Mindeord om Hans-Christian Bøwes
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Flensborg Avis | 07.10.2015 | Skrevet af Lone Petersen, Jaruplund Børnehave Per Wietz, Jaruplund Skole.

Torsdag morgen modtog vi meddelelsen om, at Hans Christian Bøwes var afgået ved
døden. Det kom som et chok, selv om man har fulgt med i hele sygdomsforløbet og på det
sidste godt kunne se, hvor det bar hen. Havde det stået i vores magt, havde han fået
mange gode år endnu og de ville absolut have været velfortjente.
Hans Christian har altid været interesseret i skolens og børnehavens ve og vel.
Det har han vist som forældre, medens hans børn har gået i børnehaven og skolen, men
også som foreningsmedlem, når der var arrangementer på stedet. Hans var der altid, når
det praktiske arbejde skulle klares. Hans var der altid, hvis der var brug for et lille
humoristisk indslag ved en fest. Med Jaruplund amatørteater har han i mange år stået i
spidsen for den sjove underholdning.
Han har altid følt et ansvar for mindretallets organisationer og institutioner i lokalområdet.
I særdeleshed, da skolen var lukningstruet i året 2005.
Selvfølgelig tog han hånd om sagen og brugte sine gode politiske kontakter, for ad denne
vej at øge indflydelse imod en lukning. Da det lykkedes at udskyde beslutningen, var det
ikke nok for Hans. Nu skulle der gøres endnu mere, for også for fremtiden at afværge et
forslag om lukning.
Det blev til et stort friluftsteater med titlen » Drømmebilleder « . Her var Hans i sit es, da
skuespil altid har haft hans store interesse. Det blev til et fantastisk sammenhold og stort
engagement blandt alle deltagere bestående af forældre, lærere, pædagoger, elever og
børnehavebørn.
Siden har Hans været med til at træffe mange gode og kloge politiske beslutninger i
kommunerådet til skolens og børnehavens favør. Dette har medført en markant stigning af
børnetallet i skolen og børnehaven og har i høj grad været med til at sikre eksistensen.
Hans har deltaget ved mange forældremøder, også langt efter at hans børn for længst
havde forladt stedet. Her kunne forældrene nyde godt af hans politiske indsigt, når
han fortalte om kommunerådsarbejdet og i særdeleshed om SSWs bedrifter.
I mange år var Hans kommunens tilsynsførende ved børnehavens samarbejdsrådsmøder.
Her udviste han stor interesse og engagement. Det sidste, Hans har medvirket til, er
udvidelsen af børnehaven og oprettelsen af en vuggestue. Her var han også med til
rejsegildet og indvielsen i foråret og man kunne tydeligt se, at han var glad og stolt af
resultatet.
Hans har altid været en person, der kunne lytte og reflektere over det, der blev sagt.
Han kunne altid komme med et godt råd. Denne evne har gjort ham til en afholdt person
ikke kun i børnehave, skole-og foreningslivet, men også blandt flertalsbefolkningen.
Hans væremåde og respekten omkring hans person har sikkert også medvirket til, at

forholdet mellem flertalsbefolkningen og mindretallet er blevet til et med hinanden og til en
gensidig respekt, og har også ført til en reel ligestilling af mindretallet her i kommunen.
Således var det også Hans, der for år tilbage tog initiativet til et stort succesfuldt åbent hus
arrangement, hvor politikere og landsbyens befolkning blev inviteret indenfor. Med sin
smittende begejstring for projektet kunne han snildt samle alle danske foreninger og
institutioner, igen til gavn for sammenhold og fællesskab.
Vi har meget at takke Hans for. Tak for dit utrættelige årelange engagement.
Vores tanker går selvfølgelig også til Inge Lise og deres børn Christian, Mette og Signe
samt børnebørnene. De har gennemlevet en svær tid. Vi ønsker for dem, at deres
sammenhold hjælper dem med at komme over sorgen.
Æret være Hans-Christian Bøwes minde.

