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Næste KON
TAKT
26. juli

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
UGENs OVERSKRIFTER

TIL FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

Royal påskønnelse
[KONTAKT] Ingeburg Jürgensen var blandt den
håndfuld sydslesvigere, der i tirsdags af regentparret fik påskønnet deres frivillige engagement.

Læs mere på KONTAKT side 3

Sport og kultur
[KONTAKT] Sachsens sorbiske MP Stanislaw Tillich
bød velkommen til mindretallenes fodbold-EM,
der også rummer et kulturprogram.

Fra debatmødet med SSFs formand Dieter Paul Küssner
t.h., SSWs formand Flemming Meyer 2.f.h. og Grænseforeningens formand Finn Slumstrup 2.f.v. om "dansk
identitet med tysk pas“.
(Alles fotos: Tine Andresen)

Det sønderjyske kaffebord med levende musik lokkede
folk til - til stor glæde for dem selv og naturligvis Grænseforeningens og SSFs medarbejdere.

Læs mere på KONTAKT side 4

Ferie for børn
[KONTAKT] Aktivitetshuset (foto) og Flensborg Bibliotek har plads til flere 8-10-årige, der aktivt vil tilbringe den første ferieuge dér.

Læs mere på KONTAKT side 5

Bennetgaard

Mødte folk(et)
[KONTAKT] I (folke)oplysningens ånd
deltog Grænseforeningen og
SSF/SSW i dette års folkemøde på
Bornholm 14.-17. juni. Det blev et
møde med et bredt udsnit af den del
af den danske befolkning, der mødte
op i Allinge og "festival“-området dér.
Men der var også konkurrence om
publikum, for der var i hundredvis af
medvirkende og arrangementer af
meget forskellig slags.
Grænseforeningen og det danske
mindretal i Sydslesvig stod bl.a. for et

indslag med Flemming Jensen som
Valdemar Sejr, et debatmøde om sindelag, en politisk tale fra speaker´s
corner, sønderjysk kaffebord, sang &
poesi, et arrangement med GFs kulturmødeambassadører samt et ret
centralt placeret informations- og udstillingstelt. Både i teltet og ved arrangementerne kom man i god kontakt med interesserede men også
mere eller mindre forudsætningsløse
besøgende.

Annemarie Erichsen og Elke Putzer
hygger sig i infoboden.

[KONTAKT] Hvilehjemmet Bennetgaard er moderniseret, og det markeres med en reception for alle
interesserede i morgen, fredag kl. 14.

Læs mere på KONTAKT side 5
"Sprog som leg" med bl.a. GFs ambassadørkorps.

Sydslesvigsk Forening

God
sommer!

[KONTAKT] I dag, torsdag, er
årets længste dag. På søndag er
der sankthans. Fra nu af går det
den anden vej igen.
Skolernes sommerferie i Slesvig-Holsten starter i morgen,
mens sommeren lader vente på
sig lidt endnu.
Det første halvår 2012 er ved at
være forbi; og sikken et halvår.
Et halvår med masser af foreningsaktivitet, med en bred
vifte af kulturtilbud, store som
små, med mange deltagere og
med få. Med kultur- og mindretalspolitisk aktivitet.
Inklusive en fællesmarkering
med aktionsdagen den 21. april
på havnen i Flensborg.
Derudover med masser af løbende aktivitet også på de såkaldt bonede gulve. Måske ikke
så populær hos nogle men bydende nødvendigt.
Med et landdagsvalg, der resulterer i som det vigtigste, at mindretalspolitikken får oprejsning,
at den forvrængende ligestilling
genindføres og dermed det
dansk-slesvig-holstenske forhold
atter normaliseres.
Årsmøderne afvikledes med
ug+, og alle var gode værter og
gæster. Jo, der var fart over felten, og mange aktive rundt om-

kring bidrog.
Og istandsættelsen af Slesvighus
er i slutfasen.
Men nu mærkes, at distrikter og
foreninger lige så stille glider
over i sommerpausen.
Men ikke helt.
Nogle frivilligt-ulønnede havde
i forgårs fornøjelsen af at måtte
hilse på regentparret, der havde
indbudt til haveselskab i Fredensborg, hvilket endnu engang understreger de varme relationer mellem Kongehuset og
mindretallet.
Og også en samtale med Europaminister Nikoalj Wammen i
går i København bl.a. om en
europæisk mindretalspolitik og
det kommende mindretalsforum i det udvidede Flensborghus-kompleks fik et lovende
forløb.
Der har været gang i hele første
halvår 2012, og der bliver
mindst lige så meget gang i næste halvår. Det er bare med at
smøge ærmerne op.
Men lige nu gearer vi ned til
nogle uger med sommer, ferie
og slap a .
Alle medlemmer og samarbejdspartnere ønskes en god
sommer!
SYDSLESVIGSK FORENING

Flemming Jensen kom sejlende i en vikingebåd og gjorde lykke som Valdemar Sejr, der talte om bl.a. nationalitet og identitet.

Flemming Meyer i speaker´s corner formåede at formidle politisk nyt fra Sydslesvig.

Molly t.h. er
øjensynlig
optaget af
andet, mens
Flemming
Meyer t.v.
smalltalker
med Kim
Andersen
MF (V) fra
Sydslesvigudvalget.

SSF/SdU

SSFs HOVEDSTYRELSE

Sommer-åbning

Åbent møde i Nibøl

[KONTAKT] I skolernes sommerferie 25. juni - 3. august er der reduceret åbningstid i fællesreceptionen
på Flensborghus: Mandag - torsdag
kl. 10 - 14 og fredag kl. 8 - 12.

KONTAKT-ferie
[KONTAKT] KONTAKT udkommer
ikke 28.6.-19.7. Sidste udgave før
sommerferien i dag, næste udgave
26. juli.

[KONTAKT] SSFs formand har indkaldt til åbent møde (undtagen sidste dagsordenspunkt) i SSFs Hovedstyrelse tirsdag den 26. juni kl. 19
på Nibøl Danske Skole, Osterweg
67, med følgende dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af
foreningen
2. Mødet åbnes
– beslutningsdygtighed
3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra mødet den 8. maj
5. Fastlæggelse af endelig dagsorden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Beretning fra billedsamlingsudvalget v/ Erik Fredens
9. Beretning fra det humanitære
Udvalg v/ Jørgen M. Pejtersen
10. Præsentation Facebook
11. Eventuelt
12. Lukket møde
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HAVDE FART PÅ

ØSTERSØBADET FLENSBORG

Gratis midsommerjazz
[KONTAKT] Søndag den 24. juni kl.
15 tilbydes for femte gang gratis midsommerjazz (»ikke blot musik men
også en livsstil«) på stranden ved
Østersøbadet i Flensborg, arrangeret
af Kunst & Kultur Baustelle 8001,

