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LONDON. Frederik Løchte Nielsen,
til venstre, gik i bedstefaderens,
Kurt Nielsens fodspor, da han lørdag
aften vandt doublefinalen i Wimbledon-turneringen med sin engelsk
makker, Jonathan Marrey, til højre.
Kurt Nielsen var to gange i
finalen om Wimbledon-trofæet i
herresingle. Mere side 10

Det blev
tæt i Læk
LÆK. Det blev en tæt affære, da
fodboldholdene fra OB og Wolfsburg mødtes i en træningskamp.
Først i det 90. minut kunne Bundesliga-holdet sikre sig 2-1-sejren på et tvivlsomt dømt straffespark. Her er det Andreas Johansson,
OB, der header bolden væk.
Mere side 12
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Feriepladser gået tabt i papir-bøvl
Ferieværter. Feriekontoret er ved
at omstille processen for godkendelse af værtsfamilier og har
gjort erfaringer, som næste år vil
forenkle processen for vordende
feriefamilier uden at mindske
trygheden for nogen af parterne,
lover Eberhard von Oettingen.
SLESVIG. Feriekontoret har i år fået henvendelser fra flere mulige værtsfamilier, som desværre
ikke kan modtage sydslesvigske feriebørn på

grund af manglende godkendelse. Det kan
hænge sammen med de nye godkendelsesprocesser, som de seneste to år er taget i brug.
Familierne skal indhente en godkendelse som
værtsfamilie, men disse godkendelser er ikke
nået frem til Feriekontoret i Flensborg, inden
børnene skal af sted.
- Nogle er måske stadig undervejs i posten.
Siden vi forrige lørdag sendte det første hold
afsted med toget, har vi modtaget godkendelse
af yderligere to familier, og et par børn fra ventelisten er derfor med på vej til Danmark den
14. juli, siger Eberhard von Oettingen, der er leder af Feriekontoret.
Efter hans vurdering kan der være flere årsager til de udeblevne godkendelser. Én kan være,
at kendskabet til begrebet sydslesvigske ferie-

børn er for ringe i kommunerne, som derfor har
svært ved at bedømme seriøsiteten i arbejdet.
En anden kan være, at det i år er op til ferieværterne at indhente erklæringen fra kommunen.
- Nogle glemmer det måske, og for andre er
det for besværligt. Næste år vil vi ændre processen, så vi påtager os alt papirarbejdet, som
også omfatter indhentning af en såkaldt børneattest fra Rigspolitichefen for alle i husstanden
over 15 år, siger Eberhard von Oettingen.
Sammen med denne forenkling for vordende
ferieværter agter Feriekontoret også at øge
indsatsen for at sikre, at der er overensstemmelse mellem forventningerne hos værterne og
børnene. Derfor tager en konsulent fra Feriekontoret eller Grænseforeningen kontakt til fa-

milien for at drøfte samarbejdet.
- Normalt er der altid en del børn, som efter
en eller to dage bliver grebet af hjemve i en
grad, så vi må hente dem. Ofte hænger det
sammen med forskellige forventninger. Allerede
nu gør vi derfor en del ud af at »matche« familier og feriebørn, og det synes i år at være lykkedes ret flot: Kun et barn har hidtil villet hjem
før tiden, siger Eberhard von Oettingen.
For ham er det vigtigt, at både børn og ferieværter nyder stor tryghed. Det er også den, som
er baggrunden for, at mange ferieophold udvikler sig til ofte livslang kontakt.
Anker Simonsen
as@fla.de
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Advarer
om
EU-lede
BERLIN. Den nuværende
ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Torsten Albig
(SPD), advarer de europæiske regeringer om muligheden for, at der sker et
dramatisk skift i befolkningernes indstilling til
EU.
Risikoen er tilstede, hvis
ikke regeringerne bliver
bedre til at forklare nødvendigheden af at give
milliarder af euro i hjælp
til kriseramte nationer,
mener Torsten Albig.
Den nuværende ministerpræsident var inden sin
borgmestertid i Kiel talsmand i finansministeriet,
der dengang blev ledet af
den socialdemokratiske
minister Peer Steinbrück.
Mere side 16

Sommerhøjskole
er i gang
LADELUND. Søren er i gang
med at stille campingvognen
op, mens Aslam har lagt sig
ind i skyggen.
De to er blandt deltagerne i
den traditionelle sommerhøjskole, der i år afvikles for 28.
gang. I år er der 150 deltagere
- heraf er de 60 børn.
De fleste har været med før,
så der var gensynsglæde fra
første færd lørdag eftermiddag, da gæsterne begyndte at
ankomme til Ladelund UngMere side 6
domsskole.
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Film i
skohøjde
FLENSBORG. Julia Buchmüller
er blandt leverandørerne til en
speciel udstilling i Phänomenta. Deltagerne er masterstuderende fra univesitetets
kunstlinje og fra kultur, Sprog
og Medier. Julia Buchmüller
viser en film fra Flensborg i
skosnue-perspektiv.
Mere side 2

