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 De Summer huet ugefaang, op mannst 
um Kalenner. Och wann d’Wieder bei 
äis an der leschter Zäit vill Männercher 

gemaach huet, kënne mir awer dervun aus
goen, dass op mannst an de südleche Län
ner d’Temperaturen d’Leit zum Schweesse 
brénge wäerten. 

Leider Gottes sinn awer och d’Summerméint 
do ënnen all ze dacks Periode vun de 
grousse Feieren. Hektaren an Hektare vu 
 Bëscher gi vun hinne gefriess. Wa mer dës 
Biller um Fernseh gewise kréien, da gesi mer 
och wéi Pompjeeën sech bis zum Ëmfalen 
dofir asetzen, fir d’Flame meeschter ze ginn. 
Iwwerall klappen se mat hire Batschen op 
d’Gloust, aus der Loft loossen Hubschrauber 
grouss Bittercher opgoen, fir d’Flamen ze 
erschloen a mat Baggere gi Grief gezunn, 
fir dem Feier eng Grenz ze setzen. Feier mo
biliséiert Mënschen a léisst Solidaritéit an 
Hëllefsbereetschaft tëschent hinnen ent
stoen. Feier betrëfft jiddereen.

Mir kënnen op deem Hannergrond pro
béieren, dem Jesus seng rätselhaft Wieder 
ze verstoen, wann hie seet: „Ech si komm 
fir Feier op d’Aerd ze werfen a wéi frou wir 
ech, wann et scho géif brennen” (Lk 12,49). 

Ëm wat et dem Jesus bei dësem Wuert 
geet, ass manner d’Feier selwer, wéi villméi 
d’Wierkung, déi d’Feier op d’Leit huet. Dat 
ass de Punkt, op deen hien aus ass. Hie wëll 
sech net als Feierstëppler duerstellen, mä 
et geet him ëm d’Haltung vun de Mënsche 
visàvis vum Glawen.

Hie wëll soen: „Wann éierens Feier ass, da 
bleift dach kee vun iech roueg op senger 
Plaz setzen; dann dréint dach keen seng 
Daumen. Wa Feier ass, da gëtt eppes ën
nerholl, do hält een zesummen, do setzt een 
seng Kräften an, do engagéiert een sech!”

Beim Glawe soll et och esou sinn. Gleewen 
ass net, den Herrgott ee gudde Mann sinn 
ze loossen an dann een Tëmpchen hale 
bis zur Kommunioun, zur Firmung oder zur 
Hochzäit an da rëm antompen. D’Liewe 
mat dem Herrgott brauch d’Aktioun, den 

Raus aus dem Relax!
Interessi, d’Liewegkeet, Aen an Oueren, déi 
op sinn. D’Liewe mat dem Herrgott brauch 
den Zesummenhalt mat aneren och wann 
dësen Engagement heiansdo géint Ge
wunnechte vu villen anere muss geholl 
ginn. Glawen ass Feier, seet de  Jesus, 
a beim Feier bleift keen am Relax leien. 
Glawe well mech ënnerlech mobil halen a 
maachen, Glawe verlaangt eng Ausena
nersetzung mat der Welt, Glawen ass Partei 
ergräife fir d’Evangelium a fir déi Wäerter, 
déi sech doraus ofleede loossen.

Esou wéineg, wéi d’Feier ze verstoppen ass, 
esou wéineg dierf eise Glawe verstoppt blei
wen. Gleewen heescht sech präge loosse 
vum Feier vum Hellege Geescht, dem 
Geescht vun der Léift an dem Vertrauen, 
dem Geescht vun der Gerechtegkeet an 
der Wourecht. Wéinst dem Glawe senger 
brauch kee sech ze schummen, net viru 
senger Fra oder sengem Mann, net viru 

senge Geschwëster a Kosengen, net viru 
senge Kanner oder Elteren.

Glawe muss awer virun allem an engem 
selwer brennen, fir dass een hie kann un 
anerer weiderginn. Hien ass dat Feier, dat 
net zerstéiert, wann et sech verbreet, mä am 
Konträr, Liewen an Heelung bréngt. Dat ass 
och d’Fëllement vun enger „kathoulescher 
Aktioun”. Dës Terminologie dréckt jo aus, 
dass et beim Chrëschtsinn ëm een aktivt 
Handele geet, dat sech an déi verschid
denst Beräicher vum gesellschaftleche 
Liewe matabréngt. Esou wéi d’Pompjeeën 
beim Feier net fäertereg hir Hänn an de 
Schous leeën a nokucken, esou dierfe mir 
Chrëschten äis net vun Ängschten oder 
Komplexer lähme loossen, mä eis Iwwer
zeegungen ouni Iwwerhieflechkeet awer 
mat ënnerem Feier vertrieden. 

Leo Wagener

D’kathoulesch Aktioun schléisst sech de ville Gratulanten un  
a felicitéiert dem Erzbëschof Mgr Fernand Franck  

zu sengem 50. Priesterjubiläum.
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Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l. 
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l.

