
Overlever
FLENSBORG. Da 26-årige Bi-
anca Sörensen fik sønnen Ki-
lian, blev hendes muligheder

på arbejdsmarkedet nærmest
lig nul. For at få det hele til
at løbe rundt deler hun sin

månedlige understøttelse i fire
konvolutter for at holde hus

med pengene.Vi ser på ar-
bejdsløsheden både

nord og syd for
grænsen.
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FLENSBORG. Flensborgeren Tim
Jansen har været med til alle fire

mindretals-maratonløb i Flensborg
- og vandt det første løb. En uge inden
udgave nummer fem kommer han med
hård kritik af ruten for det femte løb i
rækken.

- Det har gjort maraton-distan-
cen for kedelig at dele

strækningen i to run-
der, mener han.

Arrangør Ulrich
Scholl afviser kritikken
som en ren smagssag.
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Spænding
SLESVIG. Fra venstre er

det Rieke Bartmann, Car-
lotta Bauer og Jakob

Burkhardt. De skal være
med til at opføre »Sne-

dronningen« på mandag,
når A. P. Møller Skolen

indvies. De er især spændt
på at skulle optræde for

dronning Margrethe.
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Budget. Flere elever
og højere tilskud til
de tyske skolelever
får også tilskuddet
til Dansk Skolefor-
ening til at vokse 
i de kommende år.

KIEL. Skoleloven og struk-
turændringerne henimod
fællesskolerne, som Dansk
Skoleforening har gennem-
ført i samarbejde med Kiel,
genspejler sig nu positivt i
forslaget til en finanslov
for 2009/2010.

Øgede udgifter pr. elev på
de tyske skoler, flere dan-
ske skoleelever, en større
andel fællesskoleelever og
løfte om trinvis ligestilling
kan nu ses i beregningen af
tilskud til Skoleforeningen.
Den kan - i øvrigt lige som
Waldorf-skolerne - regne
med godt fem millioner eu-
ro mere i elev- og byggetil-
skud fra delstaten.

Derimod må andre dan-
ske og frisiske organisatio-
ner nøjes med uændrede,
mindre eller endda et rundt
nul i tilskud.

Eneste undtagelse er
Sydslesvigsk Forening
(SSF), der vil få 10.000 eu-
ro ekstra. Ifølge regeringen
kan SSF regne med
426.000 euro i både 2009 og
2010.

Dansk Centralbibliotek

må nøjes med 92.000 euro.
Det er 40.000 euro mindre
om året, som til gengæld
var en ekstrabevilling til en
ny bogbus. Jaruplund Høj-
skole og Sydslesvigsk Op-
lysningsforbund vil få
uforandret 85.100 og
16.300 euro.

Derimod agter regerin-
gen efter flere års nedskæ-
ringer til kun 30.000 euro
fremover helt at sløjfe til-
skuddet til Fælleslandbo-
foreningen.

De tyske sigøjnere, sinti
og roma, får uforandret
198.400 euro, mens friser-
nes kulturarbejde og Fri-
serrådet atter står til at få
53.400 og 15.000 euro i til-
skud.

Derimod vil regeringen
kun give Nordfriisk Insti-
tuut uændret 217.000 euro
i 2009 og i 2010 bliver der
skåret 6000 euro af beløbet.

SSW og Skoleforeningen
kalder det glædeligt, at re-
geringen i finanslovsforsla-
get opfylder sine løfter til
de danske mindretalssko-
ler.

SSW beklager samtidig,
at det folkeligt-kulturelle
arbejde tilsyneladende ik-
ke er i særlig høj kurs i re-
geringens finanslovsfor-
slag, som i de kommende
måneder skal til forhand-
ling i landdagen.

Raning Krueger
Mere side 5
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Danske
skoler
undgår
sparekniv

MEDELBY. Den femstjernede
campingplads i Medelby har
ondt i økonomien. Situationen
er så alvorlig, at hvis der ikke
findes en køber til pladsen, så
går den på tvangsauktion.
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Campingplads
i uføre 
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SØNDERJYLLAND. Tyske campister finder ik-
ke i så stort antal som tidligere ind på de sønder-
jyske campingpladser.

- Mange tyskere bliver her kun i to til tre dage,
hvorimod de var her meget længere før. Pengene
sidder ikke så løse mere, så de spørger nøjagtigt
efter priserne, allerede før de kommer, siger Ben-
te Kragh fra Lærkelunden Camping i Rinkenæs.
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Campister blev væk

TØNDER.Ventetiden er slut for godt 25.000 mennesker.
Tønder Festival nummer 34. i rækken er i fuld gang. Bruce
Guthro (billedet) var den første, der gik på scenen i det
store telt på festivalpladsen. I dag fortsættes der med 
spændende navne som den unge Anthony da Costa,
kvindeprojektet Seaquins og Guy Davis, der med sin
sprøde stemme er festens kvindebedårer. Mere side 8 og 16

Bruce Guthro var den første