Flensborg by, foreningen Flensburger
Norden m.fl.
De medvirkende bands er Jazz Frizzed fra Flensborg og Kiel, Das Experiment, ligeledes fra Flensborg og Kiel,
den tysk-amerikanske duo Echorev,

dansk-svenske Karen Bach Trio og
bigbandet Jazzreaktor fra Flensborg
og Kiel.
Det dansk-svenske bidrag til festivalen er støttet af SSF og SdU.
www.midtsommerjazz.de

HUSUM SSF
Der var kun nogle få årsmødedeltagere tilbage efter koncerten på årsmødepladsen i Flensborg, da Dannebrog blev sendt af sted. Allerede tre timer efter blev
det fundet på Lolland. (Foto: Viggo Petersen)

Dannebrog fundet
[KONTAKT] De seneste tre år er de
Dannebrog, SSF traditionelt sender
af sted ved hjælp af nogle balloner
fra friluftsmødepladsen i Flensborg,
ikke blevet fundet. Men i år skete det
altså, meddeler amtskonsulent Viggo
Petersen, Flensborg By.
Flaget landede mellem Nørreballe og
Bandholm på Lolland i nærheden af
Horslunde allerede samme søndagaf-

ten kl. 21. Der manglede kun få kilometer i, at flaget landede midt i
Knuthenborg Safaripark ved Sakskøbing Fjord.
Flaget har således tilbagelagt godt
130 kilometer i løbet af tre timer båret af vestenvinden.
Meddelelsen om fundet indløb mandag den 18. juni på bysekretariatet.
Finderen får tilsendt en boggave.

Ugerne der kommer
22.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Ud på fjorden fra Skibbroen kl. 14.30
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Tarup: Hygge ved Taruphus kl. 17
SSF Medelby og VUF: Skt. Hans-fest ved skolen kl. 19.30
SSF Vanderup: Skt. Hans-fest ved skolen kl. 19.30
SSF Kejtum, Vesterland-Hørnum og Sild: Skt. Hans-fest ved Vesterland Fritidshjem kl. 18
SSF Risby: Sommerfest ved skolen
23.
Flensborg SSF Centrum-Duborg-Vest: Udflugt til Ditmarsken fra Skibbroen kl. 8
Flensborg SSF Sporskifte og UF: Skt. Hans-fest ved skolen kl. 19
SSF Hatlund-Langballe: Skt. Hans-fest med picnic på stranden ved Dollerupholz kl. 19.30
De danske foreninger i og menigheden for Tarp/Jerrishøj, Eggebæk/Langsted og Oversø/Frørup: Skt.
Hans-fest ved Tarp Præstegård kl. 19
Kær Herred UF: Skt. Hans-fest
De danske foreninger i Læk og menigheden: Skt. Hans-aften for hele familien i præstegårdshaven kl. 18
De danske foreninger i Viding Herred: Skt. Hans-fest ved Hyltoft Dyb kl. 19
SSF Bredsted og FDF: Skt. Hans-fest ved FDF-hytten kl. 18
SSF Frederiksstad: Dansk dag på skolen kl. 15 + Skt. Hans-fest
SSF Husum amt: Udflugt
SSF Tønning: Skt. Hans-fest ved Uffe-Skolen kl. 19
SSF Egernførde: Skt. Hans-fest
SSF Rendsborg-Bydelsdorf: Skt. Hans-fest ved grillpladsen i Borgstedt kl. 17
SSF Hohn Herred: Skt. Hans-fest ved skolen
SSF Gottorp amt: Skt. Hans-fest på Christianslyst kl. 18
24.
Flensborg SSF/SSW Sct. Jørgen/Mørvig: Udflugt til Helgoland fra Jens Jessen-Skolen kl. 7
Jaruplund menighed: Udflugt til Fredericia
25.
SdU: Sommerlejr på Christianslyst 25.-29.6.
Flensborg SSF Nord: Grill med diabetiker-klubben i menighedshuset kl. 14
26.
SSF: Hovedstyrelsesmøde i Nibøl Danske Skole kl. 19
Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Gråsten Landbrugsskole fra Harreslev Danske Skole
kl. 8
Tarp, Jaruplund, Hanved, Vanderup, Harreslev og Valsbøl menigheder: Udflugt til den reformerte kirke i Fredericia
Vanderup UF: Mini-olympiade i skydning på skydebanerne kl. 19
Slesvig SSF Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl. 19.30
27.
Flensborg SSF Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
SSF Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
28.
Flensborg Bibliotek: Dialog med Niels Ole Krogh + bogpræsentation kl. 16
Flensborg Ansgar Menighed: Aftensang i kirken kl. 17 + grill i præstegårdshaven
Flensborg SSF Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Egernførde ældreklub: Sommerfest i Medborgerhuset kl. 15
SSW Kappel: Infomøde på Kaj Munk-Skolen kl. 19
29.
Flensborg SSF/SSW Nord: Sommerfest i Tønnsenhuset kl. 19
JULI
1.
Flensborg SSF Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
2.
Flensborg SSF Nord: Udflugt med Margretheklubben til Cathrinesminde fra menighedshuset kl. 14
FDF Bredsted: Sommerlejr i Trenehytten 2.-6.7.
3.
Den Slesvigske Kvindeforening: Udflugt til Gråsten Landbrugsskole fra Harreslev Danske Skole kl. 8
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
6.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl. 15
Harreslev Kvindeforening: Udflugt til Jels Vikingespil fra skolen kl. 18
7.
Vanderup UF: Plattdeutsche Runde ved petanquebanerne kl. 14
8.
SSF Kobbermølle: Tur til Jels Vikingespil fra skolen kl. 14
Bredsted og Frederiksstad Menighed: Udflugt til Slesvig fra Grosser Garten kl. 8.30
9.
SSF Lyksborg, St. Solt og Hanved/Langbjerg samt Grænseforeningen for Vejle Vesteregn: ”Børnenes
grænse” – minilejr for familier på Tydal 9.-12.7.
10.
Slesvig SSF Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl. 19.30
11.
SSF Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19.30
12.
Slesvig Frederiksberg Menighed: Torsdagsklub i mødelokalet Mansteinstr. 9 kl. 14.30
13.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Kaffe i Bellevue kl. 15
22.
SSF Gottorp Amt: Riverboat-shuffle med Jensens Jazz Serenaders på ”Wappen von Schleswig” fra Schleihallenbrücke kl. 18.30
24.
Slesvig SSF Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl. 19.30
25.
SSF Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl.14.30
Heer dråwe we üs
1.
Friisk Foriining: Sprogrejse til Ladinerne i Italien 1.-8.7.
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Grill sammen med biblioteket
[KONTAKT] Man kan - hvis man
skynder sig - endnu nå at tilmelde sig
dagens grillaften, som SSF Husum og
Omegn holder sammen med biblioteket. Det er en gammel tradition

med at grillhygge på bibliotekets sidste åbningsdag, der her bliver taget
op igen. Man tager selv brød og salat med og kan købe grillet kød til
overkommelige priser, når blot man