Jonk Leit vum Land
hunn hir Zukunft an der Hand

Si droen d’Verbandsaarbecht am Joer 2010

Nationalpresidentin LLJ a.s.b.l.:  SCHILTZ Carmen, Berbourg

Nationalpresident LJB&JW a.s.b.l.:  HAHN Christian, Roodt/Redange

Nationalpresident LLJ – JB&JW a.s.b.l.: COENJAERTS Patrick, Fouhren

Nationalaumônier LLJ – JB&JW: WAGENER Leo, Bonnevoie

Permanent LLJ – JB&JW:  GLODT Franz, Mertert

Sekretärin LLJ – JB&JW:  KICKERT-TIBOR Marie-Rose, Dudelange

Lëtzebuerger Landjugend  
Jongbaueren a Jongwënzer  
MAACHER a.s.b.l.
President: 
SCHILTZ Charel, Rosport

Vizepresident:
BARTZ Claude, Osweiler

1. Sekretärin:
KRISCHLER Tanja, Steinheim

2. Sekretärin:
SCHILTZ Carmen, Berbourg

Caissier:
SEYLER Kevin, Steinheim

Memberen: 
CLEMENS Georges, Lellig
ETRINGER Charel, Wecker
GIRST Patrick, Rosport
LEONARDY Conny, Dickweiler
LEONARDY Pit, Mertert
SCHMIT Georges, Dickweiler
SCHOELLEN Nathalie, Berbourg
STRONCK Anne, Rosport
STRONCK Oliver, Rosport

Lëtzebuerger Landjugend  
Jongbaueren a Jongwënzer  
SÜDEN a.s.b.l.
President: 
WILWERT Jeannot, Kayl
1. Vizepresident:
GUTH Claude, Hivange
2. Vizepresident:
WILDGEN Véronique, Arlon  
1. Sekretär:
KAIL Pol, Bergem
2. Sekretär:
HORNICK Christophe, Itzig
Caissier:
MASTROPASQUA Luigi, Rodange
Memberen: 
BIVER Gilles, Bettembourg
CLOOS Paul, Goeblange
MAJERUS Ben, Wickrange
MAJERUS Paul, Wickrange
SCHNEIDER Claude, Aspelt
NC – LJB & JW: 
GUTH Claude, Hivange
KAIL Pol, Bergem 
HORNICK Christophe, Itzig 
WILDGEN Véronique, Arlon
WILWERT Jeannot, Kayl
NC – LLJ: 
CLOOS Paul, Goeblange
GUTH Claude, Hivange 
WILDGEN Véronique, Arlon
WILWERT Jeannot, Kayl
1. Keeserevisor:
KEMP Eugène, Goeblange
2. Keeserevisor:
SAND Yves, Bettange/Mess
Vertrieder ONG-D: 
WILDGEN Véronique, Arlon

Lëtzebuerger Landjugend  
Jongbaueren a Jongwënzer  
UEWERSAUER a.s.b.l.
Presidentin:  
BREUER Carine, Wiltz
1. Vizepresidentin:
MILBERT Martine, Troine
2. Vizepresident:
MAJERUS Marc, Mecher/Wiltz
1. Sekretärin:
STROTZ Cathy, Erpeldange	
2. Sekretärin:
HORGER Michelle, Büderscheid
Caissier:
BREUER Marc, Wiltz
Memberen: 
BOSSERS Anne, Roullingen
HORGER Christiane, Büderscheid
KARTHEISER Anne, Bourscheid

E Bléck an de Festsall vum LTA während de Generalversammlungen vun eisen Associatiounen,  
den 9. Abrëll 2010 

NC – LJB & JW: 
CLEMENS Georges, Lellig
ETRINGER Charel, Wecker
LEONARDY Pit, Mertert
SCHILTZ Charel, Rosport
SCHMIT Georges, Dickweiler
SEYLER Kevin, Steinheim
STRONCK Oliver, Rosport

NC – LLJ: 
BARTZ Claude, Osweiler
KRISCHLER Tanja, Steinheim
LEONARDY Conny, Dickweiler
SCHILTZ Carmen, Berbourg
SCHOELLEN Nathalie, Berbourg
STRONCK Anne, Rosport

1. Keeserevisor:
SCHILTZ Conny, Berbourg

2. Keeserevisor:
SCHILTZ Georges, Rosport

Vertrieder ONG-D:
SCHILTZ Charel, Rosport
SCHILTZ Carmen, Berbourg
STRONCK Oliver, Rosport

2. Deel
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KARTHEISER Marc, Bourscheid
MAJERUS Claude, Mecher/Wiltz
MAJERUS Fränk, Berlé
MILBERT Marc, Erpeldange
NC – LJB & JW: 
BOSSERS Anne, Roullingen
BREUER Carine, Wiltz
KARTHEISER Anne, Bourscheid
MAJERUS Marc, Meecher/Wiltz
STROTZ Cathy, Erpeldange
NC – LLJ:
BOSSERS Anne, Roullingen 
BREUER Carine, Wiltz
KARTHEISER Anne
MAJERUS Marc, Mecher/Wiltz
STROTZ Cathy, Erpeldange
1. Keeserevisor: 
De DOOD Steve, Watrange
2. Keeserevisor: 
PATZ Sven, Merkholtz
Vertrieder ONG-D: 
BREUER Carine, Wiltz