——-
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Flensborg Avis | 08.10.2015 | Skrevet af Stephanie Schönbeck-Graf, Morten Meisner, Ditte BjerreChristensen, Vibeke Küssner og Susanne Klüver.

En af skolens store sydslesvigere er gået endeligt fra borde. En studievejleder og lærer af
stort format er væk. Men inspirationen kan man ikke tage fra os. Sådan lød det yderst
betegnende fra en kollega, da det sørgelige budskab om Hans Bøwes død nåede os på
Duborg-Skolen.
Hans var et dybt engageret menneske med et positivt livssyn. Han har sat dybe spor, ikke
alene på Duborg-Skolen, men også i en større mindretalspolitisk sammenhæng.
Hans viden spændte bredt. Hans underviste i historie, samfundsfag, tysk og i en årrække
også i drama. Han var en afholdt lærer, idet han formåede at formidle stoffet, sådan at det
blev vedkommende, og han respekterede eleverne.
Det var også interessen for den enkelte elev, der var drivkraften i hans virke som
studievejleder.
Han var elevernes talsmand, og døren til hans kontor stod altid åben. Hans sporede
elevernes problemer og nærede et stort ønske om at hjælpe dem. Dette ønske blev omsat
til konkret handling. Således tog han initiativ til oprettelsen af et af skolens
lektiehjælpsprojekter, idet han skabte rammerne for, at elever yder gratis lektiehjælp til
deres kammerater.
I skole-og studievejledningen har vi profi-teret af Hans' samfundsvidenskabelige og
politiske indsigt, idet han var god til at gennemskue al slags jura. Hans samfundsfaglige
viden var en stor hjælp i erhvervsvejledningen.
Hans sprudlede af ideer, og samarbejdet med ham var altid konstruktivt. Duborg-Skolens
brobygningskoncept for 10. klasserne er udsprunget af en diskussion med Hans.

Hans var rolig og afbalanceret af væsen; hans indlæg i diskussioner var velovervejede og
løsningsorienterede. Dog kunne han også optræde meget bestemt, når det gjaldt. En ting,
der virkelig kunne få ham op på barrikaderne, var uretfærdig behandling, eksempelvis når
den tyske lovgivning atter engang slog ned på de socialt svage. Hans har ydet en
utrættelig indsats som SSW-kommunalpolitiker i Jaruplund-Veding og sidenhen i Hanved
Kommune. Også her var han yderst velforberedt og særdeles kompetent. Det var en
naturlig konsekvens af hans engagement for det enkelte menneske og hans visioner for
lokalsamfundet, at han netop blev formand for socialudvalget.
Hans har også bidraget væsentligt til skolens sociale liv, både med underholdende indslag
ved festlige lejligheder og med stor omsorg for kollegerne.
Vi vil huske Hans for den umådelig store menneskelige varme, der kendetegnede ham og
for det lune glimt i øjet.
Vore tanker går til Inge Lise og børnene Anne-Mette, Christian og Signe.
Æret være Hans-Christian Bøwes' minde.

——-
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Flensborg Avis | 09.10.2015 | Skrevet på historie-og samfundsfagskollegernes vegne af Lone Anker
Jakobsen.

