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Ugens overskrifter

Læs mere på KONTAKT side 2

Se oversigten på KONTAKT side 3+4

Læs mere på KONTAKT side 5

Læs mere på KONTAKT side 5

Årsmødehilsen via radioen

Teater-/koncertsæsonen 2011/12

DR Radio Syd SSF/ SdU

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Årsmøderne 2011
[KONTAKT] Alle årsmøder og alt om årsmøderne li-
ge til at klippe ud - og mere til på www.syfo de un-
der Årsmøde.

»David«
[KONTAKT] Børn og unge og deres lærere viser ud-
drag af »David« ved årsmødet lørdag aften på A.P.
Møller Skolen.

Formandsskifte
[KONTAKT] Sydtønder SSF fik ny formand i Ralf
Hansen, efter at Inger Merete Hansen efter otte år
som bebudet stoppede.

Langs grænsen
[KONTAKT] Husum SSF tager på grænsetur langs
dele af Gendarmstien og gæster Cathrinesminde
Teglværk (foto).

MAJ & JUNI 2011
ARRANGEMENTER I SYDSLESVIG 

syfo.de
sdu.de

KONCERT

Veto
Billetter: www.mittendrin-gmbh.de, www.ticketmaster.de, 
01805-114440, Flensborghus, +49 461-14408-0,  Aktivitetshuset, 
+49 461-150140 og ved indgangen      
Arr.: mittendrin Veranstaltungs GmbH, SSF & SdU 

TO 26.05. • 20:00 • Volksbad, Schiffbrücke 67, FL

FR 27.05. • 21:00 • Volksbad, Schiffbrücke 67, FL
ÅRSMØDE-ROCK

PowerSolo
Supportband: Supersymetry

Billetter: Flensborghus, +49 461-14408-0,  
Aktivitetshuset, +49 461-150140 og ved indgangen
Arr.: SdU, SSF & Aktivitetshuset

27.05. - 29.05.
De danske Årsmøder i Sydslesvig

”Hvordan præger vi Sydslesvig”

KONCERT

Kim Larsen & Kjukken
Billetter: www.eventim.de, www.billetten.dk 
Billetter til medlems- og studerendepris i dit lokale sekretariat 
og på Aktivitetshuset, +49 461-150140
Arr.: SSF & SdU

TO 16.06. • 20:00 • Flensburger Brauereihof, Munketoft 12, FL

GRATIS

Familiekoncert
Arr.: SSF

FR 17.06. • 19:00 • Dt. Haus, Friedrich-Ebert-Str. 7, FL

KONCERT

Klosterband
Entré ved indgangen
Arr.: SSF i Husum og Ejdersted amter

TO 23.06. • 20:00 • Uffe-Skolen, Herzog-Philipp-Allee 3A, Tønning

Til årsmøde
i Sydslesvig
[KONTAKT] Der vil sikkert blive
talt om nedskæringerne i støtten
til de danske skoler. Der vil nok
også blive snakket om den nye
grænsekontrol.
Det er et par kvalificerede bud
fra Danmarks Radio/ Radio Syd
på nogle af temaerne ved de 87.
danske årsmøder i Sydslesvig, der
finder sted fra i morgen og hele
weekenden 27.-29. maj.
Som tidligere vil DR Syd også i
dække de danske årsmøder. Ellen
Bollerup og Per Vinther vil være
til stede ved møderne i Store Vi,
Risby, Flensborg, Hatsted, Rends-
borg og det store friluftsmøde i
Flensborg søndag eftermiddag.
Dermed dækker de to journali-
ster et bredt politisk spekter
blandt talerne og samtidig et
bredt geografisk spekter i Sydsles-
vig.
Radiolytterne får fornøjelse af
dækningen i weekenden allerede
fra morgenstunden på P4, og
desuden vil der søndag aften på
P1 kl. 20.03 være en længere re-
portage hhv. sammendrag af
weekendens taler.
Men allerede i morgen, fredag
den 27. maj mellem kl. 9. og
9.30 kan P4s lyttere høre statsmi-
nister Lars Løkke Rasmussen sen-
de sin hilsen til de danske årsmø-
der.
Får man ikke hørt DR Syds nyhe-
der og reportager, er der jo altid
mulighed for at klikke sig ind på
www.dr.dk/p4.

