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Søndeborg. Den 17.-23. juni indta-
ger ti kunstnere fra hele verden 
igen Slotskajen i Sønderborg, når 
Uwe Wol� 's Fond og Sønderborg 
Kommune for syvende gang invi-
terer til WoodSculpture.

På en uge vil kunstnerne med 
motorsav, hammer og mejsel 
trylle egetræskævler om til kunst, 
men det er selve arbejdsprocessen 
med at forvandle træstamme til 
skulptur, der er det vigtigste pro-
dukt. Derfor er alle velkomne til 
at besøge Slotskajen alle dagene 
kl. 10-18 og følge med i tilblivelsen 
af kunstværkerne.

Når WoodSculpture er ovre, 
kommer kunstværkerne traditio-
nen tro ud at stå på o� entligt til-
gængelige steder i kommunen.

Nyhed i år er blandt andet et 
udvidet børneområde og besøg 
fra træskæreruddannelsen i Flens-
borg.

Der er gratis adgang til pladsen 
og børneteltet. Hele programmet 
kan ses på WoodSculptures hjem-
meside. tf

KUNST

Wood-
Sculpture 
på havnen

Undevad. Søndag den 17. juni fra 
kl. 10 handler det hele om bier og 
andre insekter på Angels egnsmu-
seum (Landschaftsmuseum An-
geln) i Undevad.

Man kan både lære om biavl, 
være med til forskellige aktivite-
ter, blive klogere på honning og 
insektvenlige planter og tage med 
biavleren på besøg hos bierne.

Alle er velkommen. tf

EGNSMUSEUM

Om bier 
og andre 
insekter

Læs det sidste 
nye på www.fla.de

Aabenraa. Det tyske mindretal 
har netop fået oplyst, at det får 
fem millioner kroner af Folketin-
get til at modernisere mindretal-
lets museum i Sønderborg.

Mindretallet har i længere tid 
ønsket at ombygge, udbygge og 
modernisere museet. Prisen for 
hele arbejdet er 26,4 millioner 
kroner, skriver Der Nordschleswi-
ger.

Berlin-regeringen har over to 
år afsat i alt en million euro, sva-
rende til 7,45 millioner kroner. 
Desuden har mindretallet sendt 
ansøgninger til en række fonde.

Mindretallet regner med, at 
museet kan genindvies i 2020. Det 
er i 100-året for den nuværende 
grænse mellem Danmark og Tysk-
land. nok

MODERNISERING

Millionbeløb 
til mindretals-
museum

I fremtiden behøver eleverne måske ikke tage hele vejen til Haderslev for at skate. Interessefællesskab 
vil oprette skaterpark på øen.

SKATEBOARDING
Thomas Schumann
ts@fl a.de

Haderslev/Sild. Det gælder om at hol-
de armene nede og bøje knæene, når 
man står på skateboard. Ellers ender 
bagdelen let på asfalten.

Det var en af de læresætninger, 
otte elever fra Vesterland-Kejtum 
Danske Skoles 6. klasse kunne tage 
med sig hjem efter deres besøg tirs-
dag i Haderslev Streetdome. Her blev 
de undervist af daglig leder Morten 
Burg dorf Bennetsen i at holde balan-
cen på brættet med de fi re hjul.

Det er første gang, Morten Bur-
gdorf Bennetsen har introduceret 
elever fra en sydslesvigsk skole til at 
stå på skateboard.

Men hvis alt går som Interessenge-
meinschaft Multipark (IG Multipark) 
håber, behøver eleverne fra Sild i 
den nærmeste fremtid ikke tage helt 
til Haderslev for at øve sig i kickfl ips.

Ideen om at tage på udfl ugt til Ha-
derslev kom fra medlem af Sydsles-
vigsk Vælgerforening, Gernot We-
stendorf. Han er en af kræfterne bag 
IG Multipark og hans drøm er, at Sild 
får en skaterpark i stil med den i Ha-
derslev.

- Først og fremmest drejer det sig 
om, at vores unge kan mødes et sted 
uden at skulle være med i en for-

ening. Sild kan nogle gange være lidt 
kedelig for de unge, så derfor er der 
brug for sådan et åbent og frit sted 
for dem, siger Gernot Westendorf.

Blandt eleverne fra Vesterland-
Kejtum Danske Skole er der også et 

ønske om at få en streetdome til Sild.
- Vi vil gerne have en skateboard-

bane på Sild, for så har man fl ere ak-
tiviteter. Der er ikke så mange mulig-
heder på Sild, fortæller elev Charlot-
te Graening.

Selv om Sild ikke har en skatepark 
som sådan, har det ikke forhindret 
unge i at stå på skateboard på øen.

Elevernes lærer, Holm Lö�  er, lave-
de også tricks som ung for 22 år si-
den på Sild. Dengang brugte bare de 
det, de havde for hånden.

- Jeg tror, at det styrker elevernes 
selvtillid. De får lov at kaste sig ud i 
noget, som de ikke gør til daglig, for-
tæller Holm Lö�  er.

Det er ikke det eneste. Morten 
Burg dorf Bennetsen peger også på de 
sociale elementer, der ligger i skate-
boardkulturen.

- Her i skateparken er der ingen 
hajtænder eller lysregulering, så man 
skal følge med i, hvad de andre laver. 
Det er en rigtig god grobund for at 
udvikle sociale kompetencer, fortæl-
ler Morten Burgdorf Bennetsen.

Han tilføjer, at skateboarding også 
kan bringe tyskere og danskere tæt-
tere sammen: Mellem den 7. juli og 

15. september afvikles den såkaldte 
»Border Ollie Tour«, hvor danske og 
tyske skatere mødes i skaterparker 
rundt om i grænselandet. Den 13. 
juli kommer de til Haderslev Street-
dome.

Elever fra Sild skatede 
i Haderslevs streetdome

Eleverne håber på, at det lykkes at etablere en lignende skateboardbane i Haderslev som på Sild. 

Eleverne fra Sild blev undervist i at 
skate og skulle lave forskellige øvel-
ser på skateboardet.  Fotos: Martin 
Ziemer

RESÜMEE

Schüler der dänischen Schule 
auf Sylt besuchten am Dienstag 
den Streetdome in Haderslev. 
Hier brachte ihnen der Leiter 
des Streetdomes, Martin Burg-
dorf Bennetsen, bei, wie man 
skatet. Bald müssen die Sylter 
Schüler vielleicht nicht mehr ei-
nen so langen Weg auf sich neh-
men, um Skateboard zu fahren. 
Denn eine Interessengemein-
schaft, der auch Mitglieder des 
SSW angehören, setzt sich dafür 
ein, dass auf der Nordseeinsel 
ein ähnlicher Skatepark wie in 
Haderslev entsteht. 

Den daglige leder af streetdome, Martin Bungdorf Bennetsen, viste eleverne 
forskellige tricks boardet.  

 

VIDEO

Streetdome i Haderslev
Se videoen på vores
hjemmeside og på facebook
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