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sYDsLesvigske og AnDre inDsLAg PÅ DYBBØL

LeDer

Sølvnål

NDR-kritik

APM-vindere

Til nærlæsning

[KONTAKT] Nanny Matzen i Flensborg fik SSFs sølv-
nål på sin 90 års dag for mange års indsats.

[KONTAKT] NDR vil ikke have udsendelser på fri-
sisk, så nu går Friisk Foriinings Bahne Bahnsen (foto) 
til Europarådet.

[KONTAKT] Fire elever fra A.P. Møller Skolen vandt 
digital filmkonkurrence i Sønderborg.

[KONTAKT] Dronningens, statsministerens og mini-
sterpræsidentens taler på Dybbøl.

[KONTAKT] 
Både i Dan-
mark og i 
Tyskland læg-
ges der op til 
en lempelige-
re adgang til 
dobbelt stats-
borgerskab.

Skulle lovgivningen i begge lande 
på et tidspunkt åbne op for mu-
lighed for ukompliceret adgang til 
dobbelt statsborgerskab, vil et - ef-
ter hvad man hører rundt omkring 
- stort antal danske sydslesvigere, 
der for de allerflestes vedkommen-
de er tyske statsborgere, utivivl-
somt ”gøre Danmark lidt større” 
ved at søge om også at få dansk 
statsborgerskab.
Sydslesvigsk Forening arbejder på 
vegne af alle danske sydslesvigere 
på at få muliggjort dette dobbelte 
statsborgerskab, der p.t. endnu 
ikke er muligt.
Sydslesvigsk Forening anbefaler i 
henvendelser til de relevante fora 
på Christiansborg, at medlemmer 
af mindretallet med tysk stats-
borgerskab (jf. Bonn-København 
erklæringerne fra 1955) og bosid-
dende i Sydslesvig, får mulighed 
for at søge dansk dobbelt statsbor-
gerskab under bestemte kriterier 
- f. eks. dokumentation for dansk 

skolegang og mindst 5 års medlem-
skab af en af de sydslesvigske ho-
vedforeninger, f.eks. Sydslesvigsk 
Forening.
SSF anbefaler endvidere, at syd-
slesvigere med tysk statsborgerskab 
bosat i Danmark, der kan doku-
mentere dansk skolegang, får lem-
peligere adgang til at søge dansk 
dobbelt statsborgerskab.
Det burde i så fald også gælde 
medlemmer af det danske min-
dretal, der ikke er født i Sydslesvig, 
men ellers opfylder kriterierne.
En konsekvens af indførelsen af 
dobbelt statsborgerskab i Tyskland 
- afhængig af den til den tid gæl-
dende lovgivning - kunne være, at 
rigsdanskere, der bor i Sydslesvig, 
kan søge tysk statsborgerskab uden 
at skulle afgive deres danske.
SSF begrunder sin henvendelse 
med, at det danske mindretal - 
ikke mindst med udgangspunkt 
i Sydslesvigloven - såvel kulturelt 
som finansielt er en aktiv del af det 
danske offentlige rum.
Dansk dobbelt statsborgerskab 
vil yderligere styrke såvel den en-
kelte sydslesvigers tilknytning til 
Danmark som folkefællesskabet 
mellem Sydslesvig og Danmark i 
almindelighed.

