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Slesvig. Gottorp Slot har sammen-
sat en bredt sommerferieprogram 
for børn i alle aldre - og deres fa-
milie.

Man kan både beskæftige sig 
med arkæologisk forskning, lege 
i middelalderen og blive klogere 
på historien. Selvfølgelig kan man 
også komme på skattejagt eller 
være med til at opklare et mord.

Alle arrangementer kan ses på 
slottets hjemmeside. De varer to 
timer og koster typisk otte euro 
at deltage i. Det er nødvendigt at 
tilmelde sig til dem alle. tf

SOMMERFERIE

Fuldt 
program 
på slotsøen

Schleswig. Am Mittwoch, 18. Ju-
li, geht es mit dem Jugendzent-
rum Schleswig zur Falknerei. Der 
spannende und informative Nach-
mittag für Mädchen und Jungen 
von acht bis zwölf Jahren geht 
um 14 Uhr am Jugendzentrum 
los, die Rückkehr wird gegen 18 
Uhr sein. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei, eine Kleinigkeit zu essen 
und zu trinken sollte selber mit-
genommen werden. Außerdem 
bitte auf wettergerechte Kleidung 
achten. Da die Anzahl der Plät-
ze sehr begrenzt ist, sollten sich 
Interessierte möglichst schnell 
beim Jugendzentrum melden. tf

FERIENSPASS

Fahrt zur 
Falknerei

Tønning. På et tidspunkt mellem 
lørdag og søndag eftermiddag 
(den 7. og 8. juli) blev der begået 
indbrud i børnehaven Nis Puk, 
Neustadt 39 i Tønning.

Tyvene har skaffet sig adgang 
ved at hægte fordøren af hæng-
slerne, og de har stjålet et lille 
pengeskab med kontanter, en fo-
toprinter af mærket Canon, to di-
gitalkameraer (Panasonic og Me-
dion) og diverse lagringsenheder.

Kriminalpolitiet i Husum hører 
gerne fra eventuelle vidner. tf

VIDNER SØGES

Indbrud i 
børnehave

Stenbjergkirke. Den 14. juli åbner 
majslabyrinten på Gut Oesterga-
ard igen - i år for 18. gang.

Frem til den 16. september har 
den åbent dagligt kl. 11-18, og den 
17. og 31. august samt den 14. sep-
tember også kl. 21, når der invi-
teres til spøgelsesnat mellem de 
høje majsplanter.

Det koster 3,50 euro pr. person 
at prøve kræfter med labyrinten. 
Har man ikke lyst til det, kan 
man slappe af med en is eller lidt 
at drikke på græsplænen - des-
uden står der en masse legered-
skaber til rådighed.

Gut Oestergaard ligger nord for 
hovedvej B 199 mellem Stenbjerg-
kirke og Gelting. tf

FIND VEJ

Majs-
labyrinten 
åbner igen

En uge på en dansk sko-
le i Sydslesvig, der i år 
er Uffeskolen i Tønning, 
er meget attraktiv, og 
der bliver meget hurtigt 
fyldt op, når der bliver 
åbnet for tilmeldingen, 
for mange af deltagerne 
satser hårdt på også at 
være med det følgende 
år.

SOMMERHØJSKOLE
Anker Simonsen
as@fla.de

Tønning. De seneste ti år har det væ-
ret en fast del af Ingwer Carstensens 
start på sommeren at være med til 
Sommerhøjskolen, der skal bringe 
cirka 150 sydslesvigere og rigsdan-
skere med interesse for livet i græn-
selandet sammen.

Han er friser. Tysk lærte han først 
i skolen, og dansk har han først lært 
som voksen, så for ham er sommer-
højskolen også en god måde at holde 
sit dansk levende ved at bruge det.

- Det er mit indtryk, at andelen af 
rigsdanske deltagere de senere år er 
steget, så de nu udgør over halvde-

len. Mange af dem kender meget lidt 
til forholdene i Sydslesvig eller Tysk-
land i det hele taget, men de kom-
mer som regel igen og har også prø-
vet at få venner med.

