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LØGUMKLOSTER: Det var efter si-
gende kærlighed ved første blik,
da June og Peter Belli mødte hinan-
den på Kloster Mærken den 17. au-
gust 1965. 

Beter Belli var der for at prøve
kræfter med dødsdromen – en cy-
linder, hvor man med motorcykler
lå vandret og lodret i luften og kør-
te rundt og rundt. 

June Belli, som er født Vera June
Dennow, var til Kloster Mærken
sammen med sin mor, sandsiger-

sken Corinta, som havde opstillet
en beboelsesvogn i Vestergade. 

Peter Belli var dengang en stor
pigtrådssanger i gruppen Les Ri-
vals, og pigerne nærmest dånede
på stribe i hans nærhed. Men ikke
Vera June Dennow – hun vendte
blot ryggen til, og det var efter si-
gende det, der gjorde, at Ulven Pe-
ter, som han kaldes, blev interes-
seret i den unge skønhed.

Derfor bød han hende op til
dans, men June takkede nej, indtil
hun havde fået ja fra sin mor. Det
fik hun dog heldigvis dagen efter,
og i 47 år har de nu dannet par gen-

nem tykt og tyndt. Alt det vil de
fortælle meget mere om, når de nu
i år kommer til Kloster Mærken
igen.

En livslang kærlighedshistorie begyndte 
ved Kloster Mærken
Af Charlotte Ruge
Tlf. 7912 4516, cru@jv.dk

Selvom den unge June i
første omgang vendte

ryggen til Peter Belli, fik
kærligheden lov til at

blomstre. Privatfoto

LØGUMKLOSTER: »Kærligheden
starter i Kloster Mærken« står der
på den mindeplade, som den 10.
august bliver afsløret på Markeds-
pladsen i Løgumkloster. Og det må
man sige, den gjorde for 47 år si-
den, da Peter Belli mødte sin store
kærlighed June – netop på Kloster
Mærken. I år fejrer parret 45 års
bryllupsdag, og dagen efter deres
bryllupsdag kommer de tilbage til
Løgumkloster. Her vil de først for-
tælle om deres liv under arrange-
mentet Gøglerpræsten A. Bork
Hansens Mindelegat, og derefter
vandrer alle i samlet flok over og
afslører pladen til minde om June
og Peter Belli.

Ronald Larsen, som er formand
for Kloster Mærken, fortæller, at
han igennem længere tid har øn-
sket at få Peter Belli og hans kone
til Kloster Mærken.

– Så sker der det, at Jens Møller
(regionsrådsmedlem, red.) ringer
til mig og fortæller, at parret har 45
års bryllupsdag i år, og at han al-
lerede har snakket med June, som
er meget begejstret for ideen, si-
ger Ronald Larsen.

Jens Møller, som er født og op-
vokset i Løgumkloster, har også
gået med ideen i et stykke tid.

–Der er jo utrolig mange, der har
mødt hinanden i Kloster Mærken.
Nogle gange har det varet tre døgn
og andre gange et helt menneske-
liv. Jeg synes, det er imponerende,
at de to (June og Peter Belli, red.)
med deres turbulente liv har holdt
i så mange år, siger Jens Møller.

Han mener også, at historien om
kærligheden, som blomstrede i
Kloster Mærken er en god måde at
markedsføre både byen og mær-
ken på.

– Jeg tror det er vigtigt, at der
sker noget nyt, og så synes jeg, det
her kunne være sjovt og spænden-
de, siger Jens Møller.

Han havde i januar et møde med

borgmester Laurids Rudebeck,
som gik med til, at kommunen fi-
nansierer bænken og en del af pla-
den. 

June og Peter Belli får 
mindeplade i Løgumkloster

Af Charlotte Ruge
Tlf. 7912 4516, cru@jv.dk

GENSYN: June og Pe-
ter Belli kommer i år til
Kloster Mærken, hvor
de mødte hinanden i
1965. I den anledning
får de en mindeplade
nedlagt i brostenene på
Markedspladsen.

Peter Belli mødte sin kone June til Kloster Mærken i 1965. Nu vender de atter tilbage til dette års Kloster
Mærken. Arkivfoto

FAKTA n n n

BESØGET
n June og Peter Belli er gæstetalere ved »Gøglerpræsten A. Bork Hansens
Mindelegat« fredag den 10. august klokken 11. Derefter går de sammen
med publikum over for at modtage deres mindeplade og bænk på Mar-
kedspladsen.

Tyv havde sugerør 
i dieseltanke
n BREDEBRO: Diesel til om-
kring 5000 kr. er forsvun-
det fra en maskinstation på
Abterpvej ved Bredebro.
Gerningsmanden er ikke
kommet let til sit udbytte,
idet det er suget op fra fle-
re af stationens traktorer.
Samlet kørte tyven fra ste-
det med anslået 500 liter
diesel. Tyverierne er sket
torsdag i tidsrummet mel-
lem kl. 2 og kl. 5.30.

Golfcenter mister
haveudstyr
n TOFTLUND: Hvis golfba-
nen i Toftlund i disse dage
ikke lever op til vanlig stan-
dard, har det sin helt egen
forklaring. En del af anlæg-
gets udstyr, herunder
buskryddere og en høj-
tryksrenser, er nemlig pist
forsvundet. Tyveriet fra et
uaflåst udhus er formentlig
sket natten til onsdag.

HOSTRUP: Det er ikke kun
veltrænede sportsfolk, fri-
villige, tilskuere og berømt-
heder, der tager del i OL-cir-
kusset. Niels Tilma, der er
baroktrompetist og under-
viser på Tønder Kultursko-
le, er netop vendt hjem efter
en tur til England. 

– Der er en masse for-
events til OL, fortæller Niels
Tilma, der medvirkede i
operaen »L’olimpiade«, som
han opførte sammen med
en række engelske musike-
re. Han spillede i både York
og Manchester, og det var
blandt andet med ping‘er
blandt tilhørerne. 

– Der kom også nogle
sportsfolk, som man ikke så
tit mænger sig med, fortæl-
ler Niels Tilma, der syntes
det var spændende at være
en del af OL, som officielt
begynder i dag. 
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Trompetist 
spillede ved OL
Af Mads Grinderslev
Tlf. 7211 4063, mgr@jv.dk

Niels Tilma er glad for at ha-
ve været en del af OL. 

Foto: H.C. Gabelgaard


