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VANDERUP. Lørdag den 13. au-
gust har Kvindeforeningen og
Sydslesvigsk Forening (SSF) i Van-
derup/Jørl den traditionelle som-
merudflugt på programmet. Turen
går i år til Stormsgaard Land-
brugsmuseum i Havsted ved Byl-
derup Bov, og der er afgang kl.
13.30 fra Vanderup Danske Skole,
og der køres i private biler.
Stormgaards Landbrugsmu-

seum rummer en samling af hus-
geråd, køkkenting og landbrugs-
redskaber fra en svunden tid på
landet.
Det koster 30 kroner i entre og

50 kroner for kaffe.
Tilmelding skal gives til Hanne

Schuch (tlf. 04606 1333) senest
den 8. august. (FlA)

Sommer-udflugt
til museum

WEDDINGSTEDT. En lokomotivfø-
rer på et af Nord Ostseebahns tog
mellem Hamborg og Vesterland
på Sild måtte mandag aften ved
21-tiden foretage en katastrofe-
opbremsning ved Wenningsted li-
ge nord for Heide, da en personbil
holdt midt i en jernbaneoverskæ-
ring.
Den kraftige opbremsning lyk-

kedes, og der skete intet sammen-
stød, oplyser politiet, der nu ger-
ne vil have fat i føreren af den bil,
der var årsag til katastrofeop-
bremsningen. Vedkommende kør-
te nemlig uden at give sig til ken-
de.
Bilen var er en VW Golf, og For-

bundspolitiet i Flensborg hører
gerne, hvis der har været vidner
til den farlige situation ved Wed-
dingstedt. (FlA)

Tog måtte 
foretage
nødopbremsning

LINDVED. Foreningen af efter-
kommere af kartoffeltyskere, Ar-
beitskreis Plaggenhacke, Koloni-
sten und Familienforschung, går
under jorden til sit næste arran-
gement, som finder sted på søn-
dag.
Denne gang gælder det nemlig

et besøg i den tidligere hemme-
lighedsfyldte regeringsbunker ved
Lindved, hvor der bliver en guidet
rundvisning.
Interesserede skal melde sig til

mellem den 5. og 7. juli til Christi-
an Winkels telefonsvarer på tlf.
04607 720.
De tilmeldte skal mødes ved

skolen i Lindved. (FlA)

Kolonister
går under jorden

KOBBERMØLLE. Fredag den 26.
august skulle der gerne blive sagt:
»Ka’ du huske...?« mange gange,
når Kobbermølle Danske Skole
fejrer sit 85 års jubilæum.
Der er arrangeret en fest på

skolen, og alle forhenværende
elever og forhenværende og nu-
værende forældre er blevet invi-
teret til en fest, der byder på spis-
ning, dans og en snak om skoleti-
den før og nu.
Tilmelding skal ske til Charlotte

Bassler (tlf. 0461 71202) eller Bo-
dil Daetz-Wiesner (tlf. 0461
4079858) senest den 17. august.
De opfordrer i øvrigt til, at man,

hvis man stadig har kontakt med
tidligere elever, som ikke bor i
området længere,  gør dem op-
mærksom på det kommende ju-
bilæum. (FlA)

Skole i
Kobbermølle
fejrer jubilæum

•  Foreningen Sommerhøjskolens venner
er støtteforening for højskoleugen.

•  Den første sommerhøjskole fandt sted i
1985.

•  I år er der 120 deltagere.

•  Alle arbejder gratis, men instruktørerne
får opholdet og kørslen betalt. 

•  Halvdelen af deltagerne kommer fra
Danmark, halvdelen fra Sydslesvig.

•  Skoleforeningen støtter i form af at stil-
le en skole til rådighed samt strøm og
vand etc.

•  Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydsles-
vigs danske Ungdomsforeninger  (SdU)
bidrager også økonomisk - ligesom di-
verse fonde.

•  Deltagerne betaler for mad og ophold.