 SYDSLESVIGSK FORENING

Danske sydslesvigere 
ønsker dansk 
statsborgerskab

Sydslesvigsk Forening

[KONTAKT] Mindehøjtideligheden 
på Dybbøl den 18. april i anledning 
af 150-året for det preussisk-danske 
slag, der forandrede Danmark, blev 
overværet af langt flere end 10.000 
mennesker, blandt disse også en del 
danske sydslesvigere.
Sidstnævnte ville på denne dag, der 
så at sige - blandt meget andet - også 
er det sydslesvigske danske mindretals 
fødselsdag i 1864, være med for at 
markere samhørigheden med dan-
skerne.
Ud over de ret så mange, der tog tu-
ren til Dybbøl privat, var der også en 
busfuld, der var fulgt SSF Flensborg 
Bys og SSF Flensborg Amts indbydelse 
til at drage af sted i samlet flok.
På Dybbøl lyttede de til talerrækken 
i Kongeskansen, først og fremmest til 
Dronning Margrethe og statsminister 
Helle Thorning-Schmidt. Men også 
ambassadør Michael Zenner, der var 
ene om at repræsentere det officielle 
Tyskland, ministerpræsident Torsten 
Albig fra landet Slesvig-Holsten og 
formand for Region Syddanmark Carl 
Holst fik ordet.
En gribende ballet fra det slesvig-hol-
stenske landsteater, skøn musik ved 
folkBaltica-ensemblet under ledelse 
af Harald Haugaard samt dejlig sang 
ved Sønderjysk Pigekor og fællessang 
afrundede programmet dér, efter at 
der tidligere på dagen havde fundet 
en militær ceremoni ved fællesgra-
vene sted, hvor Regentparret lagde en 
krans.
Den såkaldt civile ceremoni i Konge-
skansen blev markant indrammet af 
et hav af dannebrog, ført frem af for-
eningsrepræsentanter fra hele landet.
Blandt de mange aktivitets- og infor-
mationstilbud, der var på Dybbøl den 
dag, var også et telt med nationale 
foreninger. Her var der tryk på for 
at få mere at vide om Danmarks-
Samfundet, Den Nordslesvigske 
Kvindeforening, Grænseforeningen og 
Sydslesvigsk Forening. Ikke mindst GFs 
nye brætspil ”1864” var efterspurgt.

De var 
der også

SSF Flensborg By og Amt drog til Dybbøl med en busfuld interesserede medlemmer.

Blandt de mange honoratiores sås også MFerne Jesper Petersen og Benny Engel-
brecht  (bag gelænderet t.v.) og SSFs formand Jon Hardon Hansen og generalse-
kretær Jens A. Christiansen (bagest nr. 2 og 3 f.h.)

SSF-konsulent Marike Hoop passede hele dagen igennem SSFs infobod i forenings-
teltet på Dybbøl.

Grænseforenings-konsulent Claus Jørn Jensen - her sammen med Renate Engel-
brecht fra Flensborg - meldte om godt salg af brætspillet ”1864”.

Christian Rasmussen var blandt dem, der orienterede nysgerrige om Danmarks-
Samfundets målsætning og aktiviteter.



25.
Ansgar Menighed Flensborg: Forårsrengøring inde og ude ved kirken kl. 15
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Spiser Schnüsch og dessert i Toosbüygade 7 
kl. 12

26.
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Forårsbrunch i Gelting Forsamlingshus kl. 
11

28.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Velt/Follervig: Besøg i Landeshaus i Kiel, fra Follervig kl. 12

29.
Borgerforeningen Flensborg: Foredrag med Lars N. Henningsen om 
”Nederlaget i 1864; Ny opstart for de danske i Sydslesvig” begyndende med 
spisning i Restaurant Borgerforeningen kl. 19
SSF-distrikt Dannevirke: Udflugt til Dybbøl Historiecenter fra Danevirkegården 
kl. 17.45
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19

30.
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

1.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Vandredag fra Lornsendamm kl. 9.30
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Udflugt til Økolariet i Vejle fra 
Schleihallenparkplatz kl. 8

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  

skaf et nyt SSF-medlem!
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menIgHeder FUSIonerede

SLeSVIg CenTrUm/ nord

SProgForenIngen

eJderSTed SSF

SSW

ForedrAg

[KONTAKT] Mandag den 5. maj afhol-
der Sprogforeningen ordinær general-
forsamling i Billedsalen på Folkehjem i 
Aabenraa kl. 19.
Der indledes med et foredrag af Flens-
borg Avis’ nye chefredaktør Jørgen 
Møllekær.

Efter foredraget starter generalforsam-
lingen - i en pause kl. 20.30 - er der 
brødtorte og kaffe.
Dagsorden i h. t. vedtægterne.
 Frode Sørensen

[KONTAKT] SSF Ejdersted indkalder til 
amtsgeneralforsamling tirsdag den 6. 
maj kl. 19.30 på Skipperhuset i Tøn-
ning.
Dagsordenen følger vedtægterne.
Til valg står (i parentes de nuværende 
valgte): næstformand (Silke Weinzierl-
Hancke), to bisiddere (Kerstin Meinert, 
Rudi Schuppich), 1. suppleant (Frauke 
Alberts), 2. suppleant (Helma Hen-

ning), to revisorer (Cornelia Wobig, 
Hanne Andersen), et medlem til ho-
vedstyrelsen (Silke Weinzierl-Hancke), 
1. suppleant (Mattias Skærved), 2. sup-
pleant (ubesat).
Amtsgeneralforsamlingen er åben for 
alle SSF-medlemmer i Ejdersted. De 
har taleret. Stemmeret har kun de 
valgte delegerede og amtsstyrelsen.
 sw-h

