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Farvel til
Anke
SLESVIG.
Anke Werner
blev fejret i
Ansgar 
Børnehave i
går: Efter 18
år som leder
går hun på
pension.
Mere side 5

Historie
trak
AABENRAA.
Tanja Rigitta
Schumacher,
der er fra
Sydslesvig,
har fået sit
speciale i 
historie ud
som bog.
Mere side 24

Farvel til
Birte
HARRESLEV.
Humøret var
højt, da 
Harreslev 
danske 
Børnehave i
går efter 29 år
sagde farvel til
Birte Jessen.
Mere side 7 

Håndbold
i 30 år
FLENSBORG.
Efter at have
været formand 
i håndboldens
verden i 30 år
trækker 
Manfred 
Werner sig 
nu tilbage.
Mere side 16-17

Flensborg trykker boligprisen
Boligmarkedet. Parcelhuse blev
sidste år fem procent billigere i
Flensborg, mens ejerlejligheder
steg med tre procent.

FLENSBORG. Man skal til Mecklenburg-
Vorpommern eller Østfrisland for at finde
en større by med lavere priser på ejen-

domsmarkedet end Flensborg.
Af en prisundersøgelse for 2001 foreta-

get af vurderingsudvalget hos det flens-
borgske matrikelkontor fremgår det, at de
rene grundpriser i Flensborg sidste år
faldt med fire procent. Priserne for grunde
med et hus på faldt med fem procent i snit.

Den eneste ejerboligform, der 2001 steg i
pris, var ejerlejligheder med en prisstig-
ning på tre procent.

En af de væsentlige årsager til de fal-
dende priser er, at Flensborg siden 1998
har fordoblet sit salg af kommunal jord til
boligbyggeri - og det til priser omkring 15
procent under de private udbyderes.

Vurderingsudvalgets rapport er offent-
ligt tilgængelig, men interesserede kan ik-
ke få at vide, hvad en bestemt grund eller
bygning bør koste.

- Vi er underlagt skrappe regler om da-

tabeskyttelse. Alle oplysninger gives ano-
nymt, så man ikke kan drage slutninger
om, hvilken grund det drejer sig om, un-
derstreger matrikelkontorets leder, Diet-
rich Gaus.

Mens det er blevet billigere at købe hus,
steg lejede boliger i Flensborg i gennem-
snit med fem procent sidste år.

Mads Bruhn
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Barn dræbt af
tog ved Bredsted
BREDSTED. Et barn blev i går eftermiddag ramt og
dræbt af et Intercitytog nord for Bredsted.

Toget var med 200 passagerer på vej fra Karlsruhe
til Vesterland, da ulykken skete.

Tre børn legede på skinnerne, der på denne
strækning er ensporet. Et af børnene nåede ikke at
komme væk og blev ramt af hurtigtoget. Kvæstel-
serne var så alvorlige, at barnets liv ikke stod til at
redde.

Det er kun få måneder siden, at en lignende ulyk-
ke skete i Sporskifte (Weiche) - også med dødelig
udgang. Siden har specielt politiet i Sydslesvig
prøvet på at oplyse børn og deres familier om faren
ved at lege på togskinner. Jens Nygaard

Phänomenta
har tre planer
Science-center i
Flensborg, som er
truet af planer om 
et lignende center i
Kiel, præsenterer
flere ideer til en 
udvidelse.

FLENSBORG. Phänomen-
ta går nu i offensiven i
kampen om at blive det
centrale science-center i
Slesvig-Holsten. Dermed
skal det forhindres, at der
oprettes et lignende center
i Kiel.

- Delstatsregeringen i
Kiel har slet ikke taget høj-
de for, at vi har udviklings-
muligheder her i byen, sag-
de Flensborgs borgmester,
Helmut Trost, på et presse-
møde i går. På mødet skulle
det vises, at Kiels holdning
ikke er den rigtige.

Hele tre udkast, der
spænder fra en mere beske-
den udvikling til en hel vi-
denskabelig oplevelsespark

i den nordlige bydel, blev
præsenteret. 

Dette såkaldte »Science
Area« vil kunne udvikles
med små skridt. Højde-
punktet i planerne er en ny
bygning, der ud for Skibs-
broen skal placeres på van-
det.