Statsministerens hilsen
[KONTAKT] I morgen, fredag den 27.
maj mellem kl. 9. og 9.30 kan P4s
lyttere høre statsminister Lars Løkke

Rasmussen sende sin hilsen til de
danske årsmøder via DR Radio Syd.

Får man ikke hørt den direkte, kan
man klikke sig ind på www.dr.dk/p4.

Ny sæson med friske pust
[KONTAKT] Det er med stor glæde,
at Sydslesvigsk Forening præsenterer
sin nye teater- og koncertbrochure
2011/2012, vedlagt som indstik i din
KONTAKT-/torsdags-avis.
Som noget nyt kan man fremover og-
så tegne abonnement på nettet - på
www.ssf-billetten.de.

4 SLAGS ABO
I år tilbydes i alt 4 slags abonnemen-
ter:
• Tchaikovsky-Trilogien og menu: Be-
stil alle 3 Schaufuss-forestillinger og
menu som én pakke.
• Teaterabo 4+: Vælg mellem mini-
mum 4 forestillinger eller koncerter;
der er frit valg.
• Teaterabo 7+: Vælg abo til de 7
forestillinger i Flensborg.
• Koncertabo 5+: Vælg koncertabo
med de 5 koncerter i Flensborg.

BALLETPAKKE
Et af sæsonens highlights er Schau-
fuss-Balletten; her kan man bestille
”balletpakken”, og den kan vælges
med eller uden Tchaikovsky-menu i
Borgerforeningen.

EKSTRAKØB
Endvidere er der mulighed for ekstra
tilkøb til abopris hen over sæsonen,
og som sidste nyt er det muligt selv at
skræddersy sit abonnement med mi-
nimum 4 forestillinger eller koncerter
indenfor Teaterabo 4+.

NYT BILLETSYSTEM
SSF har indgået aftale med billet-
ten.dk som nyt billetsystem. Som no-
get nyt åbner både abonnements- og
løssalg af billetter den 1. juni. Pga.
systemskiftet vil alt billetsalg fremover
foregå på den nye hjemmeside
www.ssf-billetten.de, som går online
den 1. juni. Derudover vil der fortsat
være mulighed for at købe billetter
på alle SSFs sekretariater. Den gamle
hjemmeside www.ssf-billetnet.de bli-
ver lukket ned med udgangen af sæ-
son 2010/2011.
GEBYR
Nyt er også et gebyr på 1,35 euro
hhv. 10 kr. pr. billet, uanset om de er
købt online eller ved fremmøde i
sekretariaterne. Derudover påregnes
de gængse kreditkortgebyr per billet
ved online-køb på hjemmesiden
www.ssf-billetten.de.
SSF håber, at programmet også i år
vil friste med mange gode oplevelser,
og at medlemmerne har lyst til atter
at være med i den nye sæson.