Satte gang
i festival
SKOVLUND. Roast Apple var
første band på scenen, da
årets festival i Skovlund blev
skudt i gang. Blandt tilskuerne
var der nogle, der havde en
mere end almindelige interesse i at følge med i, hvordan
det gik med koncerten.
Mere side 4
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Sommerhøjskolen er et sikkert hit
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Sommerhøjskole.
Unge, ældre og dem
midt imellem tog lørdag eftermiddag hul
på en uges sommerhøjskole i Ladelund.
LADELUND. Der var hjemmebagte boller, frisk frugt samt
kaffe og te på kanderne lørdag
eftermiddag, da kursisterne
dryssede ind i Ladelund Efterskole.
160 børn og voksne har
meldt sig til at bruge en uge
på den Sydslesvigske Sommerhøjskole, og gensynsglæden
var stor. Der blev givet mange
kram og knus, inden kursisterne sad bænket under teltdugen, der var sat op mellem
bygningerne i Ladelund.
- Det er vi nødt til, ellers kan
vi ikke alle spise på en gang,
fortalte Ute Wietz fra planlægningsgruppen, der sad på
sin post og fordelte opgaverne
for den kommende uge.
Der er et fast hold kvinder,
der tager sig af køkkenet og
sørger for, at maden står på
bordene. Men derudover skal
alle tage deres tørn med den
praktiske del af opholdet. Aktiviteter mangler ikke, og hver
dag har et fast formiddagsprogram, og så er der frit slag
om eftermiddagen - sådan da,
mens aftenerne byder på foredrag og information om livets
gang i det sydslesvigske.
- Hvilke dage vi gør hvad,
ligger ikke helt fast, for meget
afhænger af vejret, sagde Finn
Kristensen fra planlægningsgruppen, der har fremskaffet
en blandet buket af tilbud til
kursisterne.
Der er stump og dans, kor og
cykelværksted, reiki-healing
og petanque, disc-golf, cykelture og meget andet.
Mens gengangerne straks
samlede tråden op, som de
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• Halvdelen kommer
fra Danmark, halvdelen fra Sydslesvig.
• To tredjedele er
gengangere, resten er nye i sommerhøjskoleregi.
Resten af familien blev hjemme, men Catrin Frank og sønnerne, Christian, til venstre, og Bjarne, er med på årets sommerhøjskole for
første gang.
forlod på tidligere ophold, var
det lidt mere ensomt i begyndelsen for de ny, der først skal
ind i fællesskabet og højskolejargonen.
- Jeg kender kun et par enkelte, men det skal nok ændre
sig, sagde Catrin Frank fra Satrup, der var på sommerhøjskole for første gang.
Hun havde taget sønnerne,
Christian og Bjarne samt cyklerne med. Far og hunden var
blevet hjemme. De skulle arbejde, men symaskinen havde
hun med.
- Nu skal jeg lære at bruge
den, men det bliver nok også
til lidt kor og dans, og cykelture, sagde hun og nikkede.
Andre kom bare for at hygge
sig og slappe af, som Arne Jessen fra Ramløse, nyskilt og nyforelsket, der havde sine tre
børn med - på 15, 19 og 23 år.
De har været med fra barnsben af, så der skulle ingen

”

Derhjemme kan
jeg ikke holde
ud at holde ferie.

• Ugen afvikles i en
af mindretallets
skoler, hvert år et
nyt sted og denne
gang på Ladelund
Ungdomsskole.
• Deltagerne betaler
et beskedent beløb
for mad og ophold
og hjælper med
rengøring og opvask.

Arne Jessen,
Ramløse
overtalelse til for at få dem til
at tilbringe en uge i Ladelund.
- Derhjemme kan jeg ikke
finde ud af at holde ferie. Der
er hele tiden noget, jeg lige
skal ordne. Her er der kun mig
og alle de andre, og så kan jeg
godt lide at møde de samme
mennesker år efter år, sagde
Arne Jessen.
Teenagerne, og dem var der

Finn Kristensen er med i planlægningsgruppen.
en del af, havde deres egne
planer for, hvordan en uge på
landet skal spinde af.
- Her kan jeg gøre, hvad jeg
vil, spille lidt guitar og sådan,
øve og hænge ud, møde venner jeg ikke ser så tit sagde Sø-

ren på 15 fra Bredsted.
- Hygge mig, sove længe, se
hvad der sker, og ellers ikke lave en skid, sagde den jævnaldrende Mathias. Tilla Rebsdorf
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EGERNFØRDE.
Naturfredningsforeningen BUND har
fra Førde Sparekassen fået
15.000 euro. Pengene skal gå
til at konstruere såkaldte insekthoteller. De betyder en
stor hjælp for mange insekter,
som i velplejede haver og parker har svært ved at finde steder at indrette reder til deres
yngel.
- Parker og kolonihaver er
oplagte steder for insekthoteller, men også i naturen er der
steder, hvor det vil være fornuftigt at stille hotellerne op.
Derfor håber vi nu på forslag
fra lokalkendte til placering af
hotellerne i Rendsborg-Egernførde Amt samt Kiel og Plön
Amt, forklarer Ina Walenda,

• Første gang var i
1985, så i år er det
for 28. gang.
• Der er 150 deltagere, heraf 60 børn.