forlods tilmelder sig på telefon
04843 202 493 eller 0177 8229
334.
ph

STRUKSTRUP

Tilføjelse til årsmødet
[KONTAKT] Atter var der årsmøde i
Strukstrup med "mad, hygge, gensynsglæde og en aktuel tale“, som
der blev skrevet i Flensborg Avis´
årsmødeudgave. Ja, vi var meget glade for, at Lars Harms kom og fortalte
os om alt det spændende, der skete
m.h.t. regeringsdannelsen i Kiel.
Men atter har Flensborg Avis for tidligt foldet vingerne ud og er svævet
bort, så vi kunne ikke læse noget om
FDF/FPF Grenå Brass Bands vidun-

derlige musikprogram, som skabte
stor begejstring blandt både unge og
gamle.
Vi må frem for alt også fremhæve
Mårkær Børnehaves dejlige børn mindretallets fremtid - der fortryllede
de ca. 140 fremmødte med deres
sjove og temperamentfulde sanglege.
Næste punkt i årsmødet var bugtaleren Michael Lindegaard, der vakte
stor morskab hos børn og voksne.
Kaffe, boller og lækre kager sørgede

snart for livlig snak og endnu mere
hygge.
Ole Wistrup overbragte en varm hilsen fra Viborgegnens Grænseforening.
Festen sluttede med hjertesangen og
endnu et flot musiknummer.
Tak til alle, der gav en hånd med i
det store arbejde - før og efter festen.
Tak også til alle dem, der tog sig så
kært af vore gæster nordfra.
Sigrun og Niels Møller

FLENSBORG BIBLIOTEK

Krogh lader munden flyde over
[KONTAKT] Journalist Niels Ole
Krogh lover at lade munden flyde
over med, hvad hjertet er fuldt af,
når han kommer på biblioteket og
fortæller om "at være første generations-indvandrer og en god borger i
Tyskland".
- Jeg vil undlade at forberede mig ret
meget. Af og til skal man bare snakke
uden filter og være åben overfor dialogen med de andre i rummet. Jeg
synes i bund og grund, at mindretallet trænger til en ordentlig vitaminindsprøjtning. Der er blevet lidt for
langt mellem snapsene. Der er for
meget system og for lidt folkelig drivkraft, siger journalisten, der netop

har genåbnet sit kommunikations- og
pressebureau BorderPress med fire
kolleger.
- Mindretallet må i første omgang finde en fælles kurs, og det kniber det
med. Desuden må mottoet lyde
"spørg ikke hvad de andre kan gøre
for dig, men hvad du kan gøre for
dem", siger Krogh.
Han vil lade andre dømme om,
hvorvidt han er en god borger i Tyskland.
- Men jeg har nogen meninger om,
hvad der gør en god borger. Eksempelvis er det en provokation, at den
tyske stat godt vil have mine skattepenge, men ikke vil lade mig og mil-

lioner andre være medbestemmende
om landets nutid og fremtid gennem
stemmeretten, siger Krogh.
Eftermiddagens underholdning står
en anden flensborger fra Sporskifte
for, Duborg-lærer og musiker Ruth
Maschmann. Hun håndterer professionelt en række blæseinstrumenter.
BOGPRÆSENTATIONER
Men først fortæller bibliotekar Karl
Fischer om månedens bedste bøger.
Besøg Flensborg Bibliotek, Nørregadfe/ Norderstr. 59, torsdag den 28. juni kl. 16. Samme tid præsenteres de
bedste bøger også på bibliotekerne i
Slesvig og Husum.

MINDEORD

Tanker ved Uwe Bischoffs død
[KONTAKT] Selvom vi i længere tid
har måttet være forberedt på det,
forekommer beskeden om Uwes
død alligevel hårdt og meningsløst.
I over 53 år har Uwe været en del
af vores liv.
Jeg husker ham som den glade,
hjælpsomme unge mand, der var
med til at forme foreningslivet i og
omkring Digeskolen i Follervig.
Her havde han haft sin skolegang,
og hele livet var han tæt knyttet til
det danske foreningsarbejde, en tilknytning som hustruen Martha altid
delte med Uwe.
Det startede i ungdomsforeningen,
hvor han var formand og aktiv håndbold- og badmintonspiller, for SSW
hvor han i mange år sad i kommunerådet og distriktsbestyrelsen, flere år
også som formand.
Især var det dog SSF, der nød godt af
hans indsats. Siden 1977 var han distriktets formand, hvor han prægede
arbejdet og møderne med sin enestående positive holdning, som fulgte
ham til den sidste dag.

Som barn kom han i ferie hos gårdejerparret Gilda og Søren Nielsen i
Vendsyssel, med hvis familie han hele livet igennem havde en nær og
hjertelig kontakt, især med sønnen
Erik og familie.
Da Søren var og Erik stadig er formand for Sønderjysk Forening for
Pandrup og Omegn, som er Velt/Follervigs venskabsforbindelse, har det
været af stor betydning for vores
kontakt derop.
I 1980 flyttede Martha og Uwe med
deres to drenge Nils og Lars ind i Di-

Uwe Bischoff †. (Foto: privat)

geskolen i Follervig, hvor Martha var
pedel, mens Uwe, der var udlært
snedker, blev pedel i Garding Danske Skole. I fællesskab gjorde de en
stor indsats.
For tre år siden flyttede de til Oldensvort, men de forblev i SSF/SSW
Velt/Follervig, hvor de stadig var aktive.Uwe havde arvet sit glade væsen
efter sin mor og den underfundige,
varme humor efter sin far. Lige som
moren elskede han at synge især fra
Højskolesangbogen. Både børn og
voksne følte sig altid godt tilpas i
hans selskab. Hans lyse livssyn smittede.Trods den lumske sygdom, der
forfulgte ham de sidste syv år, og det,
at han var klar over, hvad den indebar, tabte han aldrig modet og sit gode humør.
Vore tanker og vor medfølelse er i
denne tid hos Martha og Nils og Lars
og deres familier.
Vi vil savne ham meget.
På SSFs/SSWs og egne vegne
Margarete og Horst Hoop,
Westerdiek/ Vollerwiek

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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TIL HAVESELSKAB PÅ FREDENSBORG SLOT

LARS HARMS

Schwarz-Gelb hat A-20Finanzierungslücke
verschwiegen
Fra venstre mod højre: Jens A. Christiansen. (Foto: SPT) Manfred Nickelsen. (Foto: privat) Tim Riediger. (Foto: Lars Salomonsen) Torben Jensen. (Foto: Jasper Wenzel) Gudrun Lemke. (Foto: Lars Salomonsen) Ingeburg Jürgensen. (Foto: Lars Salomonsen).

