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I dag
Først mest skyet med regn eller byger,  men i løbet af dagen
opklaring nordfra med nogen sol og kun enkelte byger. Dagtemp.
mellem 15 og 20 grader. Let til frisk vind mest mellem sydøst og
nordøst, men først på dagen endnu stedvis op til hård vind fra syd
og sydvest. Om natten mest tørt og ret klart med temp. ned
mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
Tirsdag
Mest tørt med nogen sol, men først på dagen måske enkelte byger
i de østlige egne. Dagtemp. op mellem 18 og 23 grader, om
natten mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn, i Vestjylland op til
frisk vind fra vest og nordvest.
Onsdag
Tørt med nogen eller en del sol. Dagtemp. op mellem 18 og 23
grader, om natten ned mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn
skiftende vind.
Torsdag
Tørt og solrigt. Dagtemp. op mellem 20 og 25 grader, om natten
ned mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind, efterhånden
omkring øst.

Temperaturer i går klokken 12
Almeria 26 letskyet
Amsterdam 15 let regnbyge
Ankara 29 letskyet
Athen 35 skyfrit
Barcelona 28 halvskyet
Berlin 19 skyet
Bruxelles 16 skyet
Casablanca 23 skyet
Catania 28 skyfrit
Constanta 26 skyfrit
Dobbiaco 19 halvskyet
Dublin 14 halvskyet
Egedesminde 10 skyet
Eilat 36 skyfrit
Frankfurt 19 halvskyet
Geneve 25 halvskyet
Helsinki 20 skyfrit
Innsbruck 17 efter regnbyge
Julianehåb 8 overskyet
Kreta 29 skyfrit
København 17 skyet
Las Palmas 22 skyet
Lissabon 19 overskyet
Locarno 24 skyet
London 15

Madrid 31 letskyet
Malaga 28 halvskyet
Malta 28 skyfrit
Narvik 19
Nice 24 skyet
Oslo 15 skyet
Palermo 27 letskyet
Mallorca 30 skyfrit
Paris 17 skyet
Praha 20 halvskyet
Reykjavik 13 halvskyet
Rhodos 29 skyfrit
Rom 27 skyfrit
Scoresbysund 4 skyfrit
Stockholm 20
Tasiilaq 8 halvskyet
Tel Aviv 31 skyfrit
Torshavn 12 halvskyet
Trondheim 21 halvskyet
Tunis 29 skyfrit
Venezia 26 halvskyet
Verona 25 letskyet
Warszawa 19 skyet
Wien 21 skyet
Zürich 20 skyet

Højvande
Mandag Tirsdag
Dagebøl kl. 05:04 kl. 17:14
Fr.stad kl. 05:49 kl. 18:00
Husum kl. 04:42 kl. 16:53
Skt. Peter kl. 03:43 kl. 15:54
Slutsil kl. 04:46 kl. 16:56
Tønning kl. 05:07 kl. 17:18
Vesterland kl. 03:41 kl. 15:51
Vyk kl. 04:55 kl. 17:05

Dagebøl kl. 05:41 kl. 17:49
Fr.stad kl. 06:27 kl. 18:34
Husum kl. 05:20 kl. 17:27
Skt. Peter kl. 04:21 kl. 16:28
Slutsil kl. 05:23 kl. 17:31
Tønning kl. 05:45 kl. 17:52
Vesterland kl. 04:18 kl. 16:26
Vyk kl. 05:32 kl. 17:40

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Ute er lærling i
planlægningsgrup-
pen for årets Som-
merhøjskole i Syd-
slesvig. Hun blev
sat til at modtage
de 120 tilmeldte
kursister. Den yng-
ste er et år, og den
ældste er 67. Her er
det Ivan fra Svend-
borg, der modtager
sit armbånd. Han
kom cyklende.

Startskud. I lørdags startede
Sommerhøjskolen i Sydsles-
vig for 24. gang. Planlæg-
ningsgruppen var velforbe-
redt og klar til at bestemme.

TYDAL. Alle 120 deltagere på årest
sommmerhøjskole i spejderlejren Ty-
dal skal hen til Ute Wietz og melde
deres ankomst. Der får de også et
armbånd på.

- Her på sommerhøjskolen er vi kun
på fornavn med hinanden, siger hun.

Ute er med for sjette gang, men det
er første gang, at hun er med i plan-
lægningsgruppengruppen.

- Det første år i planlægningsgrup-
pen er man kun lærling, siger Anita
fra Flensborg med et listigt smil om
munden.

Hun er med for syvende gang, og
hun er også formand for støttefor-
eningen, der arbejder for at skaffe
penge til sommerhøjskolen.