MILBERT Martine, Roullingen
HORGER Michelle, Büderscheid

Lëtzebuerger Landjugend  
Jongbaueren a Jongwënzer  
ZENTER a.s.b.l.
Presidentin: 
BINCK Myriam, Eschette 
Vizepresident:
HAHN Christian, Roodt /Redange
1. Sekretär:
ORIGER Christian, Eschdorf
2. Sekretär:
BOONEN Jeff, Elange
Caissier:
RUPPERT Tessy, Ospern
Memberen: 
LOESCH Patrick, Buschroodt
MANGEN Antoine, Rambrouch
MEYERS Michel, Dellen
SCHAUS Bob, Pratz

NC – LJB & JW:
BINCK Myriam, Eschette
BOONEN Jeff, Elvange
HAHN Christian, Roodt/Redange
MANGEN Antoine, Rambrouch
MEYERS Michel, Dellen
ORIGER Christian, Eschdorf
NC – LLJ: 
BINCK Myriam, Eschette
BOONEN Jeff, Elvange
HAHN Christian, Roodt/Redange
LOESCH Patrick, Buschrodt
RUPPERT Tessy, Reimberg
SCHAUS Bob, Pratz
1. Keeserevisor:
RISCHMARNACH Josy, Heispelt
2. Keeserevisor:
STEICHENKEMP Serge, Dellen
Vertrieder ONG-D:
BINCK Myriam, Eschette
HAHN Christian, Roodt/Redange
RUPPERT Tessy, Reimberg

De Pier (r.a.B.) weess d’Ënnerstëtzung ze schätzen, déi der LLJ Dikkrich vu ville Säiten entgéint bruecht  
gouf an et esou erméiglecht huet, datt och de Landjugendag 2010 ee Succès gouf

Léif Éiregäscht, 
Léif Frënn a Sympathisante vun der Lëtzebu
erger Landjugend, 
Am Numm vun der Lëtzebuerger	Landju-
gend a speziell am Numm vun der Dikkri
cher Landjugend ass et fir mech eng grouss 
Éier, Iech all – haut op ChristiHimmelfahrt – 
fir eise 36. Landjugenddag hei zu Ettelbréck 
ze begréissen.
Un éischter Stell well ech dem Här Erzbë
schof Fernand Franck e grousse Merci 
ausschwätzen, deen den dësjärege Land
jugenddag – zesumme mat eisem Natio
nalaumônier, dem Här Deche Leo Wage
ner – mat enger feierlecher Jugendmass 
ageleet huet. 
Ech si frou, fir eis nei Nationalpresidentin vun 
der Lëtzebuerger	Landjugend ze begréis
sen. D’Carmen Schiltz huet no der Gene
ralversammlung am Abrëll 2010 d’Mandat 
vum Remy Harpes iwwerholl, dee 4 Joer 
laang d’Geschécker vun eisem Jugend
Mouvement geleet huet. Mir komme spéi
der op dëse Punkt zréck. Erlaabt mir awer, fir 
elo schonn dem Remy meng Unerkennung 
auszedrécken, fir säi laangjäregt Engage
ment am Intressi vun eiser Organisatioun. 
Mir sinn awer och iwwerzeegt, datt mir mam 
Carmen déi richteg Persoun fonnt hunn, fir 
d’Aarbecht un der Spëtzt vun der Landju
gend ze iwwerhuelen a weiderzeféieren.

Doniewent sinn ech frou, datt och de 
 Nationalpresident vun de Lëtzebuerger	
Jongbaueren	a	Jongwënzer, de Christian 
Hahn, hei bei äis ass.
Loosst mech elo vun der Geleeënheet profit
éieren, fir all deenen ee grousse Merci ausze
schwätzen, déi äis et erlaabt hunn, fir dësen 
traditionelle Rendezvous vun der Landju
gend hei zu Ettelbréck ze organiséieren: 
Dat ass un éischter Stell den Här Deputé
Maire JeanPaul Schaaf mat de Verantwort
leche vun der Gemeng Ettelbréck; 

Am Numm vun eisem Organisatiounsco
mité soen ech awer de Verantwortleche 
vu CONVIS, dem President Louis Boonen 
an dem Direkter Christoph PeifferWeihs – 
an hire Leit – ee spezielle Merci, datt si äis 
déi néideg Infrastrukturen an d’Material ze 
Verfügung gestallt hunn. 
Si hunn sech spontan a kuerzfristeg be
reet erkläert fir äis zur Säit ze stoen an hiert  
dozou bäizedroen, datt dësen Dag e 
 Succès gëtt. 

36.	Landjugenddag	zu	Ettelbréck	

De Landjugenddag eng éischte Kéier  
an der Baurestad Ettelbréck
Usprooch vum Pierre Feipel, President vun der Landjugend Dikkrich 
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Wësse, Geschéck, Zesummenhalt, Ausdauer, … a vill Amusement, waren op der 36. Editioun vum 
Landjugenddag ugesot

Léif Leit,
Et ass eng Traditioun, datt de Landjugend
dag – vun e puer Ausnahmen ofgesinn – um 
Dag vu ChristiHimmelfahrt ofgehale gëtt. Fir 
déi Dikkricher Landjugend ass et déi 5.  Kéier, 
datt si um Tour sinn, fir d’Organisatioun ze 
iwwerhuelen. No Branebuerg, Feelen, Buur
schent, Eschduerf si mir frou, fir eng éischte 
Kéier zu Ettelbréck an der Bauerestad dier
fen ze sinn.

