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UGENS OVERSKRIFTER

EN ANDERLEDES UDFLUGT

Queen
[KONTAKT] SSF arrangerer Queen-coverkoncert
med Queen Machine 7. september på Sild. Frontman er Bjarke Baisner Laursen (foto).

Læs mere på KONTAKT side 2

Facebook
[KONTAKT] SSF er startet op på Facebook for et
stykke tid siden; og der bliver lige så stille mere og
mere.

Læs mere på KONTAKT side 3

Infobod
[KONTAKT] SSF har ladet fremstille nogle mindre,
transportable udstillingsboder til brug for distrikter
m.m. Også en ny SSF-button kan rekvireres.

Læs mere på KONTAKT side 3

Slesvighus
[KONTAKT] SSF og håndværkerne lægger p.t. sidste hånd på Slesvighus-salprojektet, så alt er klar til
præsentation søndag 2. september.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Rejs og
kommunikér!

[KONTAKT] Rejselysten er
over SSFs distrikter, de andre
danske foreninger i Sydslesvig
og bl.a. Grænseforeningens
lokalafdelinger.
Mange af vore distrikter og
foreninger har været ude at
rejse i de tilbageliggende uger,
og en del rejseaktivitet forestår endnu.
Rigtig mange ture og udflugter
går nordpå. Her er der masser
af attraktive rejsemål at opsøge, og det sker som regel med
udsøgt fornøjelse.
Mange af disse udflugter
nordpå sker i samarbejde hhv.
i kontakt med en lokal Grænseforening, der enten er en
gammel venskabsforbindelse
eller blot en løs kontakt i henhold til rejsemålet.
Disse kontakter er af uvurderlig betydning for de sydslesvigske deltagere og GF-medlemmerne.
Desværre er der også en række eksempler på, at denne
kontaktmulighed ikke udnyttes. Enten er man sig selv nok,
eller man får ikke den ønske-

de respons, eller også synes
man, tiden er løbet fra sådanne kontaktmuligheder.
Intet er mere forkert.
SSF kan kun indtrængende
appellere til alle distrikter og
foreninger om at gøre bruge af
disse kontaktflader. Man behøver ikke hænge sammen
som ærtehalm hele dagen.
Ofte er nogle timer, en eftermiddag eller aften nok til at få
en god snak og uddybet det
personlige kendskab til hinanden.
Omvendt - for Grænseforeningens lokalafdelinger - gælder det samme: Kontakt et distrikt eller en forening, inden I
tager afsted på tur til Sydslesvig, nyd hinandens selskab,
når I så er sammen, og begge
parter får udbytte af disse
grænseoverskridende forbindelser. Med garanti.
Og tag gerne unge familier
med. Er disse ikke medlemmer, invitér dem med som
gæster!
Det er aldrig for sent at prøve.
SYDSLESVIGSK FORENING

Tydeligt ses ebbevejen i vadehavet, på vej til Mandø. (Fotos: privat)

Havet betog - og skræmte
[KONTAKT] For et godt stykke tid siden tog 15 medlemmer af SSF-distrikt Isted-Jydbæk og to gæster i
regn og stormvejr på sommerudflugt
til Ribe-egnen.
Distriktet havde aftalt en tur med
traktorbussen til Mandø. Men da de
ankom, fik de at vide, at man desværre ikke kunne tage til Mandø
p.gr.a. for stærk vestenvind nu men
først om halvanden time.
Så SSFerne blev nødt til at vente i
1½ time, men så klappede det også,
og de havde resten af dagen på øen.
Regnen stoppede, og af og til fik de
oven i købet også lidt sol at se.
Vejen til øen er ret spændende.
Især børnene nød den ret så specielle ebbevej oppe fra vognens udsigtsplatform. Og det blæste godt nok stadig meget.
På øen gik man så direkte op til møllen, hvor der var mølledag. Man
kunne købe mel og se på, hvordan
møllen arbejdede. Og med den stærke vind den dag arbejdede vindmøllen godt nok stærkt. Børnene fik lov
til at køre med en hestevogn.
Så skulle der spises.
Man fik ribbensteg, kartofler, franske
kartofler, rødkål og brun sovs. Det

Klar til en guided øtur; i baggrunden
Mandø-traktorbussen.
Ingen vej at se mere på hjemturen.
Vand overalt.

smagte dejligt, så man spiste, indtil
der ikke var plads til mere.
Børnene fik pomfritter og selvfølgelig
en is bagefter, inden man kiggede
rundt på øen på egen hånd.
Men også en guided tur havde distriktet bestilt. Man så lidt af øen og
gik ind i kirken. Her fik sydslesvigerne fortalt alt om øen af en ægte øboer. Han fortalte, at man godt kunne
løbe nøgen gennem hele byen uden
at blive set af en eneste, underforstået udenfor sæsonen, altså fra november til marts. Han havde godt nok ikke prøvet det, men der var mange,
der fortalte, at det kunne lade sig gøre.
Afslutningsvis fik man sig en tår kaffe
til de medbragte kager og kiks.
Så skulle alle over til fastlandet igen,
og blev ikke så lidt overrasket, da der
ingen vej var at se mere.

