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Fuldt hus
i Jaruplund
Højskole

Musik

Sommerkoncert
i GoetheSchule
Flensborg. Torsdag den 7. juli
kl. 19 er der sommerkoncert i
aulaen på Goethe-Schule, Haus
I, Bismarckstraße 41 i Flensborg. Eleverne leverer med
bigbandet »Tutti«, blæseinstrumenter og kor både jazz, klassisk og rock- og popmusik. Der
er gratis entré.
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Borgerinitiativ

Næsten
hver anden
skrev
under
Harreslev. Underskriftindsamlingen i Holmberghalle tirsdag aften var en succes. Det
fortæller en af initiativtagerne
til gruppen BAESH - Bürgerinitiative Atommüll Einlagerung
Stopp Harrislee, Ulrich Scholl,
der selv bor i byen.
Næsten halvdelen af alle
fremmødte i hallen den aften
var imod, at der deponeres
bygningsaffald fra de nedlagte
atomkraftværker i byen, måske var der også flere, men fire
ud af ti, der deltog i mødet, satte deres navnetræk på listerne.
- Det anser vi som et flot resultat. Det var første gang, vi
stod frem i offentligheden, og
det vidner om, at borgerne har
tillid til os, siger han.
Han er overbevist om, at
der er mange flere, der er parate til at stoppe deponeringen med deres underskrifter,
men flere gange var køen for
at skrive under så lang, at folk
gik forbi. Så aktionen fortsætter, siger han.
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Ausflüge

Radtouren
mit dem
ADFC
Flensburg. Der Fahrradclub
ADFC bietet am Wochenende
zwei Radtouren an. Am 2. Juli geht es zu Artefact nach
Glücksburg. Start ist um 10.30
Uhr an der Hafenspitze. Am 3.
Juli ist das Naturschutzgebiet
Geltinger Birk das Ziel. Beginn
ist um 9 Uhr an der Hafenspitze. Weitere Infos zu beiden
Touren gibt es unter der Rufnummer 0461-85407.
usp
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Gerd Petersen fik selv lov til at prøve at spille på en sækkepipe, da Watten Pipeband spillede til hans pensionering. (Foto: Tilla Rebsdorf)

Han har lagt
saksen til side
Flensborg. Torsdag sidst på eftermiddagen var der sækkepibemusik i Nystaden. Det var Watten Pipeband fra
Hatsted, som spillede afskedssalut
for bydelens kendte frisør, Gerd Petersen, i den lille gård bag ved salonen. Den 1. juli trådte han ind i pensionisternes rækker, og det mente
hans personale ikke skulle gå stille af
og bestilte musikken.
- For han elsker den slags sækkepibemusik, sagde Inge Petersen, gift
med frisøren, mens de tre musikere,
klædt i grønne kilte og fuldt udstyr
spillede de gamle kendte skotske
numre.
Salonen fortsætter i gaden, men
for familien Petersen er en æra slut.

Efter 53 år og fem måneder går den
over på andre hænder. Først var det
hans far, der drev salonen, så fik han
selv saksen i hånden, og i mere end
40 år har herrefrisør Gerd Petersen
klippet kundernes hår.
- Han var 14 år, da han begyndte her
i salonen, og det skulle fejres. Nu bliver han pensionist, og jeg er klar med
en lang to-do-liste, sagde hans kone.
Watten Pipeband gav også en indføring i, hvordan en sækkepibe skal
spilles, ligesom det obligatoriske
spørgsmål om, hvad de har på under kilten, heller ikke manglede. Det
måtte tilhørerne tænke sig til.
Tilla Rebsdorf
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Jaruplund. Det årlige familiehøjskole kursus trækker igen
i år familier fra Danmark til
Sydslesvig.
Det fortæller højskoleforstander, Karsten B. Dressø. I
år er emnet »Ud i naturen«, og
her har 63 voksne og børn taget hul på ugens spændende
program, der spænder vidt,
lige fra raketter, vindmøller,
tømmerflåder og Sydslesvig
som omdrejningspunkt. Udflugter mangler heller ikke.
Der er en tur til Univers ved
Danfoss i Nordborg, sejltur
på kanaler i Frederiksstad og
marsk og diger på Ejdersted,
hvor dragerne bliver sat op.
Men også sommerens øvrige korte kurser er godt booket
op, og det er noget der glæder
en forstander.
- De korte kurser de næste par måneder kan stor set
melde alt udsolgt med danske
kursister. Programmet i år er i
den grad faldet i kursisternes
smag, lyder det fra forstanderen for Jaruplund Højskole,
der har mere nyt på programmet.
I august prøver højskolens
at åbne op for dagkursister og
lave daghøjskole som supplement til kurset »Til et folk de
alle hører – det folkelige og det
mellemfolkelige«.
- Det giver kursister fra lokalområdet og Sydjylland mulighed for at købe deltagelse i
enkelte foredrag eller måske
hele ugens program, spise med
og sove hjemme. På den måde
kan flere opleve højskoleånden og det unikke ved Jaruplund Højskole, siger Karsten B.
Dressø og henviser til højskolens hjemmeside for at hente
flere informationer.
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Inge Petersen,
gift med Gerd Petersen