Hand an Hand schaffen, 
fir un d’Zil ze kommen

D’Organisatioun vun dësem Evenement – 
dës Bezeechnung kann ee wierklech ge
brauchen, well de Landjugenddag ëmmer 
nees honnerte vu Jonken unzitt – kann ee 
just ugoen, wann d’Equipe, déi dofir zou
stänneg ass, un engem Strang zitt. Dat hu 
mir gemaach! Mir hunn déi lescht Méint 
Hand an Hand geschafft, fir datt och déi 
36. Editioun vum Landjugenddag e Succès 
gëtt. Dat huet fir äis all vill Aarbecht a Stress 
bedeit. Déi meescht vun äis schaffen am 
eegene Betrib, bei engem Patron oder ginn 
nach an d’Schoul. Sou hu mir souzesoe bal 
alles no Feierowend geplangt an ëmgesat. 
Mee mir hunn dobäi och vill geléiert: Och 
wann et emol Meenungsverschiddenheete 
gëtt, kann een eppes erreechen, wann een 
sech driwwer ewech setzt, fir d’Saach am 
Vertraue weider ze bréngen. 
All deenen, déi eng Hand mat ugepak 
hunn – an haut och fir äis um Dill sinn – 
soen ech deemno ee ganz grousse Merci! 
Sou kënne mir haut mat Stolz deenen, déi 
sech um 36. Landjugenddag bedeelegen, 
e puer flott Stonnen an de Gemengen 
 Ettelbréck, Ierpeldang a Schieren ubidden 
an dëst ënnert dem Motto: „Mat Wëssen a 
Geschéck op Ettelbréck”. 
Mir hunn den Dag mat enger feierlecher 
Mass ugefaang, de Mëtte steet, wéi ge
winnt e Rallye mat flotte Spiller an engem 
kniwwelege Froebou um Programm. Dee
nen, déi do net „mathale” kënnen, bidde 

Foire Agricole 2010
Och dëst Joer ass Lëtzebuerger Landjugend - Jongbaueren a Jongwënzer 
vum 1. bis de 4. Juli mat engem ExpoStand op der Foire Agricole zu 
 Ettelbréck vertrueden. D’Virstellung vun eisen Aktivitéiten op dem beléiften 
Treff vun den Akteuren aus Landwirtschaft a Véizuucht, gehéiert zum feste 
Bestanddeel vum AktivitéitsKalenner vun eise MemberAssociatiounen.

Kommt äis besichen!

mir e puer gemittlech Momenter an eiser 
Kaffisstuff un. Fir den Encadrement an der 
Kaffisstuff ass déi Eschduerfer Musek zou
stänneg. No der Präisverdeelung, loosse mir 
den Owend mat engem Bal auskléngen. 
Och hei ass fir Musek fir jidderee gesuergt. 
Zum Ofschloss well ech d’DEXIABIL nach er
nimmen, déi äis et mat engem gene réisen 
Don erméiglecht huet, fir dësen Dag och 
finanziell ze packen. Och allen anere Spon
soren an Ënnerstëtzer gëllt eis Unerkennung.
Net vergiesse well ech de Merci fir d’Leit 
aus der Zentral vun der Lëtzebuerger	Land-
jugend	–	Jongbaueren	a	Jongwënzer am 
Centre Convict: eisen Nationalaumônier, 

den Deche Leo Wagener, eis Sekretärin, 
d’Madame MarieRose Kickert an de Per
manent Franz Glodt. 

Um Uschloss un de Patt, deen äis frëndle
cherweis vun der Gemeng Ettelbréck of
fréiert gëtt, freeë mir äis – mat eise Mem
beren – déi Jonk ze begréissen, déi sech 
um Rallye bedeelegen, Och si mussen an 
hiren Equipen zesummen halen an un en
gem Strang zeien, fir d’Aufgaben de Mëtteg 
ze meeschteren. Fir de Parcours mussen si 
Ausdauer matbréngen. Bei de Spiller ass 
Wëssen a Geschéck verlaangt. Mat enger 
Kombinatioun vun deenen 3 kommen si da 
gemeinsam un d’Zil.

Mir gratuléieren

Den 29. Mee 2010 hunn sech 
d’Sonja Barthel an de Remy Harpes, 

zu Rippweiler an der Porkierch 
d’Jo-Wuert ginn. 

Dem Remy, 
deen d’Lëtzebuerger Landjugend 

véier Joer laang geleet huet, 
soe mir e ganz grousse Merci 

fi r säin Engagement. 

Der jonker Koppel wënschen mir all 
Guddes fi r hir gemeinsam Zukunft. 