Formålsparagraffen
•  Foreningens formål er at finansiere og

gennemføre »Den sydslesvigske Som-
merhøjskole« som er et årligt folkeop-
lysnings-arrangement af en uges varig-
hed, der afholdes skiftende steder i
Sydslesvig. Den skal formidle viden om
det danske mindretal samt viden og
færdigheder med musisk, socialt og kul-
turelt indhold, primært gennem fore-
drag og workshops. Målgruppen er un-
ge, voksne og familier med børn. »Den
sydslesvigske Sommerhøjskole« har ikke
karakter af et selskabeligt arrange-
ment. Annelise Mølvig

am@fla.de

Den sydslesvigske  Sommerhøjskole

Samvær. Sydsles-
vigsk Sommerhøj-
skole finder sted på
Lyksborg danske
skole i denne uge.
120 deltagere fra
Danmark og Sydsles-
vig slår rytmer på
murerspande, dyrker
zumba, synger i kor,
brygger øl, tegner
croquis og meget
andet. Alt sammen
gengivet i Nakrikten.

LYKSBORG. Daniel, du skal slå
stok! Siger instruktøren Tho-
mas Saubak. Daniel rejser sig
fra sin store murerbalje og
griber i stedet et langt skaft
og en rundstok.
Larmen er øredøvende. Helt

inde fra det bagerste lokale
på Lyksborg danske Skole
gennem murer, træer og bu-
ske til langt ude på Gorch-
Fock-Strasse brager lyden
igennem som trykluftbor. Ge-
digne trommestikker mod
store, sorte murerbaljer, slag
mod stokke, ris i 1,5  liters
flasker. Lydbølgerne ruller
massivt ind over Lyksborg og
får heavy metal til at lyde
som vuggeviser.
Thomas Saubak forklarer

Stomp som musik, dans og
rymik. Og han lover, at delta-
gerne hen mod ugens slut-
ning vil frembringe noget,
der er mere musisk.
- Vi øver. Lige nu er der en

differentieret rytmik. Vi er ik-
ke knivskarpe endnu, men det
bliver til musik, siger han og
fortæller, at i London optræ-
der de kendte stomp-orkestre
på de helt store scener.
Alle har lige forudsætnin-

ger, når det gælder stomp på
Sydslesvigsk Sommerhøjskole
- det er underordnet, om man
kan spille musik på guitar,
klaver eller radioen.
- Alle er nødt til at være

fokuseret og lytte til hinan-
den. Det giver også en grund-
træning i at koordinere krop
og stemme, siger Thomas
Saubak, der  spiller i orkeste-
ret Babulja og desuden tager
rundt på skoler for at under-
vise i det - ved siden af, at
han har sit eget murerfirma
på Midtsjælland. Han er her
med kone og to børn på fire
og syv år.
Familien har været med i

flere år, men det er første
gang, at han er instruktør.
- Sommerhøjskolen er årets

højdepunkt for os, siger han.

Nakrikten
Ude  i den største camper på
parkeringspladsen sidder Sø-
ren Mogensen fra  Djursland
og Torsten Wullf fra Sønder
Brarup. Indhyllet i cigaretrøg
og foran hver sin computer er
i de fuld gang med dagens
udgave af Nakrikten. Som-
merhøjskolens vægavis. Den
laver de nu på 15. år.
Sørens kone, Anni Jensen,

kigger lige ind. Hun undervi-
ser i kor, og det var egentlig
hende, der fik familien med
på Sydslesvigsk Sommerhøj-
skole for 17 år siden. Søren
Mogensen havde ikke lyst. 

- Det der grænseland. Det
orkede jeg ikke. Jeg syntes, at
de altid skændtes, husker
manden. 
Men han tog med, med-

bringende tre tykke bøger så
han kunne få tiden til at gå.
- På andendagen mødte

jeg en herlig fyr, som jeg be-
gyndte at tale med, og siden
fik jeg ikke læst en eneste si-
de, fortæller han.
I dag er Søren med i plan-

lægningsgruppen, hvor også
Torsten Wullf har siddet. Han
kom med for 21 år siden som
instruktør i drageflyvning.
- Sommerhøjskolen er Syd-

slesvigs bedste arrangement,
siger Torsten.

Søren Mogensen, der intet
kendte til Sydslesvig, forkla-
rer sommerhøjskolen med, at
det handler om at få danske-
re, der ikke har haft forbin-
delse til Sydslesvig til at få en
forståelse af, hvad det er for
danskere, der bor så tæt på,
men som ikke er et flertal. 
- Og omvendt, supplerer

Torsten Wullf og forklarer:
- For os sydslesvigere er det

en stor fordel at være sam-

men med danskere nordfra. I
stedet for at være på kursus,
nyder vi godt af hinandens
selskab. Og det har betydet
en farlig masse personlige
venskaber hen over grænsen.
På Gensynsmødet i efter-

året, foreningens generalfor-
samling, bliver det besluttet,
hvor den næste Sommerhøj-
skole skal finde sted.