Boris Erben,
kulturkonsulent

[KONTAKT] SSF har valgt te-
maet »Nationale mindretal i
Europa - deres rammebetin-
gelser og betydning« som
overskrift på dette års åbne
debatmøde årsmøde-lørdag
den 28. maj kl. 10 på Flens-
borghus.
Når de danske årsmøder i
Sydslesvig 27.-29. maj i år
gennemføres under det over-
ordnede motto »Hvordan
præger vi Sydslesvig« er der
intet modsigende i, at SSF til
debatmødet har valgt en an-
den overskrift.
Tværtimod. Hvis om nogen i
sit prægen af Sydslesvig ind-
drager de nationale mindretal
i Europa, så er det Sydsles-
vigsk Forening. Det gælder
både ved officielle lejligheder,
når f. eks. der er FUEN-kon-
gres, og til hverdag, når SSF
alene eller sammen med SSW
eller Skoleforeningen hhv. FU-
EN ud fra en ansvarsfølelse for
helheden også taler andre na-
tionale mindretals sag.
På debatmødet vil relationer-
ne mellem det danske min-
dretal og andre nationale min-
dretal i Europa og deres sam-
lede tyngde blive vurderet af
såvel danske som tyske politi-
kere.
Tre forhold vil være i fokus:
Nationale mindretals politiske
og økonomiske ligestilling i
EU, mindretallenes merværdig
for Europa, og hvordan kan

erfaringerne fra det dansk-ty-
ske grænseland og Europarå-
dets mindretalsdokumenter
danne baggrund for en aktiv
mindretalspolitik i EU?
Fra Europa-Parlamentet delta-
ger Anne E. Jensen (V) og
Christel Schaldemose (S), fra
landdagen Jens Uwe Dankert
(FDP), Birte Pauls (SPD) og
Anke Spoorendonk (SSW), fra
FUEN Hans Heinrich Hansen
og fra landsregeringen Caroli-
ne Schwarz.
Selvsagt er SSFs formand Die-
ter Paul Küssner ligeledes med
i panelet, mens SSFs general-
sekretær Jens A. Christiansen
på vanlig vis agter at styre sla-
gets gang i de godt to timer,
debatmødet er anslået at vare.
For at undgå misforståelser er
der sikret simultantolkning.
Det er Sydslesvigsk Forening
en glæde, at der også i år igen
er udsøgt interesse for debat-
mødet og de danske årsmøder
27.-29. maj som helhed.
SSF er glad for de bånd, der
styrkes hver gang, der kaldes
til årsmøde.
Det er vort håb, at også års-
møderne 2011 vil indgå i hi-
storien som givtige for alle
parter og som udtryk for syd-
slesvigernes naturlige selvbe-
vidsthed, indbundet i det dan-
ske folkefællesskab.
Godt årsmøde!

SYDSLESVIGSK FORENING

»Rammer og
betydning«
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Syv årsmøde-steder
[KONTAKT] Oplev biblioteket i optog
og på hjul til de danske årsmøder i
Sydslesvig i weekenden den 27.-29.
maj. Bogbusser og medarbejdere fin-
der du i år ved syv af årsmøderne.
Der er sjov og leg for både børn og
voksne - med bogpræmier på spil.

Her finder du os:
Fredag den 27. maj: Drage.
Lørdag den 28. maj: Egernførde, La-
delund og Frørup.
Søndag den 29. maj: Flensborg, Tøn-
ning og Slesvig.

rj

Årsmøde-bogbus med markise.

27.
De danske årsmøder i Sydslesvig 27.-29.5.
SSF, SdU og Aktivitetshuset: Årsmøderock med PowerSolo og Supersymme-
try i Volksbad kl. 21
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
Ansgar menighed Slesvig:  Loppemarked i Bismarckstr. 18a 27./28.5. kl. 14-
18
28.
SdU: Kvalifikationsstævne til LM i petanque triple, Harreslev Danske Skole
kl. 10
30.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
Harres lev Ældreklub: Udflugt
31.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset
kl. 9
Store Vi Kvindeforening: Hygge i skolens forhal kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til havecenter Lauer i Meyn, fra ZOB i pri-
vatbiler kl. 14.30
1.
SdU: Ungdomscamp for 13-18 årige på Christianslyst 1.-4.6.
2.
Flensborg Ældeklubben Duborg: Udflugt til Molfsee fra fritidshjemmet kl. 10
4.
Ansgar Menighed Flensborg: Koncert med Midt Syd Kantori i kirken kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Udflugt til Tivoli i København fra
Jens Jessen-Skolen kl. 7
5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
6.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
7.
Sonja Lehfeldt-Klubben Flensborg: Formiddagskaffe hos Ellen i Meierwik kl.
10
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Tønder fra ZOB kl. 13
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle på A.P.
Møller Skolen i Slesvig kl. 15
Slesvig SSF-distrikt Centrum/Nord: Hobby med nål og tråd i salen, Lolfod 69
kl. 19.30
8.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med Christine Marie Bjerg Poulsen om
„Dansk kvinde i Irak“ på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Is ted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19.30
Slesvig Frederiksberg Menighed: Torsdagsklub i mødelokalet, Mansteinstr. 9
kl. 14-17
9.
SSW Slesvig-Flensborg Amt: Regionalmøde i Sørup Skole kl. 19
Ydun: Fisketur til fiskesøen i Nr. Haksted kl. 15-18