Regentpar hædrede danske
sydslesvigere
[KONTAKT] Det danske mindretal i
Sydslesvig er helt på linje med den
lange og fine danske tradition for foreningsliv og frivilligt arbejde, selv om
der ind imellem er visse vanskeligheder. Historisk set har den frivillige
sektor været med til at udvikle samfundet. Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på tværs af
generationer og social baggrund.
Næsten hver anden dansker og
dansk sydslesviger er engageret i en
eller anden form for frivilligt arbejde.
Denne virkelyst udfoldes indenfor alle områder af samfundslivet: I idrætsforeninger, kulturlivet, bolig- og lokalsamfundet, spejderbevægelsen,
folkeoplysning, humanitære og kirkelige organisationer og på social- og
sundhedsområdet for blot at nævne
nogle af de vigtigste.
Dronning Margrethe og Prins Henrik
har i den forbindelse villet anerkende
nogle af disse mange frivilligt og
ulønnet engageredes indsats og havde derfor sammen med den royale
familie inviteret 800 fra “Det Frivillige Danmark” (og Sydslesvig) til haveselskab på Fredensborg Slot i tirsdags.
Sydslesvigsk Forenings generalsekretær Jens A. Christiansen førte den
sydslesvigske delegation an, der ud
over ham bestod af fem repræsentanter for det danske organisationsliv
i Sydslesvig, der udfører frivilligt arbejde, og som har gjort en særlig og
bemærkelsesværdig indsats på området.
MANFRED NICKELSEN
Fra Dansk Kirke i Sydslesvig hædredes Manfred Nickelsen (63), Husum.
Manfred Nickelsen startede som kirketjener i Husum danske menighed i
1970 og har således været menighe-

dens kirketjener i over 40 år. Dette
hverv udfører han omsorgsfuldt og
omhyggeligt med engagement og
overbevisning. Hans varetagelse af
hvervet i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger er forbilledligt præget af respekt og sans for
opgaven, ned i den mindste detalje.
Præst og menighed kan ikke ønske
sig en bedre kirketjener. Derudover
har han siden 1992 været medlem af
menighedsrådet og er medlem af
Sydslesvigsk Forening.
TIM RIEDIGER
Fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig
deltog korpschef Tim Riediger (42),
Sørup/Barg.
Tim Riediger gør en stor frivillig indsats for det danske spejderkorps i
Sydslesvig. Han deltager aktivt i samarbejdet med andre spejderkorps i
Danmark. Lige nu gælder det Spejdernes Lejr 2012 med forventede
37.000 deltagere.
Spejderkorpset i Sydslesvig indtager
historisk en helt særlig rolle i det
danske ungdomsarbejde. På en forbilledlig måde forstår Tim Riediger at
videreføre denne tradition såvel på
det ideelle plan som på det organisatoriske område.
TORBEN JENSEN
Fra IF Stjernen kom Torben Jensen
(42), Flensborg.
Torben Jensen har været medlem i IF
Stjernen i over 30 år og har altid ydet
en særlig frivillig indsats for foreningen. Han har været træner først for
børne- og ungdomsspillere, sidenhen
for 2. herreholdet og derefter for 1.
dameholdet i fodbold. Sideløbende
har han været medlem af IF Stjernens fodboldbestyrelse i over 8 år.

Fra 2004 indtil 2010 har han ligeledes været bestyrelsesmedlem i IF
Stjernens hovedbestyrelse. I 2010
blev han valgt som formand for fodboldafdelingen, der tæller over 300
spillere på alle niveauer.
GUDRUN LEMKE
Fra Sydslesvigsk Forening havde
Gudrun Lemke (62), Jar(de)lund
æren at være indbudt.
Gudrun Lemke er formand for Sydslesvigsk Forening i Medelby distrikt
og den drivende kraft i det danske
lokale arbejde. Hun har mange bolde i luften og er en garant for, at arbejdet gøres og nye mennesker involveres. Engagementet for mindretallet fylder en stor del af hendes
hverdag, og det gøres med en selvfølgelighed og stor beskedenhed.
Ud over at være distriktsformand i
Sydslesvigsk Forening sidder hun i
SSWs amtsstyrelse og amtsrådet for
Slesvig/Flensborg amt. Endvidere er
hun aktiv i Christian Lassens Mindefond.
INGEBURG JÜRGENSEN
Fra Den slesvigske Kvindeforening
deltog Ingeburg Jürgensen, Humtrup,
i seancen.
Ingeburg Jürgensen leder ældreklubben i Humtrup med omkring 40
medlemmer. Fra 1972 og frem til
2010 - altså i 38 år - været formand
for Humtrup Kvindeforening. I 28 år
var hun formand for Sydtønder distrikt og har som sådan væ.ret medlem af kvindeforeningens hovedstyrelse. Ingeburg Jürgensen har været
den ildsjæl, der har bygget det danske ældrearbejde op i Humtrup og er
siden 1976 og frem til i dag leder af
ældrekredsen.

RENDSBORG-BYDELSDORF

[KONTAKT] Zur Kritik von CDU und
FDP zu den Plänen der Landesregierung zur A 20 erklärt der Vorsitzende
des SSW im Landtag, Lars Harms:
„Im Gegensatz zur schwarz-gelben
Landesregierung werden wir nicht
den Abschnitt 7 zuerst bauen, sondern nach dem dritten Abschnitt den
vierten Abschnitt planfeststellen und
bauen. Dadurch wird die A 20 weitergeführt zur A 7. Und dadurch erhalten die Region Ostholstein und
die Hansestadt Lübeck eine direkte
Verbindung zum nördlichen Teil
Hamburgs mitsamt dem dortigen
Flughafen.“
„Der eigentliche Skandal ist doch
nicht, dass wir vernünftigerweise dort
weiterbauen, wo der bisherige Bau
endet, und wo man den meisten
Nutzen für die Bürger erzielen kann.

Der Skandal ist, das die abgewählte
Landesregierung verschwiegen hat,
dass ihr mindestens seit November
letzten Jahres klar war, dass es erhebliche Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Elbquerung gibt“, so Lars
Harms.
Statt sich konkrete Finanzierungszusagen von der Bundesregierung zu sichern wollte Schwarz-Gelb - quasi
als Demonstration des Willens, die A
20 zu bauen - einen Abschnitt zwischen A 23 und Glückstadt bauen,
der nutzlos in der Landschaft gelegen
hätte. Ohne Anbindung an die A 20
und die westliche Elbquerung.
„Das ist unverantwortliche Politik,
und damit werden wir in der Tat
Schluss machen“, stellt Lars Harms
klar.
pd

SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Orgelfestival i gang
[KONTAKT] Orgelfestivalen Sønderjylland-Schleswig er i gang.

Program m.m. kan læses på:
www.orgelfestival-sja-sl.com

HELLIGÅNDSKIRKEN

Seks middagskoncerter
[KONTAKT] Lørdag den 23. juni starter en række af seks middagskoncerter med en halv times orgelmusik i
Helligåndskirken i Flensborg i anledning af den 10. Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig.
Helligåndskirkens organist Stephan
Krueger har udvalgt musik fra forskellige europæiske regioner.
I den første middagskoncert spiller
han nordtysk musik af bl.a. D. Buxte-

hude, G.W. Saxer, J.P. Kunzen,
M. Kluge på Bruhn-orgel.
I de følgende videre middagskoncerter kan man høre: 30. juni (belgisk
musik), 7. juli (østrigsk musik),
14. juli (musik fra Leipzig), 11. august
(portugisisk musik) og 18. august (engelsk musik).
Middagskoncerterne begynder kl. 12,
og der er gratis adgang.
www.orgelfestival-sja-sl.com

Dolce Cantissimo 26. juni.