Jongbauer a Jongwënzer / Landjugend 6 / 2010 duerf

10

 Zënter der dësjähreger Generalversamm
lung, déi den 9. Abrëll 2010 am Lycée 
Technique Agricole zu Ettelbréck ofge

hale gouf, huet d’Lëtzebuerger	Land	jugend 
(LLJ) eng nei Presidentin an der Persoun vum 
Carmen SCHILTZ.  
De Remy HARPES, deen eise Jugendmouve
ment vum Landjugenddag 2006 u gefouert 
huet, huet säi Récktrëtt am Nationalkomi
tee am Dezember 2009 bekannt ginn. Am 
Nationalkomitee am Mäerz 2010 ass dunn 
d’Carmen eestëmmeg zur Presidentin ge
wielt a op der Generalversammlung am 
Abrëll bestätegt ginn.  
Mat dësem Interview wëlle mir vun der 
Geleeënheet profitéieren, fir eise Lieser 
d’Carmen virzestellen. D’Carmen ass zënter 
enger Rei vu Joren bei der regionaler Land
jugendgrupp Maacher aktiv an ass zënterhir 
och am Nationalkomitee vun der Lëtzebuer-
ger	Landjugend vertrueden. Vun 2006 un, 
huet d’Carmen d’Fonktioun vun der Vize
Presidentin vun der JugendOrganisatioun 
gedroen.
Carmen, mir kennen dech zënter Joren 
als aktive Member vun der LLJ Maacher a 
vum Nationalkomitee vun der Lëtzebuerger 
Landjugend. Deng wäertvoll Mataarbecht 
an deng positiv Impulser op regionaler, 
wéi och op nationaler Basis, wësse mir ze 
schätzen. Wat huet dech motivéiert, dës 
nei Erausfuerderung innerhalb vun der 
 Lëtzebuerger Landjugend unzehuelen?  

Carmen SCHILTZ
gebuer, den 1. Abrëll 1985 

Wunnt zu:  Berbuerg
Beruff:  Ingénieur Agronome  
Fonktiounen innerhalb  
vun eiser Organisatioun: 

Member vum National 
komitee vun der LLJ:
zënter 2002
VizePresidentin vun der LLJ:
zënter 2006 
Member vun der  
Landjugend
Maacher: zënter 2000
Sekretärin vun der  
Landjugend	
Maacher: zënter 2002 
Member vum Verwaltungsrot  
vun der ONG Lëtzebuerger	
Jongbaueren	a	Jongwënzer	
–	Service	Coopération	a.s.b.l. 
zënter Mäerz 2010 

Hobbien: Schwammen, Liesen

Ech hu mir scho meng Gedanke gemaach, 
ob ech de Poste vun der Nationalpresidentin 
vun der Lëtzebuerger Landjugend soll unhue
len oder net. Schliisslech bedeit d’Féierung 
vun engem Verband jo eng grouss Verant
wortung. Mee, e Réckbléck op d’Aktivitéiten 
aus deene leschte Joren hu mech iwwer
zeegt a motivéiert, fir dës Erausfuerderung un
zehuelen. Si beweisen, datt d’Organisatioun 
ëmmer nach – an ëmmer nees – vill Jugend
lecher beweegt kritt an esou villes ëmsetze 
kann. Deemno ware mir mat mengem Vir
gänger, dem Remy, um richtege Wee, fir 
d’Intressie vun eiser Jugendorganisatioun 
virunzebréngen. Dës ass och d‘Richtung, déi 
ech aschloen a weidergoe wëll.
Als fréier Vize-Presidentin hues du sëcher 
deng Virstellungen vun deem, wat deng 
Aufgab un der Spëtzt vum Jugendmouve-
ment ass? 
Wann een sech déi eenzel regional Gruppen 
vun der Lëtzebuerger Landjugend e bësse 
méi genau ukuckt, da fällt engem  séier op, 
datt se zimlech verschidde sinn. Eenzelner 
sëtzen sech aus Memberen zesummen, 
déi zum groussen Deel nach Bauere sinn. 
D’Memberschaft vun deenen aneren sëtzt 
sech aus Jugendlechen zesummen, déi 
kaum nach mat der Landwirtschaft verwuer
zelt sinn. Meng Haaptaufgab wäert et sinn, 
fir déi verschidden Intressien ëmmer nees 
ënnert een Hutt ze bréngen an esou eng 
gutt Zesummenaarbecht tëscht dem Nati
onalkomitee an de regionale Gruppen ze 
garantéieren. 
Bekanntlech ass d’Landjugend am Joer 
1972 aus der éischter berufsspezifescher 
Organisatioun vun de Lëtzebuerger Jong-

baueren a Jongwënzer ervirgaang. Si sollt 
deene Jonken vum Land, déi net méi di-
rekt mam Baueremilieu vorbonne sinn, eng 
méi breet gefächert Palette vun Aktivitéiten 
ubidden an Themeberäicher vu Jugend-
lechen upaken, déi iwwer hir beruflech 
Intressien erausginn.  

Esou stinn all Joer eng Rei vun Aktivéiten 
um Kalenner mat deenen d’Landjugend 
sech mëttlerweilen identifizéiert an déi 
sech iwwer eng laang Zäit bewährt hunn: 
de Landjugenddag, d’Landjugend-Power-
Aktioun, den Dag vun der Kooperatioun, 
d’Bedeelegung um Pélé des Jeunes, 
d’Bedeelegung un der Foire agricole zu 
Ettelbréck, … 

Niewent dëse méi regelméissege Manifes-
tatiounen kommen eng Rei Aktivitéiten, déi 
éischter ënner de Fräizäitberäich falen: de 
Spillerowend, In- an Auslandstouren, den 
Autoball, Theaterowender, d’Publicatioun 
vum Landjugend-Kalenner, …  

Zousätzlech huet d’Landjugend dat lescht 
Joer am Virfeld vun de Chamberwahlen 
eng Table ronde zum Thema „Beruffs- an 
Zukunfsperspektiven fir déi Jonk” mat de 
Vertrieder aus de politescher Landschaft 
vu Lëtzebuerg organiséiert. Och hiert Enga-
gement am Intressi vun der Allgemeng heet 
huet si eng weider Kéier mat der konkreter 
Bedeelegung un der 100-Stonnen-Aktioun 
vun RTL ënnerstrach. Déi Jonk aus de Grup-
pen hunn sech vum 14. bis 18. Dezember 
ofwiesselnd beim Uleeën vun engem Gaart 
an enger Dépendance vum Centre Théra-
peutique Manternach Syrdall Schlass zu 
Jonglënster bedeelegt.  