Annelise Mølvig
am@fla.de

Stomp: Først larm, så musik

Vandrestøvlerne får en om-
gang bivoks. Karen Thagaard
fra Aarhus er med for 17. gang
og har sin ældste søn med. I
næste uge skal hun vandre
rundt om Mont Blanc i Frank-
rig, så hun snuppede lige et
frikvarter for at gøre støvlerne
klar. Mandag aften holdt hun
foredrag om, hvordan det var
at vandre på Caminoen, fransk
pilgrimsrute.
- Sommerhøjskolen er vane-

dannende. Den har gjort, at
jeg føler, at jeg nu er en del af
Sydslesvig, siger hun.

- I begyndelsen kunne jeg ikke så godt, men nu kan jeg bedre,
siger Steen Arlt på otte år, der her trommer bagest. 

Sommerhøjskolen er Sydslesvigs
bedste arrangement.

Torsten Wullf

”

Thomas Saubak forsøger
ene mand at få risene i
flaskerne til lydmæssigt at
hamle op med slagene fra
murerbaljerne og stokke-
ne.
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Tre kvæstet
i ulykke
SLESVIG. Tre personer blev
mandag aften lettere kvæstet,
da en af politiets patruljevog-
ne stødte sammen med en sort
Volvo i Schleidörfer Straße.

Patruljen satte efter en Alfa
Romeo, hvis fører var mis-
tænkt for at køre spirituskør-
sel. I Winninger Allee  mødte
patruljevognen den mistænkte
og ville hurtigt vende. Den
manøvre blev en bagfra kom-
mende fører af en Volvo over-
rasket over og kørte ind i pa-
truljevognen. 

Ved sammenstødet blev de
to betjente og den 54-årige
Volvo-kører lettere kvæstet og
bragt til behandling på syge-
huset. 

Lidt senere fik politiet fat i
føreren af Alfa Romeoen, og
det viste sig, at han havde en
promille på cirka 2,4.

Køretur
blev standset
SKOVBY. En af Forbundspoliti-
ets patruljer standsede man-
dag middag en ulovlig kørsel
på motorvejen.

Der var tre mænd i den kas-
sevogn, der blev kontrolleret,
men selv om de havde gyldige
identifikationspapirer, var der
ingen af de tre, der havde et
gyldigt kørekort. 

Føreren af bilen viste et bul-
garsk kørekort, men det var
falsk, fandt betjentene for-
holdsvis hurtigt ud af.

Da ingen kunne køre bilen
på lovlig vis, sørgede politiet
for, at den blev slæbt væk. 

Stor interesse
for to dage
på Ærø
HUSUM. Inden der har været
den store omtale af turen, er
der allerede ti deltagere, der
har meldt sig klar til en to da-
ges-tur til Ærø i weekenden
den 8. og 9. oktober. Det er
amtsorganisationerne i Syd-
slesvigsk Forening (SSF) i Hu-
sum og Ejdersted, der er gået
sammen om at arrangere tu-
ren, og indtil videre er der ti
deltagere, der har meldt sig til.

Det er først og fremmest det
historiemæssige fællesskab
mellem Ærø og hertugdøm-
merne, deltagerne skal på spo-
ret af. Turen indledes med en
guidet rundvisning med Jesper
Groth, der vil vise nogle af de
steder på øen, som fortsat vi-
ser det fællesskab, der en gang
var på tværs af Lillebælt og
Østersøen. Der vil blandt andet
blive gjort hold ved Søbyga-
ard, som tidligere var ejet af
Hertug Hans.

Om søndagen bliver der
rundvisning i Ærøskøbing og
besøg på Søfartsmuseet i Mar-
stal, inden deltagerne atter får
set på farvandet mellem Søby
og Fynshav.

Det koster 55 euro at tage
med på turen, og interesserede
kan enten melde sig til hos Pe-
ter Hansen, SSFs amtssekretær
i Husum, eller Jette Jochimsen,
der er kollega i Tönning.

(FlA)

www.fla.deeda.lf.www

FLENSBORG. Der er ledige pladser for
skoleelever mellem 15 og 17 år, der
gerne vil være udvekslingsstudent og
gerne vil til Chile, Argentina, El Salva-
dor, Brasilien, Paraguay og Namibia i
sommeren 2012.