Der stod vand overalt.
Og det blev værre - med endnu mere vand; vand overalt. For en del
SSFere var det så skræmmende, at
de flygtede op på vognens udsigtsplatform.
Efter tre (meget lange) kvarter ankom
de alle sunde og raske på fastlandet
og alle klappede. Og først da - man
er vel professionel - fortalte vor
chauffør, at hvis vandet havde været
blot fem centimer højere, så var han
ikke kørt.
Hvor var vi glade for at være kommet tørskindet i land...
Tak for en dejlig tur og en spændende og - for de flestes vedkommende
- sjov overfart.
Nadine Schmidt,
på bestyrelsens vegne
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EGERNFØRDE

COVERKONCERT PÅ SILD

Gode tilbud til alle
[KONTAKT] SSF Egernførde har en
række god tilbud til sine medlemmer:
FAMILIESOMMERTUR
Familiesommerturen den 25. august
går til Heidepark Soltau med afgang
fra Medborgerhuset kl. 7 og forventer
hjemkomst kl. 21.
Voksne medlemmer får turen for 27
euro, børnemedlemmer for 15 euro.
Ikke-medlemmer betaler 37 hhv. 25
euro€. Prisen inkluderer buskørsel,
entré og en lille overraskelse i bussen.
Bindende tilmelding senest den 20.
august til Dansk Sekretariat Egernførde, tlf. 04351-2527. Pladsen i bussen
er sikret, når man efter tilmelding har
overført det passende beløb på SSFs
konto i Union-Bank Slesvig, BLZ 215
201 00, kto. 3011534. Under Verwendungszweck angiv sommertur og
navn.
PÅ TUR I NORDSLESVIG
Og distriktet byder på endnu en udflugt. Denne gang af mere historiskkulturel art. Den 15. september kl.
10 afgang tager man med Peter Büchert på tur i det nordslesvigske –
gammelt og nyt.
Turen koster 12,50 €euro og inkluderer kaffe og kage.

4-DAGE I KØBENHAVN
Og som absolut turhighlight tilbyder
distriktet sin 4-dages tur til København 4.-7. oktober for 299 euro med
overnatning i dobbeltværelse for
medlemmer, mens ikke-medlemmer
skal af med 349 euro. Enkeltværelse
koster 90 euro ekstra.
Bindende tilmelding senest den 20.
september til Dansk Sekretariatet
Egernførde, tlf. 04351-2527.
Pladsen i bussen og på hotellet er sikret, når man efter tilmelding har
overført det passende beløb på SSFs
konto i Union-Bank Slesvig, BLZ 215
201 00, kto. 3011534 og under Verwendungszweck har angivet Københavntur og navn.
OPRÅB LANTERNEPLAKAT
Naturligvis arrangerer Egernførde SSF
sammen med de andre foreninger
plus institutionerne i området et stort
lanterneløb, når tiden er inde til det.
I denne omgang gælder det dog om
at finde en flot plakat til lanterneløbet.
Derfor opfordrer SSF-distriktsformand Fred Witt alle, enkeltpersoner,
grupper, foreninger, fritidshjem, skoleklasser og børnehaver til at indsende et udkast til en flot plakat i A3-format uden tekst senest den 31. august
til Dansk Sekretariat Egernførde. Vinderpræmien er på 50 hhv. 25 euro.

HELLIGÅNDSKIRKEN FLENSBORG

Middagskoncerter
[KONTAKT] Lørdagene 11. august og
18. august kl. 12 giver organist Stephan Krueger to halvtimes orgelkoncerter i Helligåndskirken i Flensborg.
11. august spiller han musik fra Por-

tugal, 18. august slutter rækken af
middagskoncerter med musik fra
Storbritannien. Koncerterne arrangeres i anledning af Orgelfestivalen
Sønderjylland-Schleswig.

Ugen
der kommer

Lyst til Queen-musik?
[KONTAKT] SSF-distrikterne på Sild
índbyder til Queen-coverkoncert
med Queen Machine fra København
fredag den 7. september kl. 21 i Sylt
Quelle, Rantum.
Dørene åbnes kl. 18, kl. 19.45 spiller
warmup-bandet Scoon, og kl. 21-23
spiller Queen Machine.
Entreen er sat til 30 euro, 25 euro for
medlemmer, og 15 euro for studerende, elever og bistandshjælp-modtagere/ handicappede. Billetter fås i
Badebuchhandlung Klaumann/Vesterland.
Der er kun ståpladser med frit pladsvalg; tasker må ikke medbringes.
Mens man selv må sørge for transport til Rantum - der går offentlig bus
fra f. eks. Vesterland banegård hvert
20. minut - bliver der gratis bustransport fra Rantum til Vesterland banegård efter koncerten.
Queen Machine genskaber, ærligt,
troværdigt og helstøbt Queens musik. Med en karismatisk Bjarke Baisner Laursen i front indtager Queen

Machine den magiske verden af musik, performance og energi. Det er
noget nær det tætteste, man kommer
på at høre de legendariske hits.
Hvorfor findes der egentlig ikke flere
bands, som spiller musik af Queen?
Svaret er såre enkelt: Fordi der kun
fandtes én Freddie Mercury… og fordi en troværdig, ærlig og helstøbt
genskabelse af Queens musik er en
ærefrygtindgydende opgave, som
langt de fleste bands knækker guitarhalsen på. Alt dette laves der nu om
på med Bjarke Baisner Laursen og
resten af Queen Machines indtog i
Queens magiske verden.
Bjarke Baisner er uden sammenligning Danmarks bedste formidler af
Freddie Mercurys unikke stemme, og
når han bliver bakket musikalsk op af
resten af Queen Machine, får man
en Queen-oplevelse, som ellers kun
findes på originale live-plader og i
hukommelsen hos dem, som var heldige nok at opleve Queen live.