Ny SSF-amtskonsulent i Gottorp
[KONTAKT] 44-årige Lars Thomsen,
Slesvig, tiltræder 1. oktober som Syd-
slesvigsk Forenings nye amtskonsu-
lent i Gottorp amt - og dermed som
efterfølger for Gudrun Petersen, der
efter mange år på amtssekretariatet,
de seneste mange år som amtskonsu-
lent, går på pension.
Lars Thomsen er realist fra Hiort Lo-
renzen-Skolen i Slesvig. Han er gift
og har to børn, og har i sit erhvervs-
aktive liv prøvet lidt af hvert: sø-
mand, skibskok, glarmester-hjælper,
sygeplejerske, børne- og ungdoms-
psykiatrisk sygeplejerske og autist-te-
rapeut.

Den ny amtskonsulent kan lide at ha-
ve med mennesker at gøre.
Det genspejler sig også i fritidsinter-
esserne: Han er aktiv spejderleder i
Slesvig og engageret SSWer i byråds-
gruppen samt »borgerligt« medlem af
idræts-, ungdoms- og socialudvalget i
byen.
På det mere personlige plan dyrker
Lars Thomsen musik som medlem af
forskellige formationer på semipro-
fessionelt niveau, er medarrangør af
mindre koncerter og kulturudvikler i
Sli-byen. Desuden er han en habil
olie- og acrylmaler.Lars Thomsen, ny SSF-amtskonsulent

fra 1. oktober. (Foto: SSW)

Årsmøde-orgelkoncert
[KONTAKT] Organist Stephan Krue-
ger giver lørdag den 28. maj kl. 10
en halv times orgelkoncert i anled-
ning af årsmøderne i Helligåndskir-

ken i Flensborg.
Han spiller værker af D. Buxtehude
og Fr. Tunder. Entré er gratis.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!

Fællesskabet i højsædet
[KONTAKT] Optakten til SSF-distrikt
Centrum/ Nords sommerprogram var
minigolf-turneringen i lørdags på
BGS-anlægget ved Slien. Det smuk-
ke, velplejede og moderne anlæg har
18 baner.
21 børn og voksne deltog - mere el-
ler mindre velbevandrede i minigolf.
Sporten er ofte undervurderet som
ren børnesjov.
Efter en kort introduktion fandt del-
tagerne sammen i flere grupper med
bold, notesblok og stok. Ved afslut-
ningen efter næsten to timer blev de
bedste kåret ved en munter prisover-
rækkelse  under parsollen ved kaf-
febordene og en gratisdrink til alle.
Efter to timers dyst viste sig, at Wolf-
gang Knusts barnebarn havde haft ret
med prognosen: "Det er bedstefar,
der er bedst". Førsteprisen, en bom-
sterbuket, blev overrakt til Manfred
Sölner, 33 points. Knust senior vandt
andenprisen med bravour, mens un-
ge Erik Wegner indtog tredjepladsen.
Der vankede gavekort og andet.
Man var enig om, at formiddagen
havde været interessant og lærerig,
og anlæggets "gode sjæl" Klaus havde
afsluttende spurgt deltagerne, hvor
mange roser, de troede, der befandt
sig på anlægget, plantet af Slesvig bys
flittige gartnere. Han havde selv talt
dem. Der er flere end 1.500 planter.