Phänomenta, Universite-
tet og Flensborg Kommune
er gået sammen om at red-
de Phänomenta. De er
overbevist om, at kun ét
science-center vil kunne
overleve i Slesvig-Holsten.

Phänomentas støttegrup-
pe håber nu, at en under-
søgelse, som giver et nyt
center i Kiel første priori-
tet, vil blive drøftet igen, så
Flensborg også får en
chance.

- Når man ser på vore sti-
gende besøgstal, er det helt
oplagt at udvide i Flens-
borg, siger foreningens for-
mand, Michael Kiupel.

Dirk Thöming
Mere side 11 

Den store
finale i
Lyksborg
LYKSBORG. I går var 
det sidste dag på årets
Sommerhøjskole. 

Ferieskolen, hvis 
kursister traditionelt 
kommer fra både 
Danmark og Sydslesvig,
blev atter en stor succes. 

Aktiviteterne var talrige,
og der blev både budt på
foredrag og temadage.

Mens nogle deltagere tog
sig en velfortjent lur efter
syv dage med meget lidt
søvn, arbejdede danserne
og sportsholdet hårdt på 
at få de sidste detaljer på
plads inden aftenens store
afslutningsfest. 

Den indeholdt både 
danseopvisning, 
scenekamp og bar samt
disko til ud på de små 
timer.

På billedet er det 
Stephanie Thyssen, der 
er i gang med at indøve 
sine trin til 
danseopvisningen.
Mere side 7



FLENSBORG AVIS — Lørdag 13. juli 2002 — 7SYDSLESVIG

Amtet afviser kritik fra REpower
Offshore. Der skal
tages hensyn til både
borgernes og fir-
maernes interesser,
siger Dietrich Storm.

HUSUM. Nordfrislands
Amt afviser kritikken fra
vindkraftproducenten RE-
power om, at amtet skulle
være for langsomt i be-
trækket. 

REpower leder stadig ef-

ter nye testarealer til de
vindkraftanlæg, der senere
skal stå ved den planlagte
offshore-park på vestkys-
ten. Direktøren i Husum,
Olaf Struck, klantrer amtet
for at være for lidt behjæl-
pelig med at finde egnede
arealer. 

- Vi har ikke tid til at
vente på, at sagen bliver
æltet i udvalgene i årevis,
siger han. 

Kritikken tilbagevises af
amtets leder for byggeaf-

delingen, Dietrich Storm.

Støjgener
- Påstanden om, at amtets
maskineri arbejder for
langsomt og derved på bu-
reaukratisk vis forhindrer
fremskridt, er forkert, siger
Storm og fortsætter:

- Man må ikke glemme,
at vi ikke kun kan varetage
industriens interesser, men
også skal tage hensyn til
indbyggerne. 

Det i bogstaveligste for-

stand største problem ved
offshore-anlæg er, at de er
meget høje og larmer pænt.
En vindmølle af den slags,
der skal placeres i Nord-
søen, er op til 180 meter
høj.

- Det er slet ikke så nemt
at finde egnede testarealer.
Folk bor jo meget spredt i
Nordfrisland, og ingen er
interesseret i at have et
vindkraftanlæg for døren
og blive generet af støj-
generne. Det er vi også

nødt til at tage hensyn til,
siger Dietrich Storm.

300 job
Men tid er penge for et pro-
duktionsfirma. REpower
overvejer derfor ifølge di-
rektør Olaf Struck at flytte
produktionen til Bremer-
haven. 

- Vi er udmærket klar
over, at der hænger ar-
bejdspladser på sagen. Men
samtalerne med REpowers
er langt fra afsluttede end-

nu, og vi er meget interes-
seret i at nå frem til en fæl-
les løsning, siger Dietrich
Storm fra amtets byggeaf-
deling.

REpowers offshore-pro-
jekt skønnes at skaffe 300
nye arbejdsplader inden
for produktion og vedlige-
holdelse. 

Andrea Teebken

Birtes
sidste 
dag
Børnehavepædagog 
Birte Jessen går på 
pension efter 38 år hos 
Skoleforeningen og 29 år 
i Harreslev danske Bør-
nehave.

HARRESLEV. Der var Danne-
brog alle vegne, da en bil med en
få minutter forsinket forælder
rullede ind i gården til den 
danske børnehave i Harreslev. 

Godt 80 forældre og børn dan-
nede espalier og ventede på da-
gens æresgæst, pædagogen Birte
Jessen.