Lëtzebuerger	Landjugend

Jiddereen ass wëllkomm
Nom Remy Harpes sengem laangjäregen Engagement als President vun der Landjugend, ass 
d’Carmen Schiltz am Mäerz 2010 un d’Spëtzt vun eiser Jugend-Organisatioun gewielt ginn

Als Unerkennung fir seng laangjäreg Tätegkeet am Intressi vun eiser Verbandsaarbecht, huet déi nei 
Presidentin hirem Virgänger - a begeeschterte Sportler – e Bong fir en Tour mat enger Montgolfière 
iwwerreecht. V.l.n.r.: Leo Wagener, Nationalaumônier LLJ-JB&JW, Carmen Schiltz, Remy Harpes
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Wat bedeit et fir dech, engem Mouvement 
virzestoen, deem séng Memberen sech 
ëmmer nees bereet erkläeren, fir sech fir 
eng nëtzlech Saach anzesetzen a Verant-
wortung ze iwwerhuelen?  
Et ass fir mech eng grouss Éier, fir un der 
Spëtzt vun engem Mouvement ze stoen, 
wou de Benevolat grouss geschriwwe gëtt. 
Eng ganz Réi vun Aktivitéiten, déi schonn op
gezielt goufen, beweisen d’Bereetschaft vun 
eise Memberen, fir hir Fähegkeeten fir eng 
gutt Saach anzesetzen. Vun dëser Plaz aus 
well ech dovu profitéieren, fir de Membere 
vun der Lëtzebuerger Landjugend e grousse 
Merci fir hir Mathëllef an hiren Engagement 
auszespriechen. 
Wat fir eng Erwaardungen hues du un déi 
regional Gruppen an den Nationalkomi-
tee?  
Ech hoffen, datt Membere vum National
komitee weider esou aktiv matschaffen 
an och weiderhin hir nei a kreativ Iddie an 
d’Versammlungen abréngen, esou wéi dat 
an deene leschte Joren ëmmer nees de Fall 
war. Doniewent hoffen ech, datt tëschent 
dem Nationalkomitee an de regionale Grup
pen weiderhin déi eng enk Zesummenaar
becht bestoe bleift. Un déi regional Gruppe 
maachen ech gläichzäiteg en Opruff, fir datt 
si hiert Bescht maachen, fir nei Membere fir 
hire Grupp ze gewannen an se och mat an 
d‘Organisatioun anzebannen. 
Kanns du äis vun dengen Erfahrungen 
matdeelen, déis du bei der LLJ Maacher 
gemaach hues?
Bei all den Aktivitéiten, sief et bei der 36Ston
nenAktioun, dem Landjugenddag, dem 
Dag vun der Kooperatioun oder dem Lem
kenTriathlon sammelt ee seng Erfahrungen. 
Et ass ëmmer erëm flott, fir bei der Prepa
ratioun vun den Aktivitéiten derbäi ze sinn. 
Och wann oft groussen Asaz vun engem 
verlaangt an een emol rose gëtt, wann et 
net esou klappt, wéi een et geplangt huet. 
Et huet mir nach kee Moment Leed gedoen, 

datt ech mech bei deene „Maacher” enga
géiert hunn. 
Kanns du an e puer Wierder soen, wéis du 
d’Jugend vun haut – an am Speziellen – 
d’Jugend vum Land gesäis.  
D’Jugend vun haut ass mat ganz anere Pro
blemer konfrontéiert, ewéi dat fréier de Fall 
war. Et stellt haut bekanntlech kee Problem 
méi duer, fir mat engem Kolleg aus New 
York iwwer Webcam ze kommunizéieren. Al
lerdéngs kann ee grad esou gutt an enger 
virtueller Welt géint een anere Krich spillen, 
déi haut méi ewéi jee, reell duergestallt ka 
ginn. Fir deem entgéint ze wierken, sinn och 
mir als Jugendveräi gefuerdert. Mir musse 
probéieren, fir deem Jonken – esou fréi ewéi 
méiglech – kleng Responsabilitéiten unzever
trauen, fir datt hien e Gefill derfir kritt, wat et 
heescht, e verantwortungsvolle Member vun 
der Gesellschaft ze ginn.  
Um Landjugenddag 2009 huet d’Madame 
Marie-Josée Jacobs, Familljeminister, en 
Appell gemaach, fir datt d’Landjugend 
sech nach méi opmécht fir Jonker mat en-
gem migrativen Hannergrond. Wéi kann 
dëst an déngen An ugepackt ginn? 
D’Landjugend ass e Veräi fir jiddereen. 
D’Fro, ob Lëtzebuerger oder net, huet sech 
ménger Meenung no nach ni gestallt. Jid
dereen, deen sech fir d’Aktivitéite vun der 
Landjugend intresséiert an sech hei well en
gagéieren, gëtt gären an direkt als Mem
ber ugeholl. Och wann een sech am Ufank 
sproochlech net esou gutt versteet, ass dat 
ënnert de Jonke kee Problem. Wann de 
gudde Wëllen do ass, da versteet een sech 
iergendwéi ëmmer.  
Am Mäerz ass op d’Initiativ vun eisem 
Member Laurent Frantz zu Remerschen en 
Austausch mat der Landjugend Saar zu-
stane komm.  
Déi regional Landjugendgrupp Maacher 
huet awer och schonn an der Vergaangen-
heet regelméisseg Kontakter mat däitsche 
Landjugendgruppen opgebaut. Och huet 
si – op Initiativ vun der Firma Lemken – de 
15. August 2010, de Lemken-Triathlon um 
Michelshaff um Scheedgen organiséiert. 
Dësen Event gëtt awer prinzipiell just am 
Saarland oder a Rheinland-Pfalz duerch-
gefouert.  

