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Kobbermølle
Kobbermølle Museum: Åben efter aftale.
Tlf. 0461 / 7935.

I dag
Flensborg

25/07 12.00 Helligåndskirken. Middags-
koncert - en halv times orgelmusik:
Værker af bl.a. Hans, Frederik og Gott-
fred Matthison-Hansen. Ved orglet:
Stephan Krueger. (Orgelfestival Sønder-
jylland-Schleswig). Arrangør: Helligånd-
skirken.

I morgen
Sydslesvig

26/07 Dagens gudstjenester: Se tors-
dagsudgaven af Flensborg Avis eller
www.dks.folkekirken.dk/gudstjenesteli-
ste.htm.

Mandag
Jaruplund

27/07 Jaruplund Danske Skole. Hyggeaf-
ten med snak, spil og m.m.: Aftenen ud-
går i dag på grund af sommerferie, næ-
ste gang mødes vi den 14. september
2009. Arrangør: SSF Jaruplund-Veding
og Sankelmark.

Tirsdag
Flensborg

28/07 19.30 - 22.00 Borgerforeningen.

Fællessang: Hyggelig fællessang for alle,
der har lyst, i Borgerforeningen sidste
tirsdag i måneden. Vi synger efter Høj-
skolesangbogen. Arrangør: Aase Abild.

Torsdag
Jardelund

30/07 09.00 - 12.00 Alter Kupfer-
mühlenweg 4. Christian Lassens Minde:
Museet er åbent.

Flensborg
30/07 19.00 Helligåndskirken. Korkon-
cert: Hendriksholm Kirkes Kor under le-
delse af Karin Schmidt Andersen giver
koncert med værker af. bl. a. Purcell,
Byrd, Stanford, Britten, Geilo, Vivancos
og Sommersange. Arrangør: Helligånd-
skirken.

Lørdag
Flensborg

01/08 12.00 Helligåndskirken. Middags-
koncert - en halv times orgelmusik:
Værker af bl.a. A. Hesse, F. Mendelssohn
Bartholdy. Ved orglet: Stephan Krueger.
(Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig).
Arrangør: Helligåndskirken.

http://sydslesvig-kalender.flensborg-avis.de

SYDSLESVIG

Det var ord som fæl-
lesskab, nærhed og
engagement, der
prægede talerne ved
»Sommerhøjskolen i
Sydslesvigs« 25 års
jubilæum i går på
Sønder Brarup Dan-
ske Skole.

SØNDER BRARUP - Denne sal
med de lange gange var uden
udsmykning, da dette års som-
merhøjskole begyndte for seks
dage siden, Vi gav jer rammen
og bad jer lave en jubilæums-
udstilling her. Det har I på for-
nemste vist formået. 

Det sagde Karen Thagaard til
de 130 kursister, da hun i går
eftermiddags åbnede »Som-
merhøjskolen i Sydslesvigs« 25
års jubilæumsfest, for de godt
30 fremmødte gæster.

Samspil var 
nøglen til succes
- På samme måde som kursi-
sterne i år udfyldte rammerne
til denne udstilling med plan-
cher, billeder og utallige hus-
flidsprodukter, har alle kursi-
sterne gennem de 25 år ud-
fyldt rammerne omkrig høj-
skolen.

- Sommerhøjskolen har altid
fungeret i kraft af samspillet
mellem kursisterne og plan-
lægningsgruppen, sagde Karen
Thagaard.

Hun begrundede succesen
med kombinationen mellem
ikke for meget styring og
spontant engagement som det

bærende.
Karen Thagaard mente også,

at det var en reaktion mod en
stiv organisationsstruktur, der
var en af årsagerne til, at som-
merhøjskolen for 25 år siden
så dagens lys.

Efter talen åbnede tre af de
yngste kursister, børnene Kar-
la, Otto og Smilla, festen ved
at klippe en snor over.

En varm tak
Stine Doberck fra planlæg-
ningsgruppen takkede alle, der
på en eller anden måde havde

bidraget til sommerhøjskolens
eksistens: Kursisterne, Skole-
foreningen, alle de skoler,
sommerhøjskolen har været
afholdt på, de mange pedeller,
der har hjulpet dag og nat, og
endelig takkede hun sponso-
rerne, Oberst parkovs Minde-
fond, Mølgaards Legat, Jens
Hvidbjergs Sønderjyske Fond,
Sydslesvigsk Selvhjælp og
Tante Andante Huset.

Ordet frit
Børnehaveleder Bodil Meyer
gav under »ordet« frit en hyl-

dest til højskolen og de folk,
der var initiativtagere til den.

Hun havde selv været ung
og aktiv, i den tid højskolen
opstod. 

- Det var dejligt at have væ-
ret med, sagde hun. 

Der var nemlig brug for for-
nyelse den gang, synes hun.

- Det var på høje tid, at der
skete noget, og at man prote-
sterede mod den stive organi-
sationsstruktur, sagde Bodil
Meyer. Georg Buhl

Vokset ud af
græsrodsbevægelsen

Cykelløb. Team Ryn-
keby nåede Paris fre-
dag klokken 15.05.
Statsministeren var
glad, og Eva Kjer
Hansen tog den sid-
ste runde på Champs
Élysées i cykeltaxi.

PARIS. Når man nu falder og
brækker skulderbladet allerede
på 2. etape af turen fra Ringe
til Paris, kan man godt deltage
på allersidste etape alligevel.

Efter endt hospitalsophold
nåede fødevareminister Eva
Kjer Hansen derfor frem til Pa-
ris fredag og kunne tage den
allersidste runde med fra Con-
cordepladsen til Triumfbuen
og retur.

Men da skulderen var i slyn-
ge, og hun derfor ikke kunne
cykle selv, havde hun lejet en
af de lokale cykeltaxier og fik
turen rundt sammen med sin
datter. 

Fra cykeltaxaen kunne hun
med den raske arm vinke til al-
le sine kammerater, ikke bare
dem fra Team Rynkeby Ringe,
men også de andre i alt 270
cykelryttere fra de i alt seks
Team Rynkeby-cykelhold, der i
den forløbne uge har cyklet

penge op af sponsorernes
lommer til fordel for Børne-
cancerfonden.

Og så sprang proppene
Bagefter var der fest i parken
ved Concordepladsen, hvor
cognac- og champagneprodu-
cent Hennesy havde sponseret
en fest.

- Vi gør det her af tre gode
grunde, sagde statsminister
Lars Løkke Rasmussen, der sta-
dig var i sit cykeltøj, i en tale
på Concordepladsen fredag
klokken 17.

- Vi gør det for os selv, for
hinanden og for andre. For os

selv, fordi det er en fantastisk
god oplevelse. For hinanden,
fordi vi har det fantastisk sjovt
sammen, når vi gør sådan no-
get her, og det er en god fæl-
les oplevelse, selvom det til ti-
der var så elendigt vejr, at man
ønskede, man var i servicetea-
met. Og vi gør det for andre,
fordi Børnecancerfonden har
fået et voldsomt økonomisk
bidrag takket være sponsorer-
ne, sagde han.

»Den sidste rene rytter«
Statsministeren sluttede med
på de tre ministres vegne at
takke alle, før han sang for på
Team Rynkebys slagsang »Den
sidste rene rytter«, som jour-
nalist Reimar Bo skrev, da han
selv deltog på turen i 2008.

- Jeg har været rigtig godt
kørende her den sidste dag.
Jeg har det fint, og jeg er glad
for at være i Paris. Det var en
helt euforisk fornemmelse at
køre ind i byen for nu tredje
gang. En helt fantastisk stem-
ning, siger statsminister Lars
Løkke Rasmussen til Flensborg
Avis, inden han skulle hen og
feste.

Lars Løkke bliver ikke længe
i Paris, for snart venter en
sommerferie med familien på
Færøerne.

Thomas J. Wiltrup
tw@fla.de

Eva Kjer tog sidste etape i cykeltaxi

Er det nu, jeg skal sætte festen i gang, spurgte fem-årige Otto Soubak, da han fik lov til at klippe
snoren over for at markere, at sommerhøjskolens 25 års jubilæum begyndte.

Pandemi. Tyske virksomheder har tømt
maske-lageret hos Sækko Industri i Aa-
benraa af frygt for influenza-epidemi.

AABENRAA. – Tyskland har taget alt. På halvanden måned
har vi solgt 300.000 masker baseret på en enkelt artikel,
og det er 44 procent mere end i samme periode sidste år. I
alt har vi solgt 500.000 masker.

Allan Knudsen er eksportchef hos Sækko Industri i Aa-
benraa, og han oplever kronede dage for den sønderjyske
virksomhed i øjeblikket. Salget af masker er nemlig eks-
ploderet i takt med, at der kommer flere og flere tilfælde
af den såkaldte influenza A, og det er især tyske virksom-
heder, der har rippet lageret.

- Tyskland er i forvejen vores største eksportmarked, og
det er især industrikunder, der køber masker til deres med-
arbejdere, siger Allan Knudsen.

Lige nu har Sækko Industri problemer med at følge ef-
terspørgslen og venter på nye leveringer fra Kina, hvor
maskerne bliver produceret

- Der er en kæmpe efterspørgsel fra hele verden lige for
øjeblikket, og derfor er det svært at få leveret rigeligt af
dem, siger Allan Knudsen.

Efterspørgslen på maskerne er ikke så stor i Danmark
som i Tyskland, og det tror eksportchefen fra Sækko Indu-
stri har noget med indstilling at gøre.

- Det er min opfattelse, at vi danskere ikke har hang til
panik. I Tyskland bliver der derimod stillet højere krav til
sikkerhed, er min fornemmelse, siger Allan Knudsen.

Virksomheden i Aabenraa har dog også solgt influenza-
masker på hjemmemarkedet. Bland andet har Danfoss i
Nordborg købt 3.000 masker, men det var hverken bereg-
net til deres danske eller tyske medarbejdere.

- Vi har købt 3.000 masker hos Sækko Industri, som blev
sendt til vores afdeling i Mexico, hvor influenzaen starte-
de i marts, siger Eigil Flyvbjerg, der er bedriftslæge hos
Danfoss.

Danfoss sørger dog også hele tiden for at have et lager
af masker på fabrikken i Nordborg, hvis der skulle opstå en
decideret epidemi. Samtidig har bedriftslægen hos Dan-
foss kun ros til overs for den måde, tyske virksomheder
reagerer på.

- Det er udmærket, hvad de gør i Tyskland. De reagerer
fornuftigt, og Tyskland er jo også kendt for at være et ef-
fektivt land. Det er vigtigt at være forberedt, siger Eigil
Flyvbjerg.

I Slesvig-Holsten er der på nuværende tidspunkt kon-
stateret mindst 77 tilfælde af Influenza A. Henrik Dürr

Tyskland opkøber
danske influenza-
masker
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Fødevareminister Eva Kjer
Hansen kom alligevel i mål i
Paris. Endda på cykel. 

Kalenderen bygger
på arrangørernes
egne oplysninger