NÆSTE: KANOTUR
Næste arrangement i SSF Centrum/
Nord må gerne allerede nu sættes på
sommerplanen: Atter arrangerer di-
striktet sammen med SSW Slesvig by
en fælles sommertur. Lørdag den 18.
juni tager distriktet ud på landet og
endda ude på Sliens blå-grå bølger.
Mødestedet er An der Au i Scholde-

rup kl. 10.30, og så tager deltagerne
ellers kanoen helt ned til Winning-
mai. Efter denne eventyrlige udflugt i
det smukke område, selfølgelig med
sikkerhedsudstyr, bliver der hyggelig
sammenkomst i Moldened Forsam-
lingshus fra kl. 14 med grillmad og
hyggesnak.

Johanna

Der var solskin, et lille pust fra den nære Sli og en spilleglad gruppe, da SSF
Centrum/Nord i Slesvig i lørdags gennemførte et vellykket minigolf-træf på
BGS-anlægget på Kongeengene. Midt i gruppen godt skygget af halvtaget anes
distriktsformand Kai Michael Nielsen. (Foto: Susanne Wegner)

[KONTAKT] Slesvigs tre dansk børne-
/ungdomskor har sluttet sig sammen til et
fælles kor i forbindelse med årsmødet.
Ved årsmødet på A.P. Møller Skolen lør-
dag kl. 19.30 opfører det kor et uddrag
af Hans og Kis Holms værk ”David”.
”David” er en kirkemusical, der er bygget
over de gammeltestamentlige legender
om David. Værket er skrevet til kristen-
doms- og kulturugen i Silkeborg 2000.
De slesvigske kor har forberedt værket til
børnekorstævnet, der afholdes hvert år.
Sangerne er fra Gottorp-Skolen, A.P.Møl-
ler Skolen og Hiort Lorenzen-Skolen, i alt
ca. 80. Lærere og elever danner orke-
stret, der ledsager korene.
»Vi synes så godt om værket, at vi vælger
at opføre et uddrag,« siger projektleder
Kirsten Vognsen Weiss.
De har valgt følgende numre:
•Goliat: Goliat kommer til orde i denne
sang og beskriver hvordan han ser ver-
den, nemlig at den skal styres med
magt og vold. Goliat synes hans bedste
våben er styrke og den angst han frem-
kalder hos sine modstandere. Musiksti-
len er rock

•Goliat og David: det verbale slagsmål
mellem ”undermåleren” David og den
store Goliat, begge fremlægger hvordan
de vil vinde, Goliat med våben og
magt, David med kærlighed og ord.

•Saul: I denne sang møder man Saul; 
denne sang er holdt i swing og både
musik og tekst henviser til at Saul elsker
at være konge og ikke har noget ønske
om at høre andres mening.

•Saul den falske: her ser
man Sauls sande ansigt i
en sang med højt tempo
og provokerende ragti-
me-rytme.

•Kong David: David be-
der i denne smukke
sang om hjælp til at ud-
føre sin opgave; både
tekst og musik viser hans uselviskhed og
ydmyghed. En flot finale sats.

Jødisk besøg
[KONTAKT] Ugle Herreds danske
menigheder har inviteret repræsen-
tanter fra den jødiske menighed i
Flensborg til et besøg i den danske
kirke i Tarp mandag den 30. maj
kl.18.
Aftenens tema vil være jødisk liv i
Flensborg før og nu. Man får to korte
film at se - høre jødisk musik og får
lejlighed til at lære hinanden at ken-
de.
I programmet indgår fællesspisning.
Tilmelding til  Ib Nedergaard Chri-
stensen, tlf. 04638 80131 eller til In-
ger Blitger, tlf.  04630 470. Alle er
velkomne.