Queen Machines frontfigur Bjarke
Baisner Laursen. (Foto: Peter B. Christiansen)

GRÆNSEFORENINGENs SOMMERHUS

Gennerhus ledig i perioder
[KONTAKT] Grænseforeningens sommerhus Gennerhus er smukt beliggende ud mod Genner Bugt. I huset
er der seks sengepladser, køkken og
opholdsstue. Der bliver jævnligt foretaget fornyelser og renoveringer; det
seneste nye er et solcelleanlæg, der
sørger for udluftning i huset.
Man kan leje huset for en weekend,
en uge eller 14 dage. Her er mange
muligheder for både korte og lange
vandreture eller bare slappe af og nyde den smukke natur.
Her er stille og roligt uden direkte
naboer. Man kan gå lige ned til vandet fra sommerhuset og få et rask
morgenbad.
Gennerhus er et sommerhus til både
ægtepar med børn eller pensionister,

og der er stadig nogle ledige perioder
udenfor skolernes ferier.
Huset kan lejes af alle, der er medlemmer af det danske mindretal i
Sydslesvig.

Hvis man kunne tænke sig et ophold,
ring til Sonja Meng på 04638897644 og hør nærmere omkring
priser og ledige udlejningstider.

En perle: GFs sommerhus Gennerhus.
(Foto: privat)

AKTIVITETHUSET FLENSBORG

10.
Aktivitetshuset Flensborg: Sommerfest i husets gård kl. 17
SSF-distrikt Mårkær: Grillaften ved børnehaven kl. 20
11.
Aktive Kvinder: Husmoderdag på Før
SdU: Kvalifikationsstævne til LM i petanque ved Harreslev Danske Skole kl. 10
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Sommerudflugt til Ribe fra Pumpen Horn kl. 8
SSF-distrikt Garding-Everschop: Grillfest ved Garding Børnehave kl. 16
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Sommertur
SSF Gottorp Amt: Familie-udflugt til Sommerland Syd fra Schleihallenparkplatz, Slesvig kl. 9
12.
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Grill ved Jydbæk Forsamlingshus kl. 11.30
13.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Møde med Margretheklubben i menighedshuset
kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske
Skole kl. 19.30
14.
SSFs Humanitære Udvalg: Ekskursion til Esbjerg for tilmeldte, fra Lornsendamm kl. 8
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Klubaften for alle fra 5. klasse på skolen kl. 18.3020.30
SSF Slesvig Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl. 19.30
15.
Harreslev Kvindeforening: Tøseaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrkt Ravnkær: Hobby i forsamlingshuset kl. 19.30
16.
Ansgar Menighed Flensborg: Gallakoncert med Tenöre4you i kirken kl. 20

Tager hul på 2. kursushalvår
[KONTAKT] Når den sydslesvigske
sommerferie er slut, er det tid til
kreativ planlægning, og netop i disse
dage udsender Aktivitetshuset i
Flensborg sit nye kursusprogram for
efterårssæsonen 2012; i dag med
Flensborg Avis.
Hvis du har spørgsmål til kurserne
eller vil tilmeldes, kan du ringe på
0461 150 140 eller maile til
akti@sdu.de – det samme gælder,
hvis du gerne vil rekvirere et program.
SIG DIN MENING PÅ BRUGERMØDET
Før der tages hul på en bred vifte af
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spændende og inspirerende aktiviteter og kurser for efteråret og vinteren, inviterer Aktivitetshuset til brugermøde fredag den 10. august kl.
16-17. Alle brugere og gæster er velkommen til at give ris og ros, diskutere Aktivitetshusets tilbud og kursusprogram, udstyr og materiale i værksteder og komme med ønsker og forslag om forandringer. Fra kl. 17 inviteres der til den årlige sommergrillfest i husets baggård.
Hvis det skulle regne, spises og hygges der i husets "Mødested". A.h.t.
indkøb bedes der om tilmelding til
grillfesten på 0461 150 140.

SPARKER AKTIVITETER I GANG
Inden det første løv når at falde, lægger man i Akti ud med en lang række
emnerelaterede gratistilbud, som
f.eks. IT-rådgivning for 50+. Det sker
allerede i dag, torsdag den 9. august
kl. 15-19, at Aktis Seniorklub inviterer alle 50 plus’ere til at komme forbi
og få kyndige svar på deres IT-spørgsmål. Om det nu er hjælp til at sende
en sms, overføre sine digitale billeder
til pc’en, eller også overføre lp’er til
cd – alle er velkommen til at kigge
ind og hygge sig over en kop kaffe og
et stykke kage og få gode råd med på
vejen.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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16 UNGE PÅ INTERNATIONAL DANEVIRKE-LEJR

GOTTORP-SKOLEN

Dansk og andet

De 16 unge sammen med museumsinspektør Nis Hardt (bagest t.v.), Matthias Maluck (bagest i m.) fra Arkæologisk
Landskontor og Werner Groow (bagest midt imellem de to nævnte) fra Slesvig-Flensborg amt. Lejrchef Denniz Güler ses
som nr. 8 f.h.

