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Hvad koster livet?

Höhenflug

Handwerk
boomt
weiter

Pilotprojektet BankTour mellem 9. klasse
på KTS, studerende ved
Europa-Universitetet og
Forbrugercentralen i
Kiel satte fokus på bankerne og de unge.
PENGESAGER

Flensborg. Banker er også forskellige, og det er ingen dårlig idé at tjekke flere ud, inden man beslutter sig
for, hvilken bank man ønsker at være kunde i.
Disse vise ord kom onsdag formiddag fra 9. klasse på KTS (Kurt Tucholsky Schule), da de præsenterede resultaterne efter at have besøgt fem
forskellige banker i byen. Målet for
bankbesøgene var ikke at lave en
sammenligning mellem byens banker og priserne på deres tilbud til
kunderne. Det var et led i et pilotprojekt mellem skoleklassen, BA-studerende fra 6. semester på EUFs linje for ernæring og sundhed og med
forbrugercentralen i Kiel, der skal
lære de unge at tænke sig grundigt
om, læse det med småt, før de vælger
bank og stifter gæld. Baggrunden er
alvorlig nok. I dag er godt 6,7 millioner tyske statsborgere over 18 år dybt
forgældede, mange af dem er under
30 år, og mange møder op på landets
forbrugerrådgivnings kontorer for at
få hjælp til at lægge et budget, der
kan holde. Havde de været sig det bevidst, inden de skrev under på lån til
bil, lejligheder eller en ny mobiltelefon, var det måske gået knap så galt,
og netop den viden satte 9. klasse fokus på i Bank-Tour-projektet.

Livet koster
Selv om de fleste unge har deres egen
konto, måske tjener lidt penge efter
skoletid og har hævekort i lommen,
kommer de stort set kun til bankens
hæveautomat.
Det skulle Bank-Touren være med

Et projekt skal lære de unge at tænke sig grundigt om, før de vælger bank. 
til at ændre på, og de studerende fra
universitet sørgede for, at de unge
blev klædt på til opgaven. Sammen
lavede de aftaler med bankerne, forberedte spørgsmål til bankrådgiverne, og under rådgivningen blev alt
skrevet op, sågar hvordan stemningen havde været i banken, og om de
følte sig taget alvorligt.
- Det var noget uvant at sidde der i
banken, uden at have en voksen med
ind, men det var en venlig rådgiver,
og vi fik også små gaver, sagde den
15-årige Mike Czerwinski, der sammen med sin gruppe havde været i
Union-Bank.
Godt nok kommer der til at gå nogle år, inden han skal ud og låne penge til en bil, men der blev spurgt til,
hvad de forskellige ydelser koster,
hvad med gebyrer, hvad med over-

træk eller hvad, hvis hævekortet går
tabt og hvordan med online-banken.
- Jeg har den samme bank som mine forældre, og det er jeg godt tilfreds med, men hvis ikke det var sådan, ville jeg nok sige, at Union-Bank
er okay, men jeg bliver nu, hvor jeg
er, konkluderede han.
Det var et pilotprojekt, der her
stod sin prøve, men sådan forbliver
det ikke. Fra efteråret kan alle skoler
i delstaten også komme en tur i banken.
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RESÜMEE
Wenn es um das Anlocken von
potenziellen Kunden geht, versuchen Geldinstitute täglich,
sich gegenseitig an Angeboten
zu überbieten. Kein Wunder also, dass gerade Jugendliche beim ersten eigenen Konto den
Überblick verlieren können. In
einem gemeinsamen Pilotprojekt untersuchten Studierende
der Europa- Universität Flensburg, Schülerinnen und Schüler der Kurt-Tucholsky- Schule
sowie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, worauf
Jugendliche bei der Wahl der
Bank achten sollten.

Nu falder den endelige politiske beslutning
Harreslev. For en uge siden sagde de
folkevalgte politikere i hovedudvalget - SSW, CDU, SPD - nej tak til, at
den lokale losseplads også kan tage
imod bygningsaffald fra delstatens
gamle atomkraftværker.
Torsdag er det så hele det kommunale råd, der skal tage stilling til
spørgsmålet. Det sker på et åbent
møde i kommunerådet kl. 19 i den
store rådssal i Borgerhuset. Hvis
holdningen i kommunerådet er på
linje med hovedudvalget og de argumenter, der blev fremført her,
skal politikere stemme om et beslutningsforslag, der så skal ekspederes
videre til miljøminister Robert Habeck med et »nej tak«. På et informa-

tionsmøde i Holmberghallen midt i
juni gjorde miljøministeriets eksperter ellers en stor indsats for at forklare, hvor ufarligt det omtalte affald
er, men de mange ord fik ikke borgernes angst for affaldet og frygt for
konsekvenserne til at forsvinde. Den
omtalte losseplads, som deponivirksomheden Balzersen driver, ligger lige klods op ad den dansk-tyske grænsen, så de danske byrådspolitikere i
Aabenraa kommune plus beboerne i
Søndermosekvarteret ser frem til, at
sagen en gang for alle er taget af bordet. Foruden spørgsmålet og afstemningen omkring det forurenede byggeaffald, er der også en del spørgsmål omkring byggeplanlægningen,

fem år. Christina Frøkjær er vokset
op i Sønderjylland, er fortrolig med
det dansk-tyske kulturmøde i grænselandet og forlader pastoratet Jernved-Hjortlund i Ribe Stift for at blive
præst i Sydslesvig. Hun er cand. theol. fra Århus Universitet og har erfaring med at arbejde med mennesker
både i kirkelig og anden sammenhæng. Søndag den 18 september indsætter provst Viggo Jacobsen hende i
det ny embede.