Wat stellen dës iwwerregional Kontakter fir 
dech duer?  
Et ass ëmmer erëm flott, fir nei Leit a virun 
allem aner Landjugendveräiner kennen ze 
léieren. Hei gëtt ee beispillsweis gewuer, wéi 
d’Verbänn vun der Landjugend sech an 
 Däitschland zesummesetzen, wéi hir Struktur 
opgebaut ass, wéi eng Problemer an Tradi
tiounen si an hire Verbänn hunn, wat fir eng 
Aktivitéiten si organiséieren, ... Sou kann e 
gewuer ginn, datt bal nëmme Baueren zu 
de Membere vun den däitsche Landjugend
Organisatiounen zielen. Dat bedéngt, datt 
hir Aktivitéiten sech och meeschtens ëm 
d’Landwirtschaft an déi zoustänneg Politik 
dréinen.  

Am Mäerz 2010 bass du an de Verwaltungs-
rot vun der ONG Lëtzebuerger Jongbaue-
ren a Jongwënzer – Service Coopération 
a.s.b.l. gewielt ginn. Dat lescht Joer huet 
d’Organisatioun, déi ee weideren Haapt-
bestanddeel vum Schaffen vun der Land-
jugend – Jongbaueren a Jongwënzer 
duerstellt, de 50. Anniversaire vun der Ent-
wécklungszesummenaarbecht an  Afrika 
gefeiert. Wat stellt dat Engagement fir dech 
duer?  
Et ass fir mech ganz wichteg, datt d’Jugend 
sech mat der Entwécklungszesummenaar
becht ausernee sëtzt a mat der Problematik 
aus dem Süde konfrontéiert gëtt. Et ass och 
wichteg, datt si sech Gedanke mécht iwwert 
d’Tatsaach, datt vill Leit hei an Europa am 
Iwwerfloss liewen an et op där anerer Säit, 
Millioune vu Mënsche gëtt, deenen et um 
Néidegste feelt an déi sech all Dag musse 
Gedanken iwwert hiert Iesse maachen. 

Als Member vun deene „Maacher” organi
séiere mir am 2JoresRhythmus den Dag vun 
der Kooperatioun fir der ONG den Erléis fir hir 
Entwécklungsprojeten zoukommen ze loos
sen – awer och, fir d’Leit aus eiser Ëmgéigend 
op d’Entwécklungszesummenaarbecht op
mierksam ze maachen.  

Mir soen dem Carmen e grousse Merci fir 
dës intressant Andréck a wënschen him 
„Bonne Chance” an der neier Fonktioun. 
Dem Remy drécke mir ee ganz grousse 
Merci aus, fir säi laangjäregt Engagement 
am Déngscht vun der Lëtzebuerger Land-
jugend.

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Ënnerstëtzung vun eise Kooperatiounsprojeten
Der Famill vum Verstuerwenen Här Jempy Steichen aus dem Préizerdaul dréckt 
de Verwaltungsrot vun der ONG säi chrëschtlecht Bäileed aus. D’Famill huet an 
hirer déiwer Trauer duerch hire generéisen Don en Zeeche vun Hoffnung fir déi 
mannerbemëttelt Bauerefamilljen am ländlechen Afrika gesat.  



Bei Geleeënheet vun hirem 80. Gebuertsdag huet d’Madame Marie-Thérèse Die-
derich-Wolff vun Näerden, d’Entwécklungsaarbecht vun eiser ONG ënnerstëtzt.  

Am Numm vun eisen afrikanesche Frënn, soe mir hinnen all e ganz grousse 
Merci fir déi wäertvoll Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht am 
Burkina Faso. 

Am Landjugendkalenner fënnt een eis nei 
Presidentin mat enger „léiwer Frëndin”
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Fürbitten
Nicht für mich bitte ich dich, Gott, son
dern für den Glauben und die Kirche. 
Schenke Heimat und Segen.

Nicht für mich bitte ich dich, Gott, son
dern für die Mächtigen dieser Welt. 
 Erfülle sie mit Weisheit und Einsicht.

Nicht für mich bitte ich dich, Gott, son
dern für Not und Elend dieser Erde. 
 Lindere Schmerz und gewähre Frieden.