Korkoncert
[KONTAKT] Chrysillis-koret giver
koncert i Helligåndskirken i Flensborg
torsdag den 2. juni kl. 20. Chrysillis-
koret blev stiftet i 1976 og består af
40-45 erfarne korsangere. Fælles for
alle er glæden ved at dyrke korsang i
et miljø præget af udfordringer og
engagement.
Koret, der hører under Århus Musik-
skoles aftenskole, synger et varieret
repertoire, fra middelalderen til det
21. århundrede.
Koret dirigeres af Lisbeth Gråkjær,
uddannet på Det Jyske Musikkonser-
vatorium i Århus. 

Infomøde
[KONTAKT] SSWs kommune-, by- og
amtsrådsmedlemmer men også alle
andre interesserede SSWere i Rends-
borg-Egernførde og Kiel opfordres til
at deltage i SSWs info- og debatmø-
de om landets nye »Amtsordnung« og
Skoleforeningens opsigelse af bus-
kontrakter i Slesvig-Flensborg amt
torsdag den 9. juni kl. 18.30-22.00 i
Sørup Danske Skole, Nygade/ Neue
Str. 12.
Tilmelding senest 5. juni på tlf. 0461-
14408312 hhv. mail info@SSW.de.

Kirkemusical »David«
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Bürgermeisterwahl 29. Mai Husum

Husum SSF

SSF

Sydtønder

Hanved-Langbjerg

Mindeord

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Et farvel og et goddag
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening for
Sydtønder amt holdt sin generalfor-
samling den 9. maj i Nibøl Forsam-
lingshus.
Amtsformand Inger Merete Hansen
havde bebudet efter otte år ikke at
ville genopstille, så derfor blev det In-
ger Merete sidste beretning som for-
mand for SSF i Sydtønder amt.
Beretningen holdt hun sædvanen tro
på klingende sønderjysk. Det kom-
mer vi nok til at savne her i amtet.
Inger Merete kunne berette om et
hav af aktiviteter, der alle var godt
besøgt. 
Her blev der bl.a. nævnt sommerud-
flugten med Tønder amts Grænsefor-
ening til Århus, efterårsturen til Ber-
lin, forsamlingshusteater i Nibøl (vi vil
gerne have mere af den slags), bør-
neteater i Læk, såsom et velfungeren-
de amtsblad og en god kalender.
Inger Merete sluttede med en tak til
distrikterne, til bestyrelsen og perso-
nalet i amtet og ønskede den nye be-
styrelse alt godt i det fremtidige ar-
bejde.
Ordstyrer, generalsekretær Jens A.
Christiansen ledede som vant sikker
og med humor gennem generalfor-
samlingen, og efter at amtsregnskabet
og formandens beretning var god-
kendt enstemmigt, kunne man gå
over til valgene.

Her var det så på tide at vælge en ny
formand, og ikke overraskende var
det Ralf Hansen fra Læk der blev
valgt. Bjørn Egeskjold fra Ladelund
blev valgt til næstformand, som bisid-
dere blev Maike Hauschildt fra Ve-
sterland og Kirsten Tychsen Hansen
fra Nibøl genvalgt. Susanne Crusius
rykkede op fra en post som supple-
ant og blev ligeledes valgt til bisidder
i amtsstyrelsen. Inge Petersen fra
Sønderløgum og Liv Marit Tjelle
Holm fra Læk blev valgt til supplean-
ter. Revisorerne Bernd Michaelis og
Anna Louise Holste blev genvalgt.
Tillykke med valgene og alt godt med
det kommende arbejde.
Den nye formand for Tønder Amts
Grænseforening, Jens Andresen,
overbragte en hilsen fra Tønder amts
Grænseforening og gjorde udtryk for
at samarbejdet også viderehen skulle
gå i den gode ånd som før.
Generalsekretær Jens A. Christiansen
overbragte en hilsen fra forretnings-
udvalget og ønskede bestyrelsen og
den nye formand alt godt til de fore-
stående arbejde.
Som passende afslutning på en god
aften fik Inger Merete overrakt en
flot blomst og en lille afskedsgave fra
den nye amtsformand.