Snuser til det moderne Tyskland,
det dansk-tyske grænseland,
historien og arkæologien
[KONTAKT] Der er liv og glade dage
på Danevirke i disse uger. Ud over
de særdeles mange interesserede besøgende - i juli alene var der over
2.700 på Danevirke Museum - bor
og arbejder der en gruppe unge på
16-26 år fra "Internationale Jugendgemeinschaftsdienst - IJGD".
De 16 unge kommer fra hele verden,
fra USA, Sydamerika, Asien, Europa,
for at lære det moderne Tyskland at
kende. Sådanne ungdomscamps/
workingscamps findes der omkring
150 af i Tyskland.
Ungdomslejren på Danevirke er blevet til på initiativ af Arkæologisk
Landskontor og støttes af bl.a. Slesvig-Flensborg amt, Dannevirke kommune, Danevirke Museum og det
danske mindretals kulturorganisation
Sydslesvigsk Forening.
Forbundsværnet har stillet store telte
til rådighed, som de unge bor i, klos
op ad en container med brusere,
amtet stiller grej og minibus til rådighed, og Danevirke Museum og SSF-

distrikt Danevirke lokaler og wc.
Mad sørger de unge selv for, ligesom
de også hver for sig - hhv. deres familier - har betalt en overkommelig
egenandel i transporten til og fra
Tyskland.
Hovedlæsset rent økonomisk trækker
delstaten Slesvig-Holsten via projektet "Investitionsprogramm Kulturelles
Erbe".
Ungdomslejren varer tre uger, frem
til nu på lørdag den 11. august, og i
den periode vil de unge ikke kun have sat Skanse 14 og en række veje og
stier i stand; de vil også have lært en
masse om det moderne Tyskland, om
det dansk-tyske grænseland, om det
danske mindretal.
De oplever på udflugter i omådet og
til Danmark gennem selvsyn, hvordan hverdagen former sig her, og de
får en masse at vide om mindesmærker og mindesmærkepeje lokalt og
internationalt, bl.a. bestræbelserne
på at få Danevirke og Hedeby anerkendt som Unesco-verdenskulturarv.

IJGD-lejrene dækker hele spektret:
politik, kultur, medier og meget andet - sammenfattet under overbegrebet politisk-demokratisk dannelse,
kulturel indlæring og praktisk-interkulturelt samvirke.
Gennem opholdet i IJGD-lejrene tager de unge erfaringer med hjem,
der holder hele livet - ikke mindst
om de ret så mange sprog, der tales i
vort grænseland.
Danevirke Museums inspektør Nis
Hardt, Arkæologisk Landskontors
Matthias Maluck, borgmester Hermann Büll og Slesvig Flensborg Amts
Werner Groow er fuld af lovord for
det fine og gnidningsløse samarbejde
omkring ungdomslejr-projektet hele
vejen igennem.
Om IJGD-lejren bliver en årligt tilbagevendende begivenhed på Danevirke vides ikke på indeværende tidspunkt. Det vil en senere evaluering
vise.

[KONTAKT] Gottorp-Skolen (tlf.
04621 995700) i Slesvig tilbyder atter en række voksenunderviningskurser.

onsdage (mittwochs) – start 15.8.
kl. 18.00 - 19.30
Pris: € 75 – lærer: Maj-Britt Hofmann

DANSK OM FORMIDDAGEN/ VORMITTAGS
15 formiddage á 2 lektioner (15 Vormittage á 2 Std.)
tirsdage (dienstags) – start 14.8.
kl. 8.30 – 10.00: fortsættere 5
onsdage (mittwochs) – start 15.8.
kl. 8.30 – 10.00: fortsættere 2
onsdage (mittwochs) – start 15.8.
kl. 10.15 – 11.45: begyndere
Pris: € 75 - lærer: Maren Gischler

DANSK OM AFTENEN – DANSK 3
15 aftener á 2 lektioner
onsdage – start 12.9.
kl. 19.00 - 20.30
Pris: € 75 - lærer: Britta Schmidt

DANSK OM AFTENEN/ABENDS –
SAMTALE
15 aftener á 2 lektioner (15 Abende
á 2 Stunden)
mandage (montags) – start 13.8.
kl. 19.00 - 20.30
Pris: 75 € - lærer: Helga Light Braun
DANSK OM AFTENEN
begyndere / Anfänger
15 aftener á 2 lektioner (15 Abende
á 2 Std.)

DANSK OM AFTENEN – DANSK 5
15 aftener á 2 lektioner
torsdage – start 16.8.
kl. 19.00 - 20.30
Pris: 75 € - lærer: Natascha Lindahl
MADLAVNING FOR MÆND
10 aftener á 3 lektioner
torsdage – start 25.10.
kl. 18.00 - 20.15
Pris: € 75 - lærer: Morten Meng
www.irsam.de
Her kan du lære dansk på nettet.
Hier kannst du dänisch im Internet
lernen.