De fleste er derfor gengangere, 
men heldigvis kommer der også 
hvert år nye til, siger Ingwer Carsten-
sen.

Den opfattelser deler også Bo Han-
sen, der er med for syvende gang 
med kone og barn, og som sammen 
med Thomas Soubak, Jeanette Veje 
og Stine Meyer udgør planlægnings-
gruppen for arrangementet, der i år 
bliver holdt på Uffeskolen i Tønning.

Skoleforeningen støtter kulturud-
vekslingen hen over grænsen ved på 
skift at stille en af sine større skoler 
til rådighed for aktiviteter og til over-
natninger.

Nogle kommer i campingvogne, og 
andre har eget telt med, men også 
klasseværelser kommer i brug som 
sove- og opholdsrum

- At deltage her er lidt som at være 
med til en familiefest, hvor man en 
gang om året er sammen med både 
gamle og nye venner. Så gør det ikke 
noget, når vejret en gang imellem er 

koldt og blæsende som mandag. Der 
er heldigvis flest af de solrige dage - 
i hvert i minderne, konstaterer Bo 
Hansen smilende.

Hen over ugen er der hver dag for-
skellige tilbud om aktiviteter. For 
nogle af dem fungerer deltagere i 
sommerhøjskolen også som instruk-
tører, mens andre kommer udefra.

Fælles for instruktørerne er, at de 
højst får dækket udgifterne til trans-
porten, og ellers kun blive lønnet 
med en dejlig sommeroplevelse sam-
men med kursisterne.

- Alle hjælpere er frivillige og uløn-
nede. Derved kan vi holde deltager-
prisen meget lav, idet den stort set 
kun skal dække udgifterne til maden 
og lønnen til køkkenpersonalet på 
stedet. Eneste øvrige udgifter er ud-
gifter til materialer, der skal bruges 
til aktiviteterne. Det holder sig som 
regel i beskedne rammer, forklarer 
Thomas Soubak.

Mandag og tirsdag tilbød Anne Li-
se og Kurt Ohlsson fra Dansk Drage 
Klub således kurser i at lave vindspil 
at brugte plastflasker samt at bygge 
en drage.

- Der er ikke pant på plastflasker 

i Danmark. Derfor har vi taget nog-
le med, så de kan blive til glæde for 
børn samt voksne, der har bevaret 
behovet for at lege, forklarer Anne 
Lise Ohlsson, mens Kurt Ohlsson 
sender en Dannebrogsfarvet drage 
op. På kanten af det flade Ejdersted 
blæser vinden frit, og det er et ideelt 
sted at sætte drager op.

- Det er der også på Rømø, så det 
er et oplagt sted for vor årlige drage-
festival. Det er i øvrigt også der, vi er 
blevet venner med Thorsten Wullf 
fra Sønder Brarup, og det er ham, der 
fik lokket os herned som instruktø-
rer, oplyser Kurt Ohlsson, mens han 
tirsdag middag er ved at pakke sam-
men for at vende hjem igen.

Pakket ned bliver også alle redska-
ber og telte, som Sommerhøjskolen 
har anskaffet sig gennem årene si-
den den første i 1985.

Samlet på paller bliver det hele 
bragt til et lager i Sydslesvig, hvor 
det så det følgende år bliver pakket 
ud på en anden skole.

Sjov og læring følges 
ad på sommerhøjskole

Viel zu kleine Ähren auf dürren Halmen - auf vielen Feldern bietet sich nach Monaten der Trockenheit 
ein Bild des Jammers. Die Ernteaussichten sind schlecht. Doch abgerechnet wird erst, wenn das Korn im 
Sack ist, sagt Kammerpräsident Heller.