Kort forinden var 25 børne-
havebørn og samtlige Birtes kol-
leger taget af sted med en stor
traktor og trailer for at hente
hende fra sin gamle bondegård
på Gamle Frøslevvej.

Og derfor var der masser af tid
til generalprøver, så børnene og
deres forældre hilste de forsinke-
de gratulanter velkommen med
viftende Dannebrog.

Man kunne høre den buldrende
traktor og børnenes skingrende
stemmer lang vejs fra, og da trak-
toren drejede ind i børnehavens

gård, kom der genlyd fra de ven-
tende børn.

Våd afsked
Det var en festlig velkomst, bør-
nehaven bød på, men den mang-
lede heller ikke vemoden, som
hører med, når en sådan institu-
tion forlader scenen.

- Det er en afsked med tårer i
øjnene, sagde Birte Jessen.

- Nu da dagen er kommet, sid-
der jeg her og tænker, om jeg
skulle have ventet. Det havde jeg
sikkert haft mulighed for, jeg er
jo lige først fyldt 60, sagde hun.

Birte Jessen har ikke de store
planer om at tage på verdensom-

sejling eller lignende.
- Nu tager jeg på ferie til

Schwarzwald i næste måned. Det
er mens mine gamle kolleger alle-
rede er tilbage på arbejde. Ellers
har jeg et stort hus med stor have,
som jeg nyder rigtig meget. Og nu
skal der nydes, sagde Birte Jes-
sen. Daniel Dürkop

Børnehavepædagog Birte
Jessen fik en rørende 

afsked i Harreslev 
danske Børnehave i går.
(Foto: Lars Salomonsen)

Instruktør Stine Mauter
øver de sidste dansetrin

med deltagerne, inden den
store opvisning om afte-

nen, mens højskoleelev Ole
Thagard foretrækker at ta-

ge  sig en lille lur. 
(Fotos: Lars Salomonsen)

Sommerhøjskole 
med pusterum
Sommerhøjskole. En
hel uge med aktivite-
ter og fest tog hårdt
på deltagerne på
Sommerhøjskolen i
Lyksborg, mens an-
dre arbejdede på
fuldt tryk op til gårs-
dagens afslutnings-
fest.

LYKSBORG. Sommerhøj-
skolen har atter været i
Sydslesvig. I år var det
Lyksborg danske skole, der
var vært for de mere end
ethundrede deltagere.

Tilbudet af aktiviteter
var talrigt. Sløjd, foto, rol-
lespil og mavedans var kun
nogle af de i alt 20 aktivite-
ter, foredrag og temadage,
deltagerne kunne skrive sig
på.

Men mest af alt er Som-
merhøjskolen et sted, hvor

folk med forskellig bag-
grund mødes. Et arrange-
ment for danskere og
sydslesvigere, for de unge
og for de knap så unge.

Her får gamle hippie-
forældre føl på deres pu-
bertetsramte unger. 

Man mødes på lige fod,
udveksler erfaringer om
det ene eller andet. De
gamle får de unge med til
yoga og healing og er selv
med, når der opvises dans
til hamrende technolyde og
popmusik.

Fast gulv 
og højt til loftet
I går var Sommerhøjsko-
lens sidste dag, og stemnin-
gen var en blanding af hek-
tiske forberedelser til afte-
nens store afslutningsfest
og udmættelse efter syv
dage med fast gulv under
fødderne og højt til loftet. 

Rundt omkring i skolens

store fællesareal lå der fle-
re deltagere og tog sig et
lille lur.

Samtidig holdt sport og
teater-folkene general-
prøve på deres dansefore-
stilling. 

Instruktøren Stine Mau-
ter var meget tilfreds med
de unge og »de gamle«.

- Det er helt utroligt,
hvad de har opnået i denne
uge. Det bliver et kæmpe
show, siger Stine Mauter.

- Det samme gælder for
Sommerhøjskolen i almin-
delighed. Det er jo en lille
skole vi er på i år, så der
har været mangel på loka-
ler. Til gengæld havde vi
det store fællesareal, som
er blevet til et knudepunkt
og mødested for alle delta-
gerne, siger hun før hun
smutter tilbage til scenen
for at få de sidste ting på
plads inden aftenens store
finale.

Daniel Dürkop


