende
siden hun blev født og så
hende, da hun kun var et par
timer gammel, så da min
veninde spurgte, om jeg var
interesseret, sagde jeg straks
ja.

– Cherocco var en lille hest
med et stort hjerte og hun
gjorde alt for mig. Knap 20 år
fik vi sammen og hun var
min konkurrencehest indtil
hun blev pensioneret som
18-årig og kom hjem og bo på
gården. Senere blev hesten
alvorligt syg med kolik. Efter
flere dyrlægebesøg, hvor
hendes tilstand blev værre
og værre, så måtte Jannie
Sørensen tage den tunge

beslutning at lade hende få
fred. 

– Det var en vinter med
meget sne og frost, og jeg
kunne slet ikke bære, at hun
skulle sove ind udenfor i
sneen og kulden og ligge
derude hele julen over inden
Daka kom og afhentede hen-
de, så hun fik lov at sove ind
inde i stalden.

– Det var en god afsked for

mig, for jeg kunne tage den
tid jeg havde brug for, til at få
sagt farvel. I dag har Jannie
Sørensen fire heste. Det var
faktisk planen at et af de to
føl skulle have solgt, men
sådan er det ikke gået. 

– Jeg har aldrig solgt/skilt
mig af med et dyr, så de
bliver hos mig, slutter Møgel-
tønder hestepige med det
store hjerte for dyrene. 

Selv Jannie Sørensens heste ude på rideskolen var begejstrede for plakaten. – Herude har jeg fine muligheder for at kunne træne selv om aftenene med hestene, fortæller hun. Foto: Erik Petersen

Møgeltønders hestepige har lavet revy-plakaten
PORTRÆT/KULTUR:
Årets Tønder Revy
har netop løftet 
sløret for plakaten,
der altid er efter-
spurgt og spiller en
stor rolle.
AF ERIK PETERSEN
epe@ugeavisen.dk

Passionen for heste, ridesport og dressurridning har 44-årige Jannie Sørensen fra Møgeltønder haft i
mange år. Her er hun til et dressurstævne i Aabenraa. Foto: Erik Petersen 

Sin første hest købte hun i 1990 for boligopsparingen (kr., 5.500,-)
– Det var et føl som jeg døbte "Cherocco del Mondo". Jeg havde
kendt hende siden hun blev født og så hende, da hun kun var et par
timer gammel, så da min veninde spurgte, om jeg var interesseret
sagde jeg straks ja, fortæller Jannie Sørensen. Foto: Erik Petersen

Fakta 

TØNDER REVY 2016 
■ – Tønder Amatørscene er i fuld sving med forberedelserne til årets
Tønder Revy, lyder det fra Tommy Juhl. Lige nu arbejdes der hårdt på at
blive klar til premieren, der finder sted onsdag den 13. april kl.19.30 på
Tønder Kulturhus. Revyen opføres derudover den 14., 15., 16. og 17.
april. På Kulturhuset. Årets billetsag starter lørdag den 2. april 10.00-
12.00 på Tønder Kulturhus.