Insekthoteller søger byggegrunde
Naturbeskyttelse.
Naturfredningsforeningen BUND har
modtaget støtte til at
indrette gode redemuligheder for
insekter og efterlyser
derfor forslag til,
hvor de kan stille op i
Rendsborg-Egernførde Amt.

• Sommerhøjskolens
venner er støtteforening for højskoleugen.

tr@fla.de

Mathias, til venstre, og Arne
Jessen er klar til en ny uge.

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

Kobbermølle
Kobbermølle Museum og Industrimuseet: Åbent onsdage og torsdage kl. 14.30
- 17. Rundvisning kl. 15. Grupper alle
dage efter forudgående aftale. Tlf.:
(0461) 407 71 25; mail:museum@kabelmail.de; internet: www.industriemuseum-kupfermuehle.de.

Peter Mordhorst, til venstre, og Jörg Zimmermann havde sammen med kunderådgiver Uta Fuhrhop en check med til Ina Walenda, til højre.
der er forretningsfører for
BUND i Slesvig-Holsten.
Et vigtigt kriterium for placeringen er, at der er mange
blomstrende planter i nærheden. Insekterne har nemlig ikke blot behov for redemuligheder, men også for at kunne
finde næring i nærheden.
Samtidig bidrager insekterne
til bestøvningen af planterne,
så artsrigdommen kan opretholdes. For menneskene er det
også en forudsætning for at
nyde godt af frugter og bær
En placering nær majsmarker eller andre monokulturer
er derfor udelukket.
- Prisen på hotellerne, der
bliver fremstillet på blindeværksteder og i ungdoms-

fængsler, varierer fra 50 til
500 euro. Prisen afhænger af,
hvor stort hotellet bliver. Det
er derfor endnu uvist, hvor
mange vi stiller op. Størrelsen
kommer også til at afhænge af
placeringen. Derfor kigger vi
os i første omgang om efter
mulige placeringer, inden vi
afgiver bestilling til producenterne, siger Ina Walenda.
Med aktionen vil BUND ikke
blot give nogle insekter bedre
forhold, men håber også at inspirere landmænd og haveejere til at forbedre forholdene
for insekter. Hos BUND kan
man få vejledning i at indrette
et insekshotel.
Anker Simonsen
as@fla.de

Hatsted
Mikkelberg Horstedter Chaussee 25856
Hattstedt. Sophie B Jensen: Mikkelberg
markerer 100-året for den sydslesvigske
kunstmaler Sophie B. Jensen med en udstilling med værker fra Sydslesvigsk Museumsforening, SSFs billedarkiv og Mikkelbergs egen kunstsamling. Desuden
udstilling af Robert Jacobsens værker.
Åbningstider: Tirs, ons, tors: 10-13 og
15-17. Lør, søn: 14-17. Arrangør: Mikkelberg.

I morgen
Flensborg
18.30 Taruphus. Sommercykling: Sæson
2012 cykling for alle i Tarup »Ned fra sofaen, op på cyklen« med start fra Taruphus kl. 18.30, hver tirsdag. Arrangør: Tarup SSF.
Slesvig
19.30 I mødelokalet »Lolfod«, Lollfuss 89,
Slesvighus. Hobbyaften med nål og tråd.
Arrangør: SSF Slesvig Centrum-Nord.

Onsdag
Jydbæk
19.30 I forsamlingshuset i Jydbæk. Husflid. Arrangør: SSF Isted/Jydbæk.

Torsdag
Slesvig
14.30 I mødelokalet, Mansteinstr. 9.
Torsdagsklubben mødes. Arrangør: Frederiksberg Menighed.

Lørdag
Flensborg
12.00 Helligåndskirken. Middagskoncert:
-en halv times orgelmusik (i anledning
af Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig) med musik fra Leipzig af bl. a. J. S.
Bach, C. Piutti, S. Karg-Elert. Ved orglet:
Stephan Krueger. Arrangør: Helligåndskirken.

Søndag
Sydslesvig
Dagens gudstjenester: Se torsdagsudgaven af Flensborg Avis eller www.dks.folkekirken.dk/gudstjenesteliste.htm.

Kalenderen bygger på
arrangørernes egne
oplysninger.