Sankthans på stranden
[KONTAKT] SSF-distrikt Rendsborg-Bydelsdorf afholder sankthansfest lørdag den 23. juni kl. 17 ved stranden i Borgsted, Treidelweg. Båltaler er skoleinspektør

Christian Schlömer fra Ejderskolen.
Der opstilles et telt i fald af regn.

SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE

Amtskonsulent søges
[KONTAKT] Efter at SSFs amtskonsulent i Rendsborg-Egernførde amt, Per
Dittrich, er blevet ny pressetalsmand
for SSW og SSW-landdagsgruppen,
søger Sydslesvigsk Forening en dynamisk efterfølger m/k.
Amtskonsulentens hovedopgaver er
at vedligeholde og inspirere det folkelige danske arbejde, udvikle kulturelle aktiviteter og samværsformer for
forskellige målgrupper i RendsborgEgernførde amt, servicere amtsstyrelsen og løse konsulentopgaver, herunder yde koordinerende og praktisk
assistance ved SSFs arrangementer i
amtet, samarbejde med naboamtet,

samt have ansvar for administration,
regnskab og koordinering af arbejdet
på amtssekretariatet.
SSF forventer, at ansøgerne har viden
om og brænder for dansk kultur- og
foreningsliv i Sydslesvig, kan arbejde
selvstændigt og resultatorienteret,
men også indgå i teamarbejde, er
udadvendt og støtter foreningsudvikling, er i besiddelse af politisk tæft, er
en dygtig skriftlig og mundtlig formidler på såvel dansk som tysk, har
kendskab til edb på brugerniveau,
har kørekort og egen bil og bor i
Rendsborg-Egernførde amt eller er
villig til at bosætte sig i området.

SSF tilbyder en spændende og udfordrende amtskonsulentstilling samt en
god løn- og pensionsordning med
udgangspunkt i SSFs overenskomst.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til generalsekretær Jens A.
Christiansen, tlf. +49 461 14408
110 eller på www.syfo.de.
Ansøgningen skal være SSF i hænde
senest 29. juni; sendes mærket
’Amtskonsulent’ til Dansk Generalsekretariat, Nørregade/ Norderstraße
76, D-24939 Flensborg.
Samtaler tilstræbes fredag den 6. juli
fra kl. 15.

Lemvig Kammerkor 6. juli.

To korkoncerter
[KONTAKT] Der venter to kammerkor koncerter i Helligåndskirken:
Tirsdag den 26. juni kl. 19.30 synger
ensemble Dolce Cantissimo fra Berlin under ledelse af Martin Rathmann
værker af bl.a. R. Schumann, A.
Dvořák, H.L. Hassler. Mottoet er
„Von Engeln und Menschen Himmlische Erdenklänge“. Et program med skandinavisk musik kan

man lytte til fredag den 6. juli kl. 20.
Som gæst kommer Lemvig Kammerkor. Koret har 30 medlemmer og synger under ledelse af Erling Lindgren
værker af bl.a. Edvard Grieg, Ola
Gjeilo, Wilhelm Stenhammar, Jaakko
Mäntyjärvi, Niels W. Gade, Henrik
Rung, Svend S. Schultz og Erling
Lindgren. Der er gratis adgang til
begge koncerter.
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EFTER ÅRSMØDET I FLENSBORG

Vindere, ikke afhentede
gevinster, billige t-shirts
og en enkelt nøgle
[KONTAKT] For at kunne deltage i
tombolaen på årsmødepladsen i
Flensborg krævede det børns og unges aktiv deltagelse. Rundt omkring i
boderne var der aktiviteter og ved at
deltage i dem, fik man et klip.
Fik man mindst 4 af slagsen, kunne
man deltage i udtrækningen.
Søndag den 10. juni deltog over 300
børn og unge i aktiviteterne, heraf afleverede over 200 et klippekort i en
af dannebrogskasserne.
Vinderne blev: Nicklas Matzen,
Trene-Skolen, og Naja Nickelsen,
Cornelius Hansen-Skolen, som begge
har vundet et løbehjul. Timo Kulski,
Cornelius Hansen-Skolen vandt et
loangboard. Gratis entré til hele familien til Danfoss Universe blev vundet
af Mia Lynn Jensen, Jaruplund Skole,
Ronja Klusek, Gustav Johannsen-Skolen, Samantha Wendler, SkovlundValsbøl Skole. Hver to gavekort til
entré i Sommerland Syd blev vundet
af: Lukas Lahn, Jaruplund Børnehave, Therese Krogh, Jens Jessen-Skolen, Nika Madeja, Ingrid-Hjemmet,
Merit Meyer, Gustav Johannsen-Skolen og Celina Lass, Jens Jessen-Skolen.
Tillykke til vinderne og god fornøjelse
med at bruge gaverne.
Mange tak til Danfoss Universe og
Sommerland Syd for de sponsorerede gavekort og mange tak til Danfoss
Universe for at have deltaget aktiv
både med en bod og med et super
science-show.

Også mange tak til alle dem i de andre boder, der havde fundet på mange gode aktiviteter.
Mangler man at afhente sin gevinst,
kan det gøres på Dansk Sekretariat
for Flensborg amt, Nørregade/ Norderstr. 74, Flensborg.
Er man interesseret i at købe Årsmøde-t-shirts i børnestørrelse til foræringspris, så ligger Dansk Sekretariat
for Flensborg by inde med et mindre
udvalg.
Der er masser af billeder bl.a. fra Aktionsdagen 21. april og Årsmødet
2012 på www.syfo.de / Flensborg
amt.
For øvrigt er der blevet fundet en enkelt nøgle på friluftsmødepladsen i
Flensborg, lavet hos Mister Minit.
Den kan afhentes på Flensborg amt.

Aufruf zur Mitarbeit
[KONTAKT] Um die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung
in Flensburg gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass deren Interessen bei wichtigen politischen Entscheidungen und Grundsatzfragen
ausreichend Berücksichtigung finden.
Derzeit nehmen dieses umfangreiche
Aufgabengebiet vor allem Christian
Eckert, der Beauftragte für Menschen
mit Behinderung, und sein Stellvertreter Gerhardt Schmitz wahr. Sie benötigen aber noch tatkräftige Unterstützung, z.B. um die relevanten
Ausschüsse der Ratsversammlung zu
besetzen. Auch für die intensive Au-

seinandersetzung mit der Kernaufgabe „Barrierefreiheit“ ist der beratende Arbeitskreis der Stadt Flensburg
auf Verstärkung angewiesen.
Daher ruft Christian Eckert erneut
dazu auf, sich für den beratenden
Arbeitskreis zu bewerben.
Bewerben können sich Personen aus
Institutionen und Zusammenschlüssen von und für Menschen mit Behinderung. Ebenso gilt dies aber
auch für nicht organisierte Menschen
mit Behinderung oder Menschen,
die langjährige Erfahrung im Umgang
mit Menschen mit Behinderung vorweisen können. Auch über das erneute Interesse der bereits in den

Vorjahren im damaligen beratenden
Arbeitskreis Mitwirkenden freuen
sich Herr Eckert und sein Stellvertreter.
Bewerbungen können bis zum 29.
Juni schriftlich auf dem Postweg an
die Adresse Christian Eckert c/o Stadt
Flensburg, Rathausplatz 1, 24937
Flensburg oder per E-Mail an behindertenbeauftragter@flensburg.de
eingereicht werden.
Im Juli werden die Herren Eckert
und Schmitz den beratenden Arbeitskreis zu einem ersten Treffen einberufen.

