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Fyres fordi
de følger
pantloven
KIEL. Portcenter i
Puttgarden på øen Fe-
mern hører til de få
blandt de 18 grænse-
kiosker i Sydslesvig og
på Femern, som følger
loven ved at opkræve
dåsepant fra skandina-
viske kunder. Siden er
omsætningen dalet
med 42 procent. Nu vil
rederiet Scandlines,
der driver Portcenter,
den 1. september fyre
22 af 70 medarbejdere.

- Det kan ikke være
rigtigt, at firmaer, som
holder sig til loven,
straffes. Vi kræver lige
ret for alle, siger Bernd
Friedrichs fra driftsrå-
det i Scandlines.

Han peger på, at
Portcenter har mistet
kunderne, fordi de to
andre grænsekiosker i
øbyen Burg ligesom
grænsekioskerne i
Sydslesvig ikke op-
kræver dåsepant fra
kunder fra Norden. 
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Fint vand 
WASSERSLEBEN.
Vandhundene kan igen
se frem til at tage sig et
forfriskende bad ved
stranden i Wassersle-
ben. 

De målinger, som
Harreslev Kommune
på det seneste har fore-
taget af badevandet,
viser, at colibakterier-
ne, der tidligere med-
førte badeforbud, nu er
forsvundet. 
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Grænsetyve 
KOBBERMØLLE.
Tysk  og dansk politi
samt det danske told-
væsen arbejder med en
sag mod to fyrede med-
arbejdere fra grænse-
kiosken Poetzsch i
Kobbermølle. De har
stjålet spiritus og to-
baksvarer fra forret-
ningen, smuglet varer-
ne over grænsen og
solgt dem i Danmark.

Der er opgjort et
krav på cirka 150.000
kroner i afgifter og bø-
der, men pengene vil
ikke blive opkrævet. 
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Vikingeleg
CHRISTIANSLYST. Det
var leg og sjov som på 
vikingernes tid, der stod i
forgrunden for de 70 unge
på Nordisk Ungdomsuge i
går. Under ledelse af Britt
Jeppesen (t.h.) fandt de ud
af, at vikingerne ikke bare
var handelsfolk og krigere
- men også kunne lege.
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Sur tid
FLENSBORG. Mecki her
deler skæbne med mange
andre firbenede.  Om 
sommeren har deres ejere
ikke tid til dem. Bastarden
blev fundet strejfende 
omkring og bragt til 
dyrehjemmet. Om fem 
dage kan interesserede 
dyrevenlige hente den. 
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Sorbere
appellerer
til paven
Skolelukninger har
sin baggrund i en 
politik, der er i 
direkte modstrid
med Europarådets
mindretalscharter,
hedder det fra det
sorbiske mindretal.

BAUTZEN. Som et sidste,
desperat forsøg på at for-
hindre en række skoleluk-
ninger har det sorbiske
mindretal i det østlige
Tyskland nu henvendt sig
til pave Johannes Paul II
for om muligt at få en
håndsrækning.

Mindretallet i nærheden
af Cottbus i det sydøstlige
Østtyskland er katolsk og
ligesom det danske min-
dretal i Sydslesvig spredt
over et større område.

Det betyder, at en række
af de sorbiske skoler er
små. De kan ikke leve op til
det mindstekrav om antal-
let af elever, som er fore-

skrevet for at oprette selv-
stændige klasser.

- Vi beder Dem om at op-
fordre Tyskland, som hjem-
land for sorberne, og den
saksiske delstatsregering
til at leve op til de euro-
pæiske mindretalsrettighe-
der, som begge regeringer
har anerkendt, hedder det i
skrivelsen til paven.

Sorberne mener nemlig,
at det er i modstrid med det
europæiske mindretals-
charter fra Europarådet, at
mindretallets skoler bliver
behandlet på samme måde
som skoler for den tyske
flertalsbefolkning.

- Med hver skole, som
bliver lukket, mister det
sorbiske folk en del af det
sprog, som er det vigtigste
grundlag for dets eksistens,
skriver den sorbiske leder,
Jan Nuck, i brevet til pa-
ven.

Det blev i går sendt til
Vatikanets repræsentant i
Tyskland, ærkebiskop Gio-
vanni Lajol.