SSF OM SSF

Buttons & facebook
[KONTAKT] SSF har ladet fremstille
en portion SSF-buttons, der udleveres gratis ved henvendelse til ens lokale SSF-sekretariat. De er på knap 2
cm i diameter og forsynet med en
nål bagpå, så de kan sættes på tøjet.
De små buttons er et yderligere led i
synliggørelsen af Sydslesvigsk Forening på basis.
Også nye SSF-klistermærker til f. eks.
biler og cykler i forskellig størrelse
kan rekvireres på sekretariaterne.

FACEBOOK
Både a.h.t. synliggørelsen men også
for at kommunikere med medlemmerne har SSF indrettet en side på
facebook: www.facebook.com/syd-

slesvigsk.forening, ligesom der kan
ske direkte henvendelse til SSF via
hjemmesiden www.syfo.de, hvor der
er mulighed for at "skrive til SSF".

En stemningsberetning
[KONTAKT] Her er alt, vi ældre har
drømt om siden vor stærk belastede
barn- og ungdom i nazitiden: Forsoning, ja venskab og forståelse på
tværs af nationerne. Ærlig samtale
om alt, synlig nærhed til de forskellige landes historie og udvikling. Forstå
og omfavne hinanden uden fordomme.
Vi var engang faktisk isoleret i en verden med krig og magthaveri. Om det
var kunst eller anden kultur på internationalt plan, så var vores generation i Tyskland, også Sydslesvig, på
diktatorisk-fejlagtig vis udelukket fra
resten af verden. Og da demokratiske forhold vendte tilbage hhv. nydannedes, tog det tid at forstå: Vi er
fri. Vi kan færdes overalt og møde
nye mennesker i kammeratskab og
tolerance.

For forfatteren af denne lille stemningsberetning om den internationale teltlejr på Danevirke, der afsluttes
denne uge, var det vidunderligt at
opleve de 16 unge midt i deres hverdag. Gruppen bor i to store telte lige
bag Danevirke Museum, ved foden
af det, der forhåbentlig snart bliver
verdenskulturarv, et stenkast fra de i
fælleskab af tysk og dansk militær

om lange vandreture, ros til den
smukke sliby Slesvig, om sjove oplevelser og hyggelige timer sammen.
Du ser ind i smukke asiatiske, åbne
og nysgerrige øjne hos selvbevidste,
vidende unge.
Smukke spanske og italienske unge.
Mattas og Niclos kommer fra Serbien; deres ansigter er alvorlige. To lyshårede mejsjes fra Holland befinder

Tre styks infoboder udlånes inkl. infomateriale til distrikter til brug ved aktioner
m.m. Computeren på disken følger ikke automatisk med, men nærmere kan aftales. (Foto: Tine Andresen)
Ved kanonen på Danevirke Museum samles de unge ubekymrede til et afskedsfoto men med kendskab til kanoners og kriges destruktive energi, også i fortidens dansk-tyske grænselandshistorie.

Også "love is in the air", når unge fra
hele verdens mødes. (Fotos: Bernd
Bossemeier)

istandsatte veje og skanser, som de
unge nu også har hjulpet med til at
vedligeholde hhv. udbedre. Det er
klos op ad selve museet, velstyret af
inspektøren Nis Hardt og i mandsminde assisteret af Kirsten Matzen
ved indgangen og Holger Matzen
som pedel.
Undertegnede møder den unge
gruppe umiddelbart efter, at den har
holdt middagsro. Man skraber sine
engelskkundskaber sammen og lytter
til interessante beretninger om ubesværede samvær, skønne cykelture
og spændende sightseeingture rundt
omkring i (grænse)landet i minibus,

sig vel i denne muntre gruppe. Maria
fra Espana fortæller om lejren og fællesskabet, og om hvor hurtigt alle
fandt sammen. Og sandelig, om ikke
også der er en ung fra Erzgebirge. En
af de unge er lejrchef: Det er Dennis.
"We enjoy to be here" bekræfter de
unge på hver deres sprog sprog.
Og vi ældre sender dem et lidt vemodigt men også anerkendende
smil; os var det ikke forundt at mødes med andre unge fra hele verden,
da vi var unge. Men de unge af i dag
kan - og Gud ske lov for det!
Johanna

Til brug lokalt
[KONTAKT] SSFs distrikter har længe
efterlyst en ting, de kunne danne
baggrund for aktioner, når de f.eks.
hverver nye medlemmer eller deltager i byfester o. lign. SSFs almindelige
udstilling er dem for stor og mange
gange for teknisk, og blot fremlæggelsen af nogle brochurer er dem for
lidt.
Derfor har SSF fået lavet tre styk mindre informationsboder, der er nemme at transportere, robuste og ukomplicerede at sætte op.
De kan lånes af distrikterne til diverse arrangementer og består af en væg
og en disk med plads til infomateria-

le. Væggen kan enten stå foldet ud
(som på billedet) eller foldet sammen
til en firkant - alt efter behov og/eller
pladsforhold. Disken kan selvfølgelig
også bruges alene.
Med infoboden følger en pakke med
infomateriale og lidt giveaways i form
af kuglepenne, blyanter og små SSFslikposer. Det hele kan være i en almindelig bil og kan faktisk bygges op
af en person alene (en vejledning følger med). Infoboden kan reserveres
via ens lokale SSF-sekretariat, oplyser
SSFs foreningskonsulent Tine Andresen.
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BORGERFORENINGEN