FUEV

DAN

Sommerzumba

[KONTAKT] Gymnastikforeningen
DAN afholder sommer-zumba lørdag den 23. juni kl. 11-13 på Gustav Johannsen-Skolen. Alle er velkomne. DAN-medlemmer deltager
gratis,
alle andre betaler 7 euro.
Tilmelding til annegymdan@hotmail.com hurtigst muligt.

NORDFRISISK SOMMER-INSTITUT

Sonnenuntergang am Husumer Strand. (Foto: Thomas Steensen)

Noch fünf Vorträge
[KONTAKT] „Husum – die Kreisstadt
der Nordfriesen“,heißt der erste von
sechs Vorträgen in der Reihe Nordfriesisches Sommer-Institut. Zum 22.
Mal wendet sich das Bredstedter
Nordfriisk Instituut mit den Veranstaltungen an alle Interessierten, Einheimische und Feriengäste, und nicht
nur an ein akademisches Fachpublikum. Bei der Auftaktveranstaltung
am Dienstag hatten Fiete Pingel und
Prof. Dr. Thomas Steensen vom
Nordfriisk Instituut im Husumer Ratssaal friesische Elemente in der Geschichte und Identität der Kreisstadt
Husum dargestellt.
„Vom Geizhals bis zum friesischen
Hamlet“, unter diesem Titel berichtet
die Sprachwissenschaftlerin Wendy
Vanselow vom Nordfriisk Instituut am
Mittwoch, 4. Juli, in der Husumer
Stadtbibliothek über die Entwicklung
der Literatur in den nordfriesischen
Sprachen. Beispieltexte werden vorgelesen und in deutschen Zusammenfassungen vorgestellt.
Am Mittwoch, 18. Juli, präsentiert
Dr. Christiane Jennemann von der

FLENSBURGs BEHINDERTEN-BEAUFTRAGTER

Hallig Hooge im Nordfriisk Instituut
in Bredstedt Geschichten aus ihrem
viel beachteten Buch „Halliglüüd.
Erzähltes Leben“.
In der Groten Mandränke von 1362
gingen 44 Orte unter, nicht nur
Rungholt. Von den Folgen der Katastrophe berichtet am Mittwoch, 1.
August, im Institut in Bredstedt der
Niebüller Geschichtsforscher Albert
Panten unter der Überschrift „Das
verschwundene Nordfriesland“.
„Theodor Storm und Nordfriesland“,
unter diesem Titel beleuchtet der
Germanist Prof. Dr. Dieter Lohmeier
am Mittwoch, 15. August, im Theodor-Storm-Haus in der Husumer
Wasserreihe ein wesentliches Kapitel
der regionalen Literaturgeschichte.
Am Mittwoch, 29. August, befasst
sich zum Abschluss der Reihe, wiederum im Husumer Ratssaal, Dr. Ulf
v. Hielmcrone mit dem Thema „Husumer Baukultur im Umbruch“.
Die Vorträge beginnen um 19.30
Uhr. Anstelle eines Eintrittsgeldes
wird um eine Spende gebeten.

Beim einleitenden Empfang im Gespräch am Tisch vorn: Ministerpräsident Stanislaw Tillich (l.) und FUEV-Präsident Hans
Heinrich Hansen (r.). (Foto: FUEV)

Europeada gestartet
[KONTAKT] Eine Veranstaltung der
Superelative: 19 Mannschaften aus
12 europäischen Ländern, 300 Helfer, 8 Spielstätten, mehrere tausende
Gäste, Theater-Workshops, Kulturtag,
Musik, Feiern – die Europeada 2012
bei den Sorben in der Lausitz bietet
in diesen Tagen ein umfangreiches
Programm.
Das größte Sportevent der autochthonen Minderheiten in Europa hat
begonnen.
Im Freistaat Sachsen ist ein Sorbe Ministerpräsident. Daher war es auch
naheliegend, dass der muttersprachliche Sorbe Stanislaw Tillich die Europeada 2012 mit einem Empfang
des Freistaates eröffnete.
Rund 150 Gäste: Sorben, Minderheitenvertreter aus ganz Europa und Politikprominenz, u.a. aus dem Europäischen Parlament, dem Deutschen
Bundestag und verschiedenen europäischen regionalen Parlamenten,
waren erschienen.
Sehr zur Freude der sorbischen und
europäischen Gäste hielt der CDUPolitiker Tillich einen großen Teil seiner Rede in Sorbisch.
Der Vorsitzende der Domowina,
dem Gastgeber vor Ort, David Statnik, freute sich über die vielen Gäste
aus ganz Europa – passend zum 100jährigen Jubiläum des Dachverbades
der Lausitzer Sorben.
FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen ergriff die Gelegenheit sich zu
bedanken –
bei der Domowina einer „tragenden

Säule der FUEV-Arbeit“ und dem Ministerpräsidenten, dem stellvertretend für den Freistaat Sachsen für die
jährliche institutionelle Förderung
der FUEV gedankt wurde.
Aber es gab auch kritische Worte zu
Situation der Minderheiten in Europa:
»19 Minderheiten sind in der Lausitz
am Start. Der Sport muss und wird
hier im Mittelpunkt stehen – und das
ist auch gut so. Doch die FUEV ist eine politische Interessenorganisation
und wir werden diese Veranstaltung
nutzen, um darauf aufmerksam zu
machen, dass in Europa vieles im Argen liegt – was die Minderheiten anbelangt.
Das reicht von der katastrophalen
und unwürdigen Situation der rund
12 Millionen Roma in Europa, über
die skandalöse Nichtanerkennung
der türkischen Minderheit in Griechenland (beide Minderheiten sind
mit Mannschaften hier vertreten) bis
hin zur Allgemeinen Frage, was Europa mit seinen Minderheiten eigentlich will.
Die Förderung der Minderheiten in
Europa ist bei weitem nicht ausreichend – es gibt keinen Plan, keine
Strategie, wie diese Vielfalt der Minderheiten und Sprachen im 21.
Jahrhundert gesichert werden soll.
Viele Sprachen, so auch das Sorbische, sind akut bedroht. Ich brauche
manchmal das etwas polemische
Beispiel – dass wenn wir Minderheiten Tierarten wären, es bereits