- Planlægningsgruppen består i år
af seks personer, fortæller Stinne.

Hun er med for -  tja det ved jeg ik-
ke, siger hun, men jeg er 28 år og har
været med så langt tid, som jeg kan
huske tilbage. Sommerhøjskolen i
Sydslesvig har eksisteret i 24 år, så
det bliver vel deromkring, siger hun.

I år er det Stinne, der har ansvaret
for pengene.

Ivan kommer ind til Ute for at mel-
de sin ankomst. Pjaskvåd. Han kom-
mer fra Svendborg. På cykel. De sid-
ste 25 kilometer stod regnen ned. Han
er med for fjerde gang.

- Hej Ivan, lyder det fra alle sider.
Dejligt at se dig. Ivan står og drypper,
mens det nærmest er blevet mørkt
ude.

Armbånd
Sådan fortsætter det i de godt to ti-
mer ved Utes tilmeldingsbord med
gensynsglæde, hej og hej, og hvordan
har du det?

- Godt 70 procent er gengangere, si-
ger Stinne, så vi kender hinanden.

Den ene halvdel er fra Danmark og
den anden er fra Sydslesvig. Det er en
god blanding, synes hun.

Alle deltagere bliver forsynet med
et armbånd. De foreligger i syv for-
skellige farver. Ikke for at dokumen-

tere, at de har betalt de 118 euro for
voksne og 70 euro for børn, det koster
at deltage, men for at vise, hvilken
rengøringsgruppe de er med i. Delta-
gerne står selv for at holde gulvene
rene, vaske op og samle affald.

- Syv dage, syv farver, siger Ute.
Smart ikke?

Planlægningsgruppen har ikke et
system at planlægge ud fra, siger Ute.
Det er det, der er vores motto, slår
hun fast.

- Ja, og det virker hvert år, tilføjer
Anita, og de samtykker alle tre gri-
nende.

- Hvor længe skal jeg sidde her ved
indskrivningsbordet, spørger Ute.

- Du er lærling, så du skal sidde der
helt frem til klokken 17, siger Anita.

Ved 17-tiden begynder velkomsten.
Det er Karen, også fra planlægnings-
gruppen, der står for den. Hun byder
alle velkommen og fortæller, at plan-
lægningsgruppen bestemmer alt, hvis
der er noget, I er i tvivl om.

Alle aktiviteter bliver præsenteret,
og instruktører må en ad gangen rejse
sig og modtage en klapsalve.

- Det er ikke en musikfestival, slut-
ter Karen sin velkomst med. Vi er
voksne og værdige personer, så vi går
ikke rundt i det offentlige rum med
en bajer og en smøg i hånden. Vel-
kommen. Georg Buhl

Pjaskvåd på cykel fra Svendborg
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Siden planlæg-
ningsgruppen har
valgt at give det
bedste rengørings-
hold en vandrepo-
kal, er der gået
sport i rengøringen

Sven på 23 år skriver sit navn på en
tøjklemme. Alle kursisterne skulle
skrive sit navn på en tøjklemme og
placere den på et synligt sted på
kroppen.

AALBORG. Udsigten til at
skulle skifte hjemmets sofa
ud med fængslets tremmer
gør, at langt hovedparten af
afsonere med fodlænke
overholder ordningens reg-
ler, skriver Nordjyske og
Fyens Stiftstidende.

I 2007 gennemførte om-
kring 92 procent af de, der
begyndte afsoningen, tiden
uden at indtage alkohol,

forlade bopælen uden tilla-
delse eller udeblive fra ar-
bejde. Kriminalforsorgen
er rigtig godt tilfreds.

- Vi synes, at det er et
pænt procenttal. Det er på
niveau med eller faktisk
endnu bedre end det resul-
tat, man har i Sverige, som
jo ellers har været fore-
gangsland med fodlænker,
forklarer vicedirektør i

Kriminalforsorgen Annette
Esdorf.

Overtrædelsesprocenten
er i dag højere i Sverige,
fordi man har udvidet mål-
gruppen med afsonere, der
har længere domme.

Retsordfører i Radikale
Venstre, Simon Emil Am-
mitzbøll, mener, tallene
slår fast, at det var en god
ide at indføre den elektro-

niske fodlænke.
- Skræmmebilledet om,

at hvis folk sad i elektro-
nisk fodlænke, så ville de
bare gøre, hvad der passede
dem, må være væk nu, siger
han, og tilføjer, at folk, der
ikke kommer i fængsel, har
større chancer for at forbli-
ve en del af samfundet.

(FlA)

Afsonere med fodlænke er artige