BØRNENES GRÆNSE 2012

Om
at
gøre
Danmarkshistorien
levende

Syng
med Aase
[KONTAKT] På 5. år synger Aase
Abild med alle, der har lyst, den sidste tirsdag i måneden kl. 19.30-22.00
i Borgerforeningen i Flensborg.
Nu har der været to måneders sommerpause, men tirsdag den 28. august går hun i gang igen.
Alle, der har lyst til at synge, er velkomne; og der synges efter højskolesangbogen, understreger hun.

Til Århus
Bedstemor Inger med børnene forbereder opmålingen af den 800 år gamle Valdemarsmur. (Fotos: Kirsten Rykind-Eriksen)

[KONTAKT] Gentagne udbygninger
fra 700 til 1240 af Danevirke – den
gamle danske grænsevold mod
fjendtlige stammer fra syd, der især
talte sakserne og frankerne - var et
spændende tema, som børn og voksne legede sig ind i under Børnenes
Grænse 9.-12. juli.
Udklædte som vikinger stormede
børnene op ad volden ved Thyras
Borg, en del af Danevirkekomplekset, for at indtage den og jage de grufulde voksne, der forsvarede sig så
godt de kunne, på flugt. Med gummisværd og kæppe sloges de bravt, indtil de voksne måtte overgive sig. Derefter drog børnene stolte tilbage til
den nyfundne port til Norden i Danevirkevolden og til Valdemarsmuren
nær Danevirke Museum. Resten af
dagen, hvor man heldigvis blev beriget med solskin, gik med flere fredelige aktiviteter, som at lave buer og pile, måle Valdemarsmuren op, flette
bånd og være på stjerneløb rundt i
det spændende terræn omkring volde, skanser og sumpskov.
MINILEJR
Børnenes Grænse er en mini-lejr for
børn og voksne, i år afholdt med base i Spejdercentret Tydal. Børnene får
øjnene op for historien og oplever
den lige der, hvor den engang foregik. Samtidig afprøver børnene deres
fysiske grænser.
Danmarks gamle sydgrænse er oplagt
til dette emne.
Udover at Danevirkevold-systemet,

forbundet med den tidligere vikingehandelsby Hedeby ved Slien, er synlige i landskabet, så kan de otte udbygninger af Danevirke hver gang forbindes med de gamle heltesagn og
den konkrete historie. Sagnet om Uffe hin Spage og den gamle kong Vermund har som baggrund, at sakserne
sydfra mente, de skulle være herrer.
Bagved sagnet om kong Harald Hildetand og det store Bråvallaslag, der
foregik omkring 730 i Blekinge, ligger
konflikter om, hvem der havde retten
og styrke nok til at være konge i Danernes rige. Den ene af parterne,
kong Ring, var vokset op i Frisland
som søn af kongen og en dansk dronning. Sagn og virkelighed synliggjordes gennem fortællinger og leg.
MEDRIVENDE
Bålmad, naturvandring og besøg i
Hedeby nåedes også foruden leg og
spil i Tydals fantastiske naturområde.
Deltagerne fik en medrivende fortælling om at klare sig som dansksindet i
Sønderjylland-Sydslesvig, da hele
området var under Tyskland i perioden 1864-1920. Lederen af Den slesvigske Samling, Jan Jessen, selv opvokset i Flensborg, gjorde den nyere
historie ligeså levende som den ældre. Han fortalte om sin tipoldefar og
hans børns mange forhindringer for
at klare dagligdagen.
Grænseforeningen for Vejle Vesteregn stod som arrangør med hjælp fra
kompetente formidlere og pædagogstuderende. Der deltog familier fra

Jelling, Give- og Egtvedegnen samt
fra Sydslesvig, hvoraf et par stykker
havde børnebørn med fra København og Sjælland.

Kirsten Rykind-Eriksen,
formand for
GF Vejle Vesteregn

[KONTAKT] Der er ledige pladser i
den selskabelige forening Borgerforeningens Århus-tur lørdag den 1.
september med afgang kl. 8.30 fra ppladsen Lornsendamm i Flensborg.
På programmet står Århus Kunstmuseum ARoS (med spisning for egen
regning), Århus Festuge, der er startet
dagen før, Bazar Vest på 18.000
kvm., Nordens største basar, plus en
lille byrundtur i bus.
Turen inkl. museumsentré men uden
spisning koster 35 euro. Tilmelding
senest 15. august på tlf. 0461 23856
hhv. busck123@live.de.

SSF FLENSBORG
Annika, Mimmi, Joja, Tore Konrad og
Marie diskuterer resultater fra deres
tingfindertur i Tydalskoven.

Esbjerg
venter
Jan Jessen, Den
slesvigske Samling,
viser gamle skolebøger fra tyskertiden frem for Marie,
Annika, Helene og
Kristian. Helene har
hvide handsker på
for ikke at afsætte
fingerfedt på de
gamle blade.