[KONTAKT] SSW minder om partiets 
åbne hovedudvalgsmøde tirsdag den 
29. april kl. 19 på Slesvighus, Lolfod/ 
Lollfuß 89 i Slesvig.
Foreløbig dagsorden: 1.) Velkomst ved 
landsformanden og valg af ordstyrer. 
2.) Politiske krav i forbindelse med 
europavalget. 3.) Vedtagelse af reso-
lutioner. 4.) Aktuelle informationer fra 
landdagsgruppen. 5.) Oprettelse af en 

arbejdsgruppe, der skal se på kom-
munale sammenlægninger. 6.) Konse-
kvenser af landsforfatnings-domstolens 
dom af 13.9.2013/ oplæg ved Rüdiger 
Schulze. 7.) SSWs værdier - ris og ros/ 
oplæg ved Malte de Grahl. 8.) Even-
tuelt.
SSWs medlemmer har tale- og møde-
ret til partiets hovedudvalgsmøder.

[KONTAKT] Udstillingen ”Byzans - 
Europas gyldne rige” på Flensborg Bib-
liotek danner rammen om et foredrag 
tirsdag den 29. april kl. 19.30.
Karsten Fledelius, lektor på Køben-
havns Universitet, Institut for Film- og 
Medievidenskab, trækker linjerne op 

fra rigets storhedstider for 1000 år 
siden til den byzantinske civilisations 
betydning i den moderne verden.
Medarrangør er: Dansk Kirke i Sydsles-
vig og Sydslesvigs Folkeuniversitet.
Entreen er sat til 6 euro.

Torsdag aften den 10. april kunne 
man i Valsbølhus hæve glassene og 
ønske hinanden tillykke. En længere 
proces var med det ønskede resultat 
blevet afsluttet med en fusion af de 
fire menigheder i Valsbøl Pastorat – 
Skovlund, Medelby, Store Vi og Vals-
bøl. 
Allerede ved generalforsamlingerne i 
2012 havde menighederne besluttet, 
at man ville gå videre med planerne 
om en sammenlægning. Derefter var 
der fulgt et detaljeret arbejde med at 
udarbejde vedtægterne for en ny me-
nighed. Kendere af et sådant arbejde 
ved, hvor mange detaljer vedtægter 
kan indeholde, og at ordene skal vejes 

grundigt, førend de nedfældes og bli-
ver til grundlaget for menigheds- eller 
foreningsliv. 
For at alt kan gå rigtigt til, må man 
på to hinanden efterfølgende gene-
ralforsamlinger beslutte sig. Med fire 
menigheder ville det betyde i alt 8 
generalforsamlinger, samt et passende 
antal menighedsrådsmøder. Man bli-
ver helt forpustet af at tænke på alle 
de møder, men de blev afholdt. Hel-
digvis viste menighederne og menig-
hedsrådene sig pragmatiske, og man 
kunne på stiftelsesdagen starte med at 
afholde menighedsrådsmøde og fire 
ekstra ordinære generalforsamlinger 
på ca. 40 minutter. Det gik pludseligt 

stærkt – også med de nye vedtægter. 
Menighedsrådsformændene talte om 
de oplevelser og de følelser, som de 
forbandt med de forgangne år og med 
den orden, der var ved at ophøre. Det 
var med vemod, at den ene menig-
hed efter den anden enstemmigt blev 
opløst. Pludselig sad man uden nogen 
menighed, men det varede ikke læn-
ge, så havde forsamlingen stiftet Den 
Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, 
Store Vi og Skovlund. Stemningen blev 
igen løftet, og folk kunne glade og 
forventningsfulde klirre med glassene 
og ønske hinanden tillykke med en ny 
begyndelse. Det var et stort øjeblik.
 fr

[KONTAKT] I strålende forårsvejr mød-
te 14 veloplagte børn i alderen 6-14 år 
op til SSF Slesvig Centrum-Nords første 
jonglør-workshop i spejderhytterne i 
Slesvig.
Vi kunne engagere Jan Jørgensen, som 
er nytilflyttet lærer på A.P. Møller Sko-
len, som instruktør for denne aktivitet.
Men inden det hårde arbejde startede, 
ventede utallige luftballoner på at blive 
fyldt med ris. Det kostede alle kræfter 