Flensburg /Lübeck. Der konjunkturelle Höhenflug im
Handwerk hält an. Bei der
jüngsten Quartalumfrage der
Handwerkskammern
Flensburg und Lübeck sprachen 49
Prozent der befragten Betriebe von einer guten, 44 Prozent
von einer befriedigenden und
lediglich sieben Prozent von
einer schlechten Geschäftslage
in den Monaten April bis Juni.
Damit wurden die guten Zahlen des Vorquartals noch einmal leicht übertroffen. Auch
gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres erbrachte die Umfrage eine leichte
Steigerung.
»Das Handwerk schwebt seit
Jahren auf einem Konjunkturhoch. Das hat vor allem mit
der Zinsentwicklung der letzten Jahre zu tun, die das Konsum- und Investitionsverhalten der Verbraucher maßgeblich beeinflusst hat und für
volle Auftragsbücher sorgt«,
betont der Präsident der Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Jörn Arp, in einer Pressemitteilung.
Im Kammerbezirk Flensburg
(Stadt Flensburg und die Kreise Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde,
Dithmarschen, Nordfriesland) erbrachte die jüngsten Quartalumfrage sogar noch bessere Ergebnisse als auf Landesebene.
Dort sprachen 55 Prozent der
befragten Betriebe über eine
gute, 41 Prozent über eine befriedigende und lediglich vier
Prozent über eine schlechten
Konjunktur. Auch hier wurde
das Vorquartals- sowie das Vergleichsquartal des Vorjahres
vom Ergebnis her übertroffen.
Die beiden Kammern gehen davon, dass die gute Stimmung dem Handwerk auch in
Zukunft erhalten bleiben dürfte. Laut Prognose erwarten die
Betriebe in Schleswig-Holstein
auch im III. Quartal eine leicht
ansteigende Konjunktur.  usp

Vor 50
Jahren ...

Harreslevs borgmester Martin Ellermann og kommunerådet i Harreslev skal torsdag tage stilling til bygningsaffaldet. 
(Arkivfoto: Martina Metzger)
der skal afklares politisk. Hele dagsordenen ligger på kommunens hjem-

Ny sognepræst ved
Ansgar Kirke er en kvinde
Flensborg. Så er der sat navn på den
nye præst i Ansgar Kirke i Aabenraagade, når den nuværende præst,
Preben Kortnum Mogensen, skifter
arbejdsområde.
Menighedsrådet har indstillet den
31-årige Christina Theresia Frøkjær
til embedet som kirkebogsførende
sognepræst, og til 1. september flytter hun ind i præsteboligen sammen med sin familie, manden Steffen Frøkjær og to børn på syv og
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Preben Kortnum Mogensen forlader dog ikke Ansgar helt. Fra 1. september skal han være hjælpepræst
ved kirken med 20%. Den øvrige del
af arbejdstiden skal han bruge som
sygehuspræst, som afløser for andre
sydslesvigske præster ved studieorlov og som ansvarlig for Dansk Kirke
i Sydslesvigs ansigt udadtil, primært
på internettet. 
tir
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... standen die letzten Lager
mit Flüchtlingen aus den früheren deutschen Ostgebieten
und der DDR kurz vor der Auflösung. Es gab nur drei Lager,
in denen noch zehn Familien
wohnten. Zum gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte es
noch zehn Lager mit fast 400
Bewohnern gegeben.
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Jetzt wird die politische Entscheidung gefällt
Harrislee. Vor einer Woche sagten die Politiker im
Hauptausschuss – SSW, CDU, SPD – nein danke zur
Ingebrauchnahme der örtlichen Deponie zur Lage‐
rung von Bauschutt aus den alten Atommeilern des
Landes.
Am Donnerstag wird nun der gesamte Gemeinderat
Stellung beziehen, und zwar in einer öffentlichen
Sitzung im Gemeinderat um 19 Uhr im großen Ratss‐
aal des Bürgerhauses. Wenn die Haltung und die
Argumente des Gemeinderates der des Hauptaus‐
schusses entsprechen, werden die Politiker über den
Vorschlag abstimmen; die Entscheidung wird dann
an Umweltminister Robert Habeck als „nein danke“
weitergeleitet. In einer Informationssitzung in der
Holmberghalle Mitte Juni haben die Experten des
Umweltministeriums sich zwar sehr bemüht, um
darzustellen, wie ungefährlich der besagte Müll sei,
aber die vielen Worte konnten weder die bürgerliche
Angst vor dem Müll oder dessen eventuelle Konse‐
quenzen zum Schmelzen bringen. Die von der Firma
Balzersen betriebene Deponie liegt direkt an der
deutsch‐dänischen Grenze und die dänischen Stadt‐
ratspolitiker so wie die Einwohner von Apenrade
plus die Anwohner des Søndermose‐Viertel warten
darauf, dass die Sache ein für allemal geklärt wird.
Außer der Frage und der Abstimmung zum verunrei‐
nigten Müll stehen auch Fragen zum Bebauungsplan
im Raum; diese müssen politisch abgeklärt werden.
Die ganze Agenda ist auf der Homepage der Ge‐
meinde zu finden.
Tilla Rebsdorf
BILD: Harrislees Bürgermeister Martin Ellermann und
der Gemeinderat in Harrislee werden Donnerstag
Abend über den Bauschutt entscheiden.
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