[KONTAKT] SSF Flensborg By minder
om, at medlemmerne er inviteret til
en Esbjerg-tur tirsdag den 14. august
med afgang kl. 8 fra p-pladsen Lornsendamm i Flensborg, og at man bør
tilmelde sig nu, hvis man vil med;
gerne også fra andre SSF-amter.
For kun 40 euro oplever man det
140 kvm store vægmaleri Esbjerg
Evangeliet, kæmpestatuerne af Mennesket ved Havet og Hjerting Kirke
besøges - plus Tørskind Grusgrav med
Robert Jacobsens skulpturer.
Frokost klarer man selv, kaffen og
middagen er med i prisen.
Tilmelding senest i morgen, fredag
middag til Bysekretariatet, tlf. 0461
14408126.

DANSK SYDSLESVIGER AF FORMAT

Ekke Tessin 75 år
[KONTAKT] "Nu ikke for megen ros,"
siger Ekke Tessin, Dannevirke, straks
han åbner døren for KONTAKTs udsendte for at lade sig interviewe. Men
nu er der grænser for, hvad man kan
fortie, når man er 75 års fødselar og
en kendt og velrenommeret SSW-politiker igennem årtier.
I går, onsdag fyldte Ekke 75 år.
Og i den anledning var der stor familiefest hos Christa og Ekke Tessin. De
er nemlig glade for deres store familie: "Vi er stolte af vore børn og børnebørn, af hele vor store familie. De
har det godt allesammen, rundt omkring, dem herhjemme, dem i Danmark, dem i England, enhver på sin
post og med sin levemåde."
De fleste nåede at komme til Dannevirke, så der var fuldt hus.
Ekke blev født ind i lærer Albert Tessin og hustrus børneflok på syv.
Og ind i et liv under konstant udvikling. Minderne fra barndom og ungdom i Slesvig by er stærkt præget af
det danske. Sydslesvigs ve og vel var
Ekke tidligt bevidst om.
"Ekke der Recke" blev han kaldt. Og
en kæmpe var han - og er han stadig,
med kampmod og urokkelige overbevisninger.
POLITIK MED HJERTE OG
FORSTAND
Også i Dannevirke kommune er der
uendeligt mange majsmarker. Ekke
Tessin har ikke meget tilovers for

denne "ørken af majs": Den metode
til (energi)produktion kan ikke forsvares i længden, siger han. Dyrkning af
majs er ikke rentabel mere, og forpagtningen af landbrugsjord bliver
dyrere og dyrere. Efter hans mening
satser bønderne forkert.
Også her kan man mærke den erfarne kommunalpolitiker, SSW-manden
som repræsenterer folks interesser.
Sådan var det også i 70erne. Da affaldsproblemerne og lossepladserne i
landet blev større og større, tog han
som medlem af amtets bygge- og miljøudvalg ud til borgerne for at gøre
rede for, hvad man havde tænkt sig
at gøre fra politisk hold. I Gelting blev
udvalget modtaget med møjgreb og
spader, en alvorlig protest. En mor
med barn anklagede politikerne for
at være skyld i miljøsvineriet.
"Det gjorde ondt på mig og var i
mange år en uforglemmelig oplevelse
og forpligtelse for mig," fortæller Ekke.
Det lykkedes da også gennem ihærdigt overbevisningsarbejde at få borgerne med på en moderne affaldspolitik og et renovationskoncept, som vi
kender det i dag, i samarbejde med
en række fornuftige partnere.
Men dette var kun et af mange emner, som politikeren Ekke Tessin blev
konfronteret med.
I SdU-tiden var den aktive sportsmand også medlem af amtets børneog ungdomsudvalg - ofte med kyndig

vejledning af gode venner som Wilhelm Schütt, Hans Parmann og Andreas Lorenzen. Der fik han lært:
"Man må gerne have en god tråd til
forvaltningen men aldrig være dens
forlængede arm".
Ekke var god til teamwork men vistnok bedre som solofighter; f.eks. i
Dannevirke kommuneråd. SSW blev
populær i Dannevirke. Sådan var det
ikke før Ekke, kan forenings- og partivenner fra Dannevirke fortælle. Ekke
stod to gange overfor at blive valgt til
borgmester. Personen og personligheden mødte man med respekt også
hos de politiske modstandere. "Aber
leider bist Du in der falschen Partei".
"Skulle jeg opgive mit danske ståsted
for at blive borgmester?" spørger Ekke
retorisk. Interessant også mindet fra
dengang, da en dansk minister skulle
se nærmere på nødvendigheden af
en sportshal på SIF-pladsen i Slesvig:
Rent tilfældigt spadserede en flok
rødhvid-klædte børn syngende forbi
Ekke og ministeren. Det hjalp. Ministeren var overbevist. Hallen kom.
JUBILAREN
Ekke har sit gode humør i behold.
Han er åbenhjertet og ind imellem
ret så alvorlig, dog altid velinformeret
om forholdene. Ikke uden bekymring
mener han, at Slesvig by trænger til
en nyorientering til borgernes vel. For
meget pindehuggeri i byens politik
har forhindret en positiv udvikling,