Jens Nygaard 

Kæmpe-kunde
til Stadtwerke
FLENSBORG. Med et slag er det lykkedes de kom-
munale værker (Stadtwerke) i Flensborg at øge sine
strømleverancer med næsten syv procent.

Den ny storkunde hedder Gebäudemanagement
Schleswig-Holstein (GMSH), der bl.a. er ansvarlig
for el-forsyningen til omkring 600 ejendomme ejet
af staten og delstaten.

- Der er tale om et samlet strømforbrug på 41
gigawatt, og det svarer til næsten syv procent af det
samlede forbrug i Flensborg med 84.000 indbygge-
re, siger værkernes talsmand, Peer Holdensen.

Med undtagelse af stats- og delstatsejede bygnin-
ger i Kiel-området skal Stadtwerke levere strøm til
samtlige politistationer, retsbygninger og skatte-
kontorer i Slesvig-Holsten, men også til statsejede
bygninger, universiteter og højere læreanstalter.

Aftalen med GMSH træder i kraft den 1. januar
2004 og gælder indtil videre for en to-årig periode.

- Da aftalen med den hidtidige leverandør udløb,
skulle ordren udliciteres i hele EU, og vi vandt den,
siger Peer Holdensen. Mads Bruhn 

Gang i sommerhøjskolen

LADELUND. Der er bogstaveligt talt gang i den i Ladelund Undomsskole for 
tiden - selv om sommerferien allerede er begyndt, og eleverne er taget enten 
hjem eller på ferie. I denne uge afvikles nemlig årets sommerhøjskole i Ladelund.
140 børn, voksne og unge fra Sydslesvig og Danmark trives godt på skolens areal.
Selv om vejret ikke altid spiller med, er humøret blandt deltagerne i top, og under
korsang og motorcrossløb, fotokurser og udflugter ud i naturen nyder 
højskoleeleverne denne afslappede måde at »studere« grænselandet og 
hinanden på. På billedet er det Kim og Albert, der hjælper hinanden på vej i 
idrætshallen. Mere side 7



Huller i brusekabinen
og misklang i koret

Ferielivet. 140 børn, unge
og voksne nyder deres
»studier« på sommerhøj-
skolen i Ladelund. Og de
har det mægtig sjovt, selv
hvis - eller netop fordi -
ikke alt er helt perfekt.

LADELUND. Torsten Wullf sid-
der i sin campingvogn omgivet af
kabler og alt muligt elektronisk
udstyr og hamrer løs på tastatu-
ret på sin bærbare computer. 

- Puha, hvor det øsregner, siger
han med et blik ud ad vinduet. -
Men det kan være lige meget,
avisen skal være færdig, og solen
kommer nok igen, tilføjer han og
tager et dybt sug af cigaretten. 

Normalt er Torsten Wullf lærer
på Sønder Brarup Danske Skole,
men lige nu i sommerferien er
han altså redaktør for »Nakrik-
ten« (som ordet Nachrichten ud-
tales med dansk accent), og det er
sommerhøjskolens egen avis, som
er stolt af at være »afhængig,
unuanceret og subjektiv«. Opla-
get ligger konstant og stabilt på
eet eksemplar, som hænges op
hver dag i fællesrummet. 

Afslappet og dog lærerigt 
Der er igen sommerhøjskole. Igen
igen, hvis arrangørerne husker
rigtigt: for 19. gang. 

Det var engang i forrige århun-
drede, at en gruppe sydslesvigere
slog sig sammen for - uden om de
officielle foreningers tilbud - at
arrangere en afslappet, men også
sjov og lærerig komsammen for
børn og unge, voksne og ældre
fra både Danmark og Sydslesvig. 

En uge i sommerferien kan op
til 140 mennesker for mindre end
100 euro (børn og unge får rabat)
nyde samværet på en dansk skole
i Sydslesvig. I år foregår sommer-
højskolen for første gang på La-
delund Ungdomsskole, og efter-
spørgslen har været så stor, at
omkring 50 interesserede må
vente til næste år for at kunne
være med. 