Lars Petersen

Den nye og den forhenværende amtsformand: Ralf Hansen overrækker en
blomst til Inger Merete Hansen. (Foto: Lars Petersen)

Ved Marie Meyers død
[KONTAKT] Marie Meyer, Skovlund,
har endelig fået fred efter et langt og
virksomt liv.
For os, der fik lov til at kende hende,
er der meget at sige tak for.
Hun har haft et aktivt liv i de mange
år, og stået for mange opgaver. Hun
var ikke blot Karl Ottos kone og støt-
te men opdrog også en stor børne-
flok.
Hun lærte en flok unge at lave mad
på et aftenkursus i skolens kælder.
I mange år var hun formand for kvin-
deforeningen i Skovlund og stod for
mange arrangementer.
Hun var formand for Skovlund SSF. I
hendes tid faldt bygningen af forsam-
lingshuset. Hun har skrevet dusinvis
af ansøgninger til fonde og været til
mange forhandlinger, inden huset
kunne indvies.
Hun har lavet alterduge til menighe-
den.

Hun har sammen med Karl Otto som
en selvfølge været til et utal af møder,
gudstjenester og andre arrangemen-
ter, også efter at hun havde opgivet
sine officielle poster.
Hun har skrevet en bog om sit liv.
Der er meget at huske og sige tak for.
Æret være Marie Meyers minde.

Aage Bracke

Marie 
Meyer.

[KONTAKT] På deres store dag - dia-
mantbrylluppet den 18. maj blev
Magdalene og Peter Andresen glæde-
lig overrasket over besøget af Tove og
Jette, som kom for at overbringe både
hilsner og opmærksomheder fra Han-
ved-Langbjerg SSF-distrikt og SSF
Flensborg Amt. (Foto: privat)

Kandidat für Gleichstellung
[KONTAKT] Kürzlich trafen sich der
vom SSW unterstützte Bürgermei-
sterkandidat Uwe Schmitz, der Hu-
sumer SSW-Fraktionsvorsitzende Pe-
ter Knöfler und der nordfriesische
Landtagsabgeordnete und Kreisvor-
sitzender des SSW Lars Harms zu ei-
nem Gespräch.
Uwe Schmitz machte deutlich, dass
er in seiner Amtszeit für eine tatsäch-
liche Gleichstellung der dänischen
Minderheit in Husum mit der
Mehrheitsbevölkerung eintreten wür-
de.
Die von der SSW-Fraktion ins Stadt-
verordnetenkollegium eingebrachte
Resolution „Wir sind auch 100% wert
– kein Sonderopfer für die dänische
Minderheit“ hat seine volle Unter-
stützung.
Der dänische Kindergarten in Husum
erhält pro Kind im Mittel dieselbe fi-
nanzielle Förderung, die auch die
Träger anderer Kindergärten bekom-
men, und das solle auch so bleiben.
Überhaupt ist für die Zukunft unse-
rer Stadt auch die Familien- und Kin-
derfreundlichkeit entscheidend. Da-
zu gehörten offene Ganztagsschulen,
eine optimale Kinderbetreuung und
Schulsozialarbeit. Die Einrichtungen
der Dänischen Minderheit seien da-
für ein gutes Beispiel.