tr@fla.de

Seniorugen trækker i nye gevandter
Først hed det Aktive
Seniorenwoche, så blev
det til Flensburg Aktiv
og nu er der lavet et
helt nyt koncept for
efterårsdagene, hvor
byens seniorer stiller
ind på det, de synes er
vigtigt.
SENIOR-EVENT
Flensborg. Der skal løbende fornyelser til, hvis interessen for at deltage i
noget, skal holdes ved lige.
Det ved de også i rådhuset, hvor
afdelingen for seniorer sammen
med en lang række organisationer
og foreninger hvert efterår sætter
et tætpakket program sammen for
byens ældre medborgere. I år er det
42. gang, at unge såvel som ældre seniorer tilbydes at deltage i en lang
række aktiviteter, men i år med et et

helt nyt koncept og nyt navn, Flensburg_er_Leben - Oplev Flensborg, der
strækket sig over tre uger i efteråret.
- Vi oplevede, at antallet af besøgende til nogle af de forskellige arrangementer rt faldet markant i løbet af de seneste par år. Samtidig viste det sig, at gennemsnitsalderen
for de seniorer, der deltog, var steget
væsentligt, og derfor konkluderede
vi, at vi ikke fat fat i de nye og yngre
ældre. Ideen er at lave noget for alle
generationer, også dem, der befinder
sig på kanten af at kunne kalde sig
seniorer, siger pressetalsmand Clemens Teschendorf.

Nyt koncept
Derfor blev hovederne lagt i blød,
og resultatet er et helt nyt koncept
i perioden fra den 11. september til
den 2. oktober. Som noget nyt er også at arrangementerne for en stor
dels vedkommende er rykket ud i de
forskellige bydele.
- Det er et helt bevidst valg. Det kan
bringe bydelens generationer tættere
sammen, samtidig med, at man lærer sin bydel bedre at kende, og så

tror vi også, at man er mere interesseret i at møde op, når det er noget
der sker lige om hjørnet, siger han.

God respons
På rådhuset har de stort set kun
mødt positiv respons. Tiden var inden til nytænkning, og desuden var
seniorugens program blevet så tætpakket og stramt, der skulle afsættes
flere dage for at nå ud med alle de
gode tilbud.
Nogle arrangementer ligner sig
selv, som Queisser-Prisen, der hvert
år uddeles til to aktive seniorer som
tak for deres mangeårige indsats,
men der er meget nyt. Der er sikkert mange, der har lyst til at prøve
kræfter - eller rettere balancen - med
vandsporten SUP, hvor man står på
et surfbræt og bevæger sig fremad
med en lang pagaj, eller sætte sig på
el-cyklen for at prøve, om det er sagen, inden man selv investerer mange hundrede euro. Der er flere koncerter, foredrag, film eller hvad med
en Tatort-Aften eller Krimi-Dinner.
På nuværende tidspunkt er der sat
40 arrangementer og tilbud på pro-

RESÜMEE
Flensburg. Seit über 40 Jahren
gibt es mittlerweile einen Veranstaltungszeitraum im Zeichen der Generationen, den die
Stadt organisiert. Die anfängliche »Aktive Seniorenwoche«
wurde zwischenzeitlich zur Veranstaltungswoche
»Flensburg
aktiv - Begegnung der Generationen«, und dieses Jahr steht
erneut eine Weiterentwicklung des Konzeptes an. Noch
ist das Programm nicht ganz
fertig, doch die Veranstaltung
wird sich über drei Wochen im
Herbst erstrecken und sowohl
Angebote für jüngere und ältere
Senioren als auch für zukünftige Senioren enthalten.
grammet, men der kommer bestemt
flere i løbet af de næste uger. I starten af august skal hele programmet
ligge klart.
Tilla Rebsdorf
tr@fla.de
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Bürgerinitiative
Fast jeder zweite hat unterschrieben
Harrislee. Die Unterschrifteinsammlung in der Holm‐
berghalle am letzten Dienstag war ein Erfolg, sagt
einer der Initiatoren der gruppe BAESH – Bürgeriniti‐
ative Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee. Ulrich
Scholl, selbst einer der Einwohner.
Fast alle der Anwesenden an dem Abend waren
gegen die Deponierung von Bauschutt aus den still‐
gelegten Atomkraftwerken in der Stadt; vielleicht
waren es auch noch mehr, aber vier von zehn Teil‐
nehmern haben ihren Namen auf die Liste gesetzt.
‐Das ist ein tolles Resultat. Es war ja unser erster
Auftritt in der Öffentlichkeit und das beweist, dass
die Bürger Vertrauen in uns haben, sagt er.
Er ist sich sicher, dass noch viele weitere die Einlage‐
rung mit ihren Unterschriften stoppen würden, aber
mehrmals war die Schlange für die Unterschriften so
lang, dass die Menschen vorbeigingen. Die Aktion
wird also fortgesetzt, sagt er.
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Für die Richtigkeit:
Gert Josef Fode
FODE LANGUAGE
Emil Nolde Str. 2 A
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