Forudsætningen er, at interessere-
de er villige til at modtage elever fra
de ovennævnte lande i efteråret
2011.

De fremmede udvekslingselever har
et rimeligt godt kendskab til det tys-

ke sprog.
Hvis man gerne vil være med i den-

ne elevudveksling, skal man henven-
de sig til: VDA-Jugendreferat, Köl-
nerstr. 76, Sankt Augustin. Tlf: +49
2241 217 35, Fax: +49 2241 292 41.

www.vda-jugendaustausch.de/
Værtsfamilierne i begge lande står

for at afholde udgifterne til kost og
forplejning. Ordningen indbefatter, at
eleverne skal følge hinandens under-
visning. (FlA)

Ledige pladser til udvekslingsstudenter

Sommerlejr. 92 børn i 
alderen 11 til 13 år 
hygger sig på Christians-
lyst med både idræt 
og leg.

CHRISTIANSLYST. I aftes var et be-
søg i friluftsbadet i Sønder Brarup
på programmet for de 92 deltagere i
sommerlejren med Sydslesvigs dan-
ske Ungdomsforeninger (SdU). 

Trods udsigten til svømning var
der alligevel en snes af de unge, som
foretrak at tilbringe et par timer i
svømmebassinet på Christianslyst,
der som vanligt er rammen om lej-
ren.

Hver formiddag står der idrætsak-
tiviteter på programmet. I gymna-
stiksalen på Sønder Brarup Danske
Skole er der musik og dans, mens
der samtidig spilles håndbold i den
tyske skoles hal.

Andre drager til Slesvig, hvor der
er basketball i Træningshallen og
taekwondo og højintensitets-sport i
gymnastiksalen på Hiort Lorenzen
Skolen. Kortest vej til aktiviteterne
har fodboldspillerne: De benytter
Christianslysts egen bane.

Om eftermiddagen er der hver
dag forskellige tilbud. Tirsdag kunne
de foruden svømmebassinet vælge
mellem at lave nøgleringe med
skrumpeplast, fremstille bolcher,
besøge bogbussen, træne med air-
track-måtten eller slappe af sam-
men med spil.

- Vi har også en trailer med kano-
er stående, men instruktøren er des-
værre blevet syg. Nu leder jeg med
lys og lygte efter en anden instruk-
tør eller to. Kano er jo noget, som
ikke indgår i skolerne idrætstilbud
og er derfor spændende for de unge
at prøve, oplyser konsulent René
Lange, der i år fungerer som lejrle-
der.

Der er plads til 104 unge på Chri-
stianslyst, så med 92 deltagere er al-
le ansøgere kommet med. Tidligere
har der været ventelister, fordi flere
meldte sig, end der er plads til.

- To ting har bidraget til det lave-
re deltagertal i år. For det første har
vi lige som sidste år indskrænket al-
dersgruppen til kun at omfatte un-
ge mellem 11 og 13 år, hvor de 10-
og 14-årige tidligere kunne komme
med. Det har også vist sig, at det
mindre alderspænd har givet en ro-
ligere lejr, idet spredningen fra 10 til
14 år er voldsom med hensyn til ud-
viklingen. For det andet er der sam-
tidig jamborette på Tydal, hvor en
del af vores målgruppe også er med,
forklarer René Lange.

Bogbussen er en populær gæst
både tirsdag og torsdag. Nogle låner
bøger, mens andre finder sig et stille
hjørne i bussen og sætter sig til at
læse.

Udenfor for bussen samler der sig
hurtigt en flok af overvejende dren-
ge, når bussen parkerer. Det viser sig
dog snart, at det ikke så meget er
bøgerne, som tiltrækker dem.

- Læse? Vi har sommerferie, lyder
det overbærende fra nogle af dren-
gene.

I stedet har de travlt med et vide-
ospil. Det kan de spille på en stor
skærm på siden af bussen.

Anker Simonsen
as@fla.de

Aktiv start på sommerferien

Der er gang i bolsjekogeriet.                                 

René Lange kigger ud over pladsen.          Der bliver ikke læst, men spillet ved bogbussen.                               

Men en tur i pølen er skam heller ikke at foragte.                               Vejret har været fint til indendørs aktiviteter på SdUs lejr
på Christianslyst.                               

Læse? Vi har sommerferie.

Drenge, der spiller ved bogbussen”
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