AGRAR
dpa

Scharbeutz. Wegen der anhalten-
den Trockenheit müssen Landwir-
te in Schleswig-Holstein mit Um-
satzeinbußen von bis zu 50 Prozent 
im Vergleich zum Durchschnitt der 
vergangenen drei Jahre rechnen. 
Für eine Reihe von Betrieben sei das 
existenzbedrohend, sagte Landwirt-
schaftskammer-Präsident Claus Hel-
ler am Dienstag in Scharbeutz. Bei 
allen Getreidearten, beim Raps sowie 
auf Wiesen und Weiden seien unter-
durchschnittliche Erträge zu erwar-
ten. Genaue Prognosen zur Menge 
und Qualität der Ernte gebe es aber 
noch nicht. »Abgerechnet wird im-
mer erst, wenn das Korn im Sack ist.«

»Betroffen sind auch die viehhal-
tenden Betriebe, denn durch die 

schlechten Erträge gibt es auch weni-
ger Futtergras und weniger Stroh als 
Einstreu und zu Futterzwecken«, sag-
te Heller. In einigen Teilen des Lan-
des sei Stroh bereits sehr knapp und 
teuer.

Wegen der seit Mai anhalten-
den Wärme und Trockenheit ist die 
Gersteernte im Land fast abgeschlos-
sen. Viele Landwirte hatten die Ernte 
um rund zwei Wochen vorgezogen. 
»Einige Flächen wurden bereits Ende 
Juni abgeerntet und die kompletten 
Pflanzen als Futtersilage oder für die 
Biogas-Erzeugung gehäckselt«, sagte 
Heller. Die Ernte von Raps und Wei-
zen folgt nach Angaben Hellers Mitte 
Juli bis Anfang August - ebenfalls frü-
her als im vergangenen Jahr.

Doch nicht nur die Trockenheit 
ist schuld an den schlechten Ernte-
aussichten. Wegen des regenreichen 
Herbsts 2017 sind rund 25 Prozent 

weniger Raps und rund 28 Prozent 
weniger Winterweizen auf den Fel-
dern ausgesät worden. Viele Land-
wirte hätten stattdessen auf Som-
mergetreide gesetzt und seien von 
der Trockenheit überrascht worden, 
sagte Heller.

»Alle Betriebe werden nach unse-
rer Einschätzung in diesem Jahr Er-
löseinbußen hinnehmen müssen«, 
sagte Kammergeschäftsführer Peter 
Levsen Johannsen. »Dieses Jahr ist 
für den durchschnittlich wirtschaf-
tenden Ackerbaubetrieb das zweite, 
beim Raps sogar das dritte schwie-
rige Jahr in Folge«, sagte Johannsen. 
Das bedeute eine massive finanzielle 
Belastung für die Betriebe.

Wegen der erwarteten geringe-
ren Erntemengen rechnet die Kam-
mer mit steigenden Erzeugerpreisen. 
Für die Verbraucher werde das aber 
kaum Auswirkungen haben, sagte 

Heller. »Weltweit ist reichlich Getrei-
de am Markt, außerdem macht der 
Rohstoffanteil beim Brötchen gerade 
mal einen Cent aus.«

Wetter vermiest gute Ernteaussichten 
- kaum Einfluss auf Brotpreise

Die Landwirtschaftskammer Schles-
wig-Holstein vermeldet, dass die 
Getreide- und Rapsernte dieses Jahr 
wegen fehlenden Regens niedriger 
als normal ausfallen wird. 
Foto: Markus Scholz, dpa

RESÜMEE

Eine gemischte Gruppe däni-
scher und sydslesviger Familien 
werden diese Woche die Som-
merhøjskole in Uffeskolen in 
Tönning besuchen. Jeden Tag 
gibt es verschiedene Aktivitä-
ten mit Lehrern, die, wie alle 
Freiwilligen, ehrenamtlich ar-
beiten. Seit 1985 wird die Som-
merhøjskole in verschiedenen 
dänischen Schulen abgehalten, 
die Einrichtungen und Sportein-
richtungen für Aktivitäten und 
Unterkünfte zur Verfügung stel-
len. Auf diese Weise unterstützt 
der Dänische Schulverein das 
kulturelle Treffen, bei dem bei-
de Parteien mehr über die Spra-
che und den Alltag des anderen 
lernen.

Marius (tv) går med stor iver til opgaven, da han sammen med Allan forvand-
ler gamle skeer til nye kagegafler. Fotos: Tim Riediger

Med Luna som instruktør er delta-
gerne i teatersport i gan gmed nav-
ne-avis leg.