Nicht für mich bitte ich dich, Gott, son
dern für alle und alles, was lebt. Schenke 
Hoffnung und Leben. 

Frank Greubel in: „Gib mir ein gutes Wort”: 
hg. von der Katholischen Landvolkbewe
gung (Würzburg 2009).

 In der medial inszenierten Massenhysterie 
um die Gewinnerin des „Eurovision Song 
Contest”, Lena MeyerLandrut, hatten die 

Kommentatoren zwar ihr kurzes schwarzes 
Kleid gelobt, die Fernsehzuschauer jedoch 
nicht darauf aufmerksam gemacht, dass 
sie auch beim OsloAuftritt das TaizéKreuz 
in Gestalt des HeiligGeistTaubensymbols 
um den Hals trug. Die Schülerin hatte vor 
zwei Jahren Taizé besucht.

Die ökumenische Gemeinschaft von Taizé 
beglückwünschte die Sängerin zu ihrem 
Sieg und dankte ihr für ihr – wie es Frère Wolf
gang von der Communauté ausdrückte – 
„beherztes Glaubensbekenntnis”. Seinen 
Glauben in dieser Form auszudrücken, sei 
nicht so einfach. Viele Jugendliche näh
men aus dem Aufenthalt in Taizé „etwas 
für ihr Leben mit”. Dass Lena Meyer Landrut 
dies so „verhalten” und „mit einfachen Wor
ten” nach außen kommuniziere – „das be
rührt uns”.

Auf „Stern.de” ist zu lesen: „Die Sängerin ist 
gläubig und war im Kloster von Taizé. Schon 
damals ist sie durch ihre Aura aufgefallen 
und in den Medien gelandet ... In einem 
im Januar 2009 erschienenen Bericht des 
Magazins ‚Geo’ ... offenbarte Lena Meyer
Landrut ihre Religiosität. ‚Wege zur Mitte’ 
betitelte das Magazin die Reise zu Orten, 
die als Ruhepol im Alltagsstress dienen ... 

Wie viele Jugendliche in ihrem Alter machte 
Lena Meditationsferien ...‚ löffelte Konserven 
aus Plastiktellern, wusch dreckiges Geschirr, 
schrubbte die Böden in der Putzkolonne, 
diskutierte in Gesprächsgruppen über 
Gott und die Welt ... Seit Frère Roger 1940 
im französischen Burgund die romanische 
Dorfkirche als Ort der Versöhnung entdeckt 
und dort seine Ordensgemeinschaft von 
Taizé gegründet hatte, kamen Millionen 
von Gläubigen und ökumenischen Jugend
gruppen aus aller Welt. Auch Lena war ge
bannt von der Anziehungskraft des Ortes 
und schwärmte über ihren Aufenthalt: ‚Es 
ist kein Gefühl, das es schon gibt. Es ist das 
TaizéGefühl – total viel Glück.’“

 Wenn Kinder und Jugendliche regel
mäßig Pornos anschauen, kann das 
zu bleibenden Schäden im Sexual

verhalten führen. Davon ist der Berliner Se
xualwissenschaftler Klaus Beier überzeugt. 
So könne es zu unumkehrbaren Prägungs
vorgängen für die sexuelle Ausrichtung der 
Minderjährigen kommen.

Der „Spiegel” fragt in seiner jüngsten 
Ausgabe, ob wir es hierzulande mit einer 
„Generation Porno” zu tun haben. Der Psy
chotherapeut und Sexualforscher Andreas 
Hill befürchtet, dass die Bilderflut aller nur 
erdenklichen SexPraktiken die Phantasie 
der Kinder kaputt macht, diese unter enor
men sexuellen Leistungsdruck setzt, dass 
Vergewaltigungsmythen entstehen und 

die Aggressionsbereitschaft steigt. Der Kie
ler Sexualmediziner Hartmut Bosinski sieht 
in der Diskussion dagegen auch viel Panik: 
„Die Mehrheit der Jugendlichen ist in ihrem 
 Sexualverhalten so normal oder unnormal, 
wie sie es schon immer war.” Seit den achtzi
ger Jahren bewege sich das Alter des ersten 
Geschlechtsverkehrs im Allgemeinen zwi
schen 16 und 17 Jahren. Das vorangelegte 
sexuelle Muster könne durch Pornofilme 
nicht grundlegend negativ geändert wer
den. Zudem habe „Sexualität ja nicht nur et
was mit Triebabfuhr zu tun, sondern ganz viel 
mit dem Wunsch nach Nähe”, so  Bosinski 
im „Spiegel”. Doch beides könnten einem 
weder Pornos noch HardcoreSex geben.

CIG 22/2010

Lena Meyer-Landrut sang auch in Oslo 
mit dem Taizé-Kreuz

Am Oberarm trägt Lena Meyer Landrut – 
nur als gefälliges „Logo”? – das Tattoo 
 einer stilisierten Schwertlilie. In der Heraldik, 
der Wappenkunde, ist sie ein Symbol der 
 Reinheit und Unschuld, auch Sinnbild für 
Maria. Die Dreiteilung der Blüte verweist auf 
die heilige Dreifaltig – Dreieinigkeit Gottes, 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.

CIG 23/2010

Wenn Kinder und Jugendliche 
regelmäßig Pornos schauen