zahlreiche Rettungsaktionen geben
würde. Aber wir haben manchmal
das Gefühl, auf ziemlich einsamen
Posten für unser weiteres Bestehen
kämpfen zu müssen.«
Die Medienpräsenz war beeindruckend – Kamerateams aus mehreren
europäischen Ländern, über 80 akkreditierte Journalisten waren am
Eröffnungstag der Europeada anwesend.
Abschließend mussten Tillich, Hansen und Statnik selbst zum Ball greifen. Keiner der drei Herren kam dabei jeodch beim Elfmeter-Schießen
am Vorsitzenden des Sportvereins in
Crostwitz im Tor vorbei, der alle
Schüsse der drei Herren parieren
konnte.
Das Europeada-Lied Balbalabala erklang immer wieder im Stadion in
Nebelschütz,
wo am 16. Juni die Europeada mit
einem sportlichen Show-Programm
eingeleitet wurde. 19 Mannschaften
hatten sich in ihren Nationalfarben
gekleidet und liefen nach und nach
mit ihrer „Nationalhymnen“ begleitet
ein.
Spielmannzug, Tanzgruppen, Musik
und viele Gäste sorgten für richtige
EM-Minderheiten-Stimmung.
Der Titelverteidiger aus Südtirol wird
immer wieder als Turnierfavorit genannt; doch auch die Roma aus Ungarn und die deutsche Minderheit
aus Polen werden als stark eingeschätzt. Als Geheimtipp gelten die Sorben.

DANSK SEKRETARIAT FOR FLENSBORG AMT

Sommeråbningstider
[KONTAKT] I de tre første uger af
skolernes sommerferie må man regne med, at vi ikke altid er på kontoret, da vi har en masse praktiske ting,
vi skal have ordnet. Ring gerne hhv.
send en mail, inden I kommer forbi.
I de sidste tre uger af skoleferien fra

den 16. juli til den 3. august er der
lukket. Har I brug for hjælp, kan I
gerne henvende sig til Flensborg bys
sekretariat på 0461 14408-125 eller
på Dansk Generalsekretariat.
Er der noget, der skal sendes ud i
starten af august, tag kontakt til os og

få det ordnet, inden vi tager på ferie.
Vi kan forberede udsendelsen og få
den postet til det ønskede tidspunkt.
Vi ønsker alle en dejlig sommer!
Anita og Marike,
Dansk Sekretariatet
for Flensborg amt
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AKTI & BIBLIOTEKET

FLENSBORG AMT

Ferietilbud for 8-10-årige
[KONTAKT] Det var en god idé og
tænkt som en trøst. Men kun få børn
har indtil nu taget imod tilbuddet om
at deltage i »en uge med sommerunger«; et arrangement, som foregår
i Aktivitetshuset, på Flensborg Bibliotek og deromkring i Nørregade/ Norderstraße i den første uge i sommerferien, næste uge altså. Der er også
en udflugt til Store Okseø med i ugeprogrammet, og det hele koster 55
euro inklusive forplejning.
- Vi ville gerne tilbyde et alternativ
for de mange børn, som gerne ville
have haft en gæstefamilie i Danmark,
men ikke fik en plads. Men der har
kun været beskeden tilbagemelding
på tilbuddet, siger Sarah Keppler, leder af Aktivitetshuset i Flensborg.
- Derfor har vi besluttet, at alle børn i
alderen otte til ti år kan tilmelde sig,
tilføjer hun.
Foruden Aktivitetshuset og naboen
biblioteketet er også Feriekontoret
hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig involveret i »sommer-unger«-programmet. Feriekontoret har pr. år cirka 700 ansøgninger fra sydslesvigske
skolebørn, som gerne vil til Danmark
i sommerferien, men kun knap 300
fik en plads i år.
Feriekontoret tager sig nu af tilmeldingen til programmet i Aktivitetshuset og biblioteket. Der er 20 pladser,
og det foregår fra mandag den 25.

juni til fredag den 29. juni kl. 8-17.
- Det er tilrettelagt sådan, at forældrene kan slappe af og passe deres
arbejde i den uge, siger Sarah Keppler.
Dagene er inddelt efter farver. En dag
er grøn, når emnet for eksempel er
grøntsager i bibliotekets have. Blå
som havet er en anden dag, når udflugten til Okseøen foregår, og en flaskepost skal sendes afsted. Den gule
dag er med bier, som ligeledes foregår i bibliotekets have. Ugen afsluttes

med en stor fest på biblioteket fredag
eftermiddag for børn, forældre og
bedsteforældre.
- Så skal vi slynge honning, have
smagsprøver og bygge såkaldte bihoteller, fortæller Sarah Keppler.
Tilmeldingsfristen er blevet forlænget
til i dag, torsdag den 21. juni.
Programmet findes på www.aktivitetshuset.de, og man kan også henvende sig på tlf. 0461-150140 for at
få yderligere oplysninger hhv. melde
sig til.

Sankthans for alle
[KONTAKT] Da sankthans på søndag
kolliderer en anelse med starten af
skolernes sommerferie i Slesvig-Holsten i morgen, fredag, afholdes
sankthans-festerne på lidt forskellige
dage.
Husby SSF-distrikt har således allerede afholdt deres årlige store sankthansfest i onsdags.
Den 22. juni afholdes der sankthansaften ved skolen i Vanderup/Jørl
kl.19.30. Der kan købes grillmad.
Bålet tændes kl. 20.30.
Gratis snobrød.
Medelby SSF afholder Sankthans i
samarbejde med VUF fredag den 22.
kl. 19 på skolen med bål, snobrød og
ta`selv-bord. Ved godt vejr overnatter børnene i tipien på skolegården.
Den 23. juni er der så flere om budet: Sankthansaften i Tarp/Jerrishøj,
Oversø/Frørup, Eggebæk/Langsted,
Tarp Præstegård kl.19. Der kan købes
grillmad, kaffe og kage; snobrød til

børnene. Jarplund-Veding-Sankelmark distrikt er gæster i Tarp.
Sankthansaften i Hatlund/Langballe
med picnic på stranden ved Dollerupholz. Tag madpakke og drikkevarer med. Aflyses ved regnvejr.
Sankthansfest i Munkbraup distrikt
med musikalsk underholdning og stor
grillbuffet, Oksbøl Forsamlingshus.
Tilmelding: Niels Wolfsdorf, 04631
8268 frem til i dag.
Sankthans-udflugt til Danmark i Lyksborg distrikt, til stranden i Kollund
med bus fra Lyksborg Skole kl.18.
Hør nærmere hos Lis Bewernick,
04631 8871.
Alle er også i denne forbindelse velkommen til at deltage i andre distrikters arrangementer.
Invitationerne ligger på
http://syfo.de/amter-distrikter/flensborg-amt/downloads/

VESTERLAND FRITIDSHJEM

Sankthans på Sild Petanque for alle
[KONTAKT] SSF Kejtum, VesterlandHørnum og List inviterer medlemmer, venner, forældre og børn fra
skole og børnehave til fælles sankthansfest i morgen, fredag kl. 18 ved
fritidshjemmet i Vesterland.
Kl. 18 bliver der fodbold for alle,
der har lyst: børn og voksne, drenge
og piger. Derefter er der grillmad
inkl. Peters grøntsags-pande, øl, vin
og vand, samt snobrød og sodavand
til børnene. Ca. kl. 21.30 tændes et
lille sankthansbål og synges sankthansvisen.