- Der findes ingen faste regler
for samværet her på sommerhøj-

skolen undtagen én: Man skal
hver dag finde to nye, som man
ikke har snakket med før, og det
kan blive vanskeligt, specielt når
ugen nærmer sig sin afslutning,
forklarer Torsten Wullf. 

Med og uden ord 
Der er masser af andre mulighe-
der at lære hinanden at kende el-
ler komme hinanden ved - med
og uden ord. Der arrangeres for
eksempel rollespil og motorcross-
løb, udflugter ud i naturen, et fo-
tokursus, foredragsaftener og no-
get, de kalder »Pod-Modge« -
kunsten at folde sig ud med ser-
vietter.

- Det er vist en misforståelse,
det der pod-modge, egentlig hed-
der det vel omvendt: modge-pod,
griner Søren Mogensen. 

Han er stamgæst på sommer-
højskolen, og han kommer med
hele familien, altså kone og to
næsten voksne børn.

- For os er sommerhøjskolen
ikke kun en billig måde at holde
ferie på, siger manden, der nor-
malt arbejder som radiojourna-
list i Århus. 

- Jeg eller vi har lært, at
Sydslesvig er mere end indkøb i
Poetzsch-butikken og autobahn-
fahren, tilføjer han. 

Søren Mogensen er den anden
mand bag »Nakrikten«-bladet.
Han er forfatter til sladderspal-
ten, og under rubrikken »Har du
hørt at...« skriver han om stort og
småt. 

For eksempel: »Har du hørt, at
flere mandspersoner har undret
sig over, at vinduet i mændenes
bruserum i beboelsesblokken er
anbragt lige lukt i genitalhøjde.«
Men han kan berolige ophidsede

gemytter: »Kiropraktiske under-
søgelser har nemlig vist, at mid-
aldrende kvindelige kiggere sjæl-
dent er i stand til at bukke sig så
meget ned.« 

Ingen ballade eller kriser 
- Nej, vi har aldrig haft ballade,
panik eller kriser på vore som-
merhøjskoler, understreger med-

arrangør Torsten Wullf. 
- Vi nyder alle vi livet her. De

unge passer gerne sig selv, og hvis
der skulle opstå et problem, så er
der altid en voksen lige om hjør-
net, der kan hjælpe. 

Og når der virkelig engang
imellem opstår misklang, så kan
det være, at sommerhøjskolens
korgruppe er årsag til det. 

»Nakrikten«-Søren har allere-
de taget dette varme emne op i
sin klumme: »Lærerindens spee-
der - dvs. klaverets højre pedal -
hænger nedad. Klaverdefekten er
især gået ud over basgruppen,
der konstant hænger bagud. Dog
når alt kommer til alt, sopran til
sopran osv - ja, så skal det nok
gå.« Holger Johannsen

FLENSBORG AVIS — Fredag 4. juli 2003 — 7SYDSLESVIG

Der Toyota Händler macht’s möglich:
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Der neue Toyota Corolla D-4D Common-Rail-Diesel mit 85 kW (116 PS)

dynamischer 2,0-l-D-4D-Common-Rail-Diesel mit 85 kW (116 PS) 
und Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie
Steuerbegünstigung des 2,0-D-4D-Common-Rail-Diesels – 
dank Erfüllung der Euro-4-Norm
serienmäßig Front- und Seitenairbag für Fahrer und 
Beifahrer, Kopfairbag vorne und hinten
CO2-Emission von 151 g/km nach 
RL 80/1268/EWG

Der Toyota Corolla Luna 2,0-l-D-4D-Common-Rail-Diesel
ab 18.700,– $*

*Unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH zuzüglich   
Überführung. Ihr Toyota Händler nennt Ihnen gerne seinen Preis.

Fahrspaß
ohne Ende!

Mobilredaktionen
Tlf. 0461 5045 131

Sport er ikke for sarte sjæle, måtte Lasse og Stine sande.Marie, Uta, Maja og Mads fra rollespilgruppen. (Fotos: J. P. Meyer)

Kira, Nele og Marie får tiden til at gå med at skifte tøj på Barbie-dukkerne. Kent får lov til at gå uden trøje
i dag, men det er jo også sommer. Tja, og så må man jo sige, at han er udstyret med overkroppen til det. 