Da Hans-Christian Böwes i februar sidste år tog sin afsked som lektor på Duborg-Skolen,
var det faktisk anden gang, han blev » dimitteret « fra skolen, idet han havde forladt den
første gang som student i 1968.
Men efter år med uddannelse til cand. mag i historie og tysk og efter at have stiftet familie i
Aarhus kom han tilbage til Duborg-Skolen i 1980.
Her blev han meget hurtigt en højt værdsat kollega og afholdt lærer.
På sin meget stilfærdige måde var han god til at sætte tingene i perspektiv og dæmpe
gemytterne, når bølgerne gik højt enten i faggruppen eller i pædagogisk råd. Det, der
gjorde, at man lyttede til ham, var dels hans faglige viden, dels hans evne til at se
humoristisk på en sag, så proportionerne blev bevaret.
Da skolen i midten af 1990erne indførte samfundsfag som selvstændigt fag, var han en af
pionererne, og som kollega var han en stor støtte, ikke mindst når det gjaldt viden om
detaljer i tyske samfundsfundforhold, hvor han gerne øste af sin store viden. I 1999 blev
han studievejleder, og her kom hans rolige gemyt og venlige måde at behandle
problemerne på eleverne til stor nytte. Sammen med Christian Skov var Hans i mange år
skolens dramalærer. De udgjorde et fint team, der sammen fik eleverne til at udfolde sig på
en måde, som de ikke selv havde troet muligt, men som gav såvel eleverne som deres
publikum store oplevelser og meget arbejde, men ikke mindst glæde og tiltro til egne
evner.
Hans' sans for humor og dramatik gjorde ham næsten til selvskrevet medlem af diverse
festudvalg på skolen, og når han var med i udvalget, kunne man være sikker på, at

tingene blev gjort -og oven i købet skrev han en sang, som han gerne var med til at
fremføre blandt andet i Samfundsfaggruppens mandskor.
Hans havde planlagt at lade sig pensionere februar 2014, blandt andet fordi han gerne
ville bruge mere tid på sine børnebørn, men sygdom satte i sommeren 2013 en brat
stopper for hans virke på skolen, og pensionisttilværelsen blev ikke den gode tid, han og
Inge Lise havde tænkt sig.
Vi kolleger har rigtig meget at sige Hans tak for som kollega og som menneske.
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Flensborg Avis | 12.10.2015 | Skrevet på vegne af SSW Slesvig-Flensborg Amt af kredssekretær Bodo
Neumann.

Det var med dyb sorg, at SSWs amtstyrelse i Slesvig-Flensborg Amt i begyndelsen af
ugen modtog meddelelsen om Hans-Christian Bøwes bortgang. Selvfølgeligt var vi
orienteret om hans sygdomsforløb og havde dermed en fornemmelse af, hvilken vej det
ville gå -men når dette nu er sagt, så kom hans alt for tidlige død alligevel som et chok for
os.
Vi mindes Hans-Christian for de mange år, han har været medlem i den » gamle «
amtstyrelse for SSW Flensborg amt.
Hans Christian meldte sig ind i SSW i 1988. Allerede i 1991 blev han valgt ind i
amtsstyrelsen - hvis formand han var i årene 1995- 1999. Ikke kun i disse år har SSW nydt
godt af Hans-Christians fortræffelige samfundspolitiske vid, med sin sans for kontruktivt
samarbejde har Hans-Christian været tilknyttet amtstyrelsen helt frem til 2009.
Hans-Christian har med sin altid velovervejede og pragmatiske måde formået at finde frem
til løsninger, som alle involverede parter kunne bifalde. Med sin kompetence som erfaren
kommunalpolitiker i Jaruplund-Veding og siden i Hanved Kommune var Hans-Christian
Bøwes en af SSWs fremmeste kommunalpolitikere og ikke kun her i her i amtet. En stålsat
og kløgtig politiker, der ikke lod sig kue af en eksisterende lovgivning, som kunne påvise
skævvridninger i systemet, især når de socialt svage i samfundet kom i nød. SSW har
meget at takke Hans-Christian for; både som den fremadsynede og ihærdig kæmpende
politiker og som det utrolig socialt engagerede menneske med et stort hjerte.
Kære Hans-Christian, vi som har haft den glæde at gå et stykke ad vejen sammen med
dig, takker dig for dit altid åbne sind for nye udfordringer, dit smittende humør og for den
inspirationskilde, du har været for os.
Hans-Christian, du vil blive savnet og vi ønsker dig at du må have en god rejse. Vores
tanker går i denne stund til din kære hustru Inge Lise, børnene Christian, Anne Mette og
Signe.
Æret være Hans-Christian Bøwes' minde.

——