"Haven er mere Christas værk," siger
Ekke, mens han utålmodigt lader sig
fotografere i den smukke, parklignende have i Dannevirke. Huset udstråler
dansk hygge og gæstfrihed. "Vi var
blandt de første, der byggede hus herude for over 40 år siden, og for to år
siden fejrede vi guldbryllup," fortæller
fødselaren, der stadig er gammel slesvigdreng. Efter at Dannevirke kommune, amtet og Slesvig by har trukket
veksler på hans utrættelige og standhaftige indsats til folks vel i årtier, er
det nu yndlingsbænken omgivet af et
hav af roser og huslig syssel-aktivitet,
bl.a. de 16 selvlavede fuglehuse rundt
omkring i træerne, der er rykket i centrum for hverdagen, inkluderende en
værdifuld tilværelse sammen med familie, naboer og venner.
(Foto: Bernd Bossemeier)

mener han.
"Jeg savner Alex," siger Ekke. Afdøde
Flensborg Avis-journalist Alex Herz
var hans svoger, nabo og ven.
"Vi to lagde i sin tid grunden for Danevirke Museum. Det bør ikke glemmes. Vore ideer, skitser og historiske
viden var museets byggesten."
På ferierejser med autocamperen har
ægteparret set og oplevet mangt og
meget. Det er den ferieform, de nyder allermest. Ekke Tessin organiserer
også de sydslesvig-danske klubmøder
i Dansk Autocamper Forening.
Som civilansat flymekanikermester på
Jagel flyveplads frem pensioneringen
var han dybt fortrolig både med starfighter-jetfly og militærvæsnet.
Jubilaren, der har ry for også at være
ubekvem, når det gælder, er derfor
ikke ubekendt med kritik af ham som
person. Bemærkninger som "unangenehme Zeitgenossen sind mir bekannt" besvarede han gerne med opfordringen om at putte fingrene i jorden og snuse til den.
Men det blev også til mange æresbevisninger i tidens løb. Især synes Ekke
Tessin godt om landråd Bogislav Tressen von Gerlachs afskedshilsen til
ham: "Herr Tessin. Mit Ihnen gab es
immer ein gute Zusammenarbeit.
Man wusste immer, woran man war."
Og det er så sandt, som det er sagt.
Johanna
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SLESVIGHUS-PROJEKTET ANTAGER FORM

Den sorte scene i baggrunden.

Salen, hvor der endnu mangler den trappelignende anordning med tilskuerpladserne.

Vises frem
2. september
[KONTAKT] Som det fremgik af sidste
uges leder her på KONTAKT, præsenteres ombygningen af salfløjen på
Slesvighus ved et åbenthus søndag
den 2. september kl. 11-17. Programmet, SSF og landsteatret sammensætter den dag, rummer ud over
besigtigelser, smagsprøver fra teatrets
kommende produktioner, festtaler,
hilsner og dansk underholdning.
Interesserede bedes af praktiske
grunde gerne inden 28. august tilmelde sig via Dansk Sekretariat Gottorp
på 04621 23888 hhv. gottorp@syfo.de.
SSFs byggeafdeling og især håndværkerne har lige nu travlt med at lægge
sidste hånd på værket, så salen, lillesalen og de tilhørende faciliteter er
klar til brug ved præsentationen den
2. september hhv. umiddelbart efter.

Lidt sceneteknik.

Anretterkøkkenet er ved at blive samlet

Loftet i salen er lyst og venligt.
Lillesalen med miniscenen i hjørnet.

Et af sminke- og omklædningsrummene bag scenen.

Hovedindgangen er lukket, når der spilles teater; da benyttes de store sideindgange.

Et kig ind i lillesalen.

MUNKBRARUP/ LYKSBORG

Tag med til Randers Regnskov
[KONTAKT] Regnskov er måske ikke,
hvad folk, trætte af denne sommers
regn, helst vil høre om. Ikke desto
mindre tilbyder Munkbrarup SSF sine
medlemmer, men også interesserede
fra andre distrikter - ikke mindst Lyksborg - en udflugt til Randers Regnskov lørdag den 25. august.
Dér kommer man tæt på flere hundrede dyre- og plantearter, og man
færdes sammen med dem under herlige sommertemperaturer.
Distriktsformand Niels Wolfsdorf er
ikke blevet overdænget med tilmel-

dinger, så der er god plads i bussen.
Der bliver afgang kl. 7.30 fra Oksbøl
Forsamlingshus, og efter tre timers
kørsel ankommer man. Hele herligheden koster 21 hhv. 14,50 euro, og
billetten kan omskrives gratis til sæsonkort 2012, så man også senere på
året kan tage til Randers Regnskov på
egen hånd og slippe ind, uden at
skulle betale en gang til.
Man medbringer madpakke eller spiser i regnskov-cafeteriet for egen regning.
Tilmelding og betaling hos Niels

Wolfsdorf, tlf. 04631 8268, senest
onsdag den 15. august.
Senest den dag skal børn også have
mailet deres besvarelse af to spørgsmål, nemlig hvor stor Randers Regnskov er og hvor mange dyrearter der
bor, til nielswolfsdorf@t-online.de Så
er de nemlig med i en lodtrækning
om en gratis deltagelse i turen.

Randers Regnskov venter.

(Foto: Randers Regnskov)