Die Unterstützung der dänischen
Bibliothek könne durchaus noch ver-
bessert werden.
Lars Harms wies darauf hin, dass
Mehrsprachigkeit auch im öffentli-
chen Raum stärker sichtbar werden
müsse, und dass Husum hier als
Kreisstadt eine besondere Verantwor-
tung hätte. Er regte in diesem Zu-
sammenhang die zweisprachige Bes-
childerung der Ortschilder in deutsch
und friesisch an.
Uwe Schmitz dazu: „Ich würde es
begrüßen, wenn die Politik in Gänze
der Mehrsprachigkeit
in der Region gegenü-
ber stärker aufgesch-
lossen wäre.“
Die Einrichtungen der
dänischen Minderheit
tragen zur kulturellen
Vielfalt Husums bei
und dürften nicht
durch einseitige Spar-
maßnahmen beein-
trächtigt werden.
Uwe Schmitz lobte die
Zusammenarbeit mit
der SSW-Fraktion. Sie
sei von gegenseitigem
Vertrauen und Tole-
ranz geprägt. „ Die
sorgfältige Abwägung

aller Argumente bis zur Entschei-
dungsfindung in der Fraktion ist vor-
bildlich.“ sagte Schmitz.
Am 27. Mai wird Uwe Schmitz am
Årsmøde, das um 17 Uhr an der Hu-
sum Danske Skole stattfindet, teil-
nehmen.
Peter Knöfler appelliert an die Hu-
sumer Mitglieder der Minderheit:
„Uwe Schmitz ist der richtige Bürger-
meister für Husum. Gebt ihm Eure
Stimmen bei der Wahl am 29. Mai.“

SSW Husum

SSW-Kreisvorsitzender Lars Harms MdL, der vom SSW
bei der Wahl am 29. Mai favorisierte Bürgermeister-
kandidat Uwe Schmitz und SSW-Fraktionsvorsitzender
Peter Knöfler, Husum. v.l.n.r. (Foto: privat)

Går over og langs grænsen
[KONTAKT] Kristi Himmelfartsdag
den 2. juni inviterer SSF-distrikt Hu-
sum og Omegn sine medlemmer på
en tur langs Gendarmstien med ef-
terfølgende besøg i Cathrinesminde
Teglværk. 
Gendarmstien går langs nordsiden af
Flensborg Fjord – hele vejen fra Kru-
så til Hørup Hav på Als. Efter græn-
sedragningen ved folkeafstemningen
i 1920 gik gendarmer langs fjordens
nordside og patruljerede dag og nat.
Deraf stiens navn. 
Bevogtningen af den søværts grænse
hørte op for år tilbage, men stien er
mærket op og kortlagt, så man dels
kan nyde den flotte udsigt over fjor-
den, dels kan mærke det historiske
sus det er, at gå langs den. Ikke
mindst fordi den også passerer såvel
Dybbøl-skanserne, de preussiske ka-
nonstillinger på Broagerland som

teglværksmuseet ved Cathrinesmin-
de. 
Og sidstnævnte er turens mål. Man
går fra Egernsund til Cathrinesminde
– en strækning på ca. 6 km. 
Der fortæres de medbragte madpak-
ker, hvorefter der er rundvisning på
museet. 

Her blev brændt tegl – altså mursten
– fra 1732 til 1962. Det var et hårdt,
svedigt og beskidt arbejde at være
teglværksarbejder. Men det var også
noget, man var stolt af at være. Det
krævede håndelag og materialekend-
skab at give stenene den rette tid ved
rette temperatur i de store ovne. 
Museet fortæller teglproduktionens
og teglværksarbejdernes historie. 
Turen afgår fra Husumhus kl. 9, og
man er tilbage ca. kl. 17. 
Deltagergebyret er blot 10 euro. 
Tilmelding og nærmere oplysninger
ved Daniela Caspersen, tlf. 04843
202493 hhv. hansi-chef@t-online.de
senest den 27. maj.
Man kan også tilmelde sig i SSFs in-
fostand på årsmødet i Husum, som
holdes på Husum Danske Skole fre-
dag den 27. maj kl. 17.

ph

Teglværksmuseet ligger smukt med
udsigt over fjorden. Og lige op og ned
ad Gendarmstien. (Foto: Cathrines-
minde Teglværksmuseum)

i Sydslesvig 2011/2012

LØSSALGET STARTER DEN 1.6.2011