Aktivitetshuset i Flensborg.

BENNETGAARD

[KONTAKT] Søndag den 3. juni startede Aktiv-Caféen på Sild sin udendørs petanque-sæson.
Hver søndag fra kl. 15 er banerne i
Kejtum åben for alle. Kugler forefindes.
Information: Erich Hauck, tlf. 31187.

FRIISK FORIINING

Sprachreise
in die Dolomiten

Bennetgaard for mange
år siden...

[KONTAKT] Auch in diesem Jahr bietet die Friisk Foriining eine friesische
Sprachreise vom 1. bis 7. Juli zu einer europäischen Minderheit an.
Ging es bisher nach Kärnten, Cornwall, Graubünden oder Irland, so
werden diesmal die Ladiner in Südtirol besucht. Etwa 30.000 Menschen
sprechen dort noch ladinisch, eine
romanische Sprache in einigen Tälern in den Dolomiten.
Die Ladiner unterscheiden sich nicht
nur durch ihre eigene Sprache, sondern auch durch die in Jahrhunderten gewachsene, selbstbewusste Kultur. Sie halten ihre Traditionen hoch,
schätzen und schützen ihre reizvolle,
kräftige und doch fragile Bergnatur.
Genau wie hier oben im Norden

Deutschlands, wo die Nordfriesen
zusammen mit der dänischen Minderheit leben und zum Teil auch deren Einrichtungen nutzt, verhält es
sich bei den Ladinern im Verhältnis
zu den Deutschen in Südtirol. Und
was für die Nordfriesen die Westfriesen sind, sind für die Ladiner die Rätoromanen in der Schweiz. So gesehen kann man die Situation von
Nordfriesen und Ladinern gut miteinander vergleichen; ein besonders
interessanter Gesichtspunkt der
Sprachreise.
Weitere Info und Anmeldungen: Sekretariat der Friisk Foriining, Bredstedt, Tel. 04671-6024154 bzw. info@friiske.de.
mcn

folkBALTICA

Ny ledelse

... og i dag. (Fotos: privat)

Ombygning endt - Reception i morgen
[KONTAKT] En gennemgribende renovering af hovedbygningen på Hvilehjemmet Bennetgaard er nu tilendebragt. Spisestuen, opholdstuen,
køkkenet og de tilstødende lokaler er
moderniseret og fremstår nu som lyse og hyggelige lokaler til glæde for
gæsterne.
Køkkenet er blevet forsynet med nyt
inventar, så maden kan fremstilles
mere effektivt og under betryggende
forhold. Derudover er gasanlægget til
opvarmning udskiftet med jordvarme
– det er godt for miljøet og for varmeregningen i det store hus.
Alt dette har kun været muligt med
støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
Bestyrelsen med formand Birgitte
Wind i spidsen og husets gæster er
fonden taknemlig for den 3,1 mill. kr.
store bevilling.
Det er ikke første gang, at der modtages støtte fra fonden. For ca. 10 år

siden fik Bennetgaard også en stor
støtte til modernisering af værelserne, og også i 70erne blev der modtaget en millionstøtte.
Lokalerne er nænsomt restaureret
med materialer, der passer til bygningens alder og identitet. Udvendig er
bygningen foreløbig sandblæst, og afventer gode vejrforhold for at kunne
blive malet.
C.G. Teknik Rødding har projekteret
og forestået hele ombygningen.
Det har været et stort arbejde, men
det er udført dygtigt af ingeniør Finn
Jacobsen, som bestyrelsen har været
glad for at samarbejde med.
Bennetgaard er taget i brug efter moderniseringen – de første gæster kom
allerede midt i marts.
Det var vigtigt at komme hurtigt i
gang efter moderniseringen for at
kunne tilbyde rekreation til dem med
størst behov – alle gæster visiteres af
Dansk Sundhedstjeneste.
Hvert år besøges Bennetgaard af 140

pensionister fra det danske mindretal
i Sydslesvig med omkring 2.000
overnatninger. De får et opløftende
ophold med fællesskab, god mad,
fællessang, oplevelser, udflugter og
hygge. Og de møder andre fra mindretallet. Bennetgaard giver de ældre
en god oplevelse. Dette skal også ses
i lyset af, at mange pensionister i
Tyskland må klare sig for en beskeden pension. Tyskland har ikke en
lov om en fast pension til alle.
Den daglige drift har i alle årene kun
været muligt med støtte fra Dansk
Sundhedstjeneste og Dansk Menighedspleje i Flensborg, og også stor og
uvurderlig støtte fra fonde og legater,
foreninger, grænseforeninger, kirker,
og enkeltpersoner fra hele Danmark
og Sydslesvig.
Ombygningen kan beses ved en reception i morgen, fredag den 22. juni kl. 14.
Alle indbydes venligst.
Hans Harald Sørensen

[KONTAKT] Efter 8 år som forretningsfører og kunstnerisk leder af folkefestivalen folkBaltica festival fratræder Jens-Peter Müller med udgangen
af året. Arbejdsopgaver, som hidtil
har været varetaget af ham alene, bliver nu lagt på to skuldre: Ny kunstneriske leder bliver den danske folkviolinist og komponist Harald Haugaard, en af verdens bedste folkviolinister. Med sin internationale koncertaktivitet, erfaring som leder og

underviser ved Carl Nielsen-Konservatoriet i Odense, og som praktiker
på event- og projektområdet medbringer han et stort potentiale i den
nye ledelse.
Ny forretningfører for folkBaltica bliver lægen og musikeren dr. Peter Boll
fra Rendsborg, som har været partner
i det almennyttige selskab bag festivalen siden dens start.
Jens-Peter Müller fortsætter som partner i festivalforeningen.

SdU

Supertalent søges
[KONTAKT] SdU gør allerede nu opmærksom på, at der arrangeres stort
talentshow »Sydslesvig super talent«
22. september kl. 16 på Flensborghus i Flensborg.
Deltagere, der tør optræde for andre
hhv. stå på en scene for at lade sig
bedømme af en jury med noget, andre ikke kan: fx. beatboxe, bugtale,
trylle, spille et instrument, synge eller

danse, bør tilmelde sig hos
katja@sdu.de senest 7. september
(men gerne før).
Man skal blot være mellem 8 og 16
år, alene eller som gruppe, uden voksenledsagelse på scenen og en optræden på højst 5 minutter. Der er
flotte præmier at vinde.
Talentshowet er offentligt, og det er
gratis at komme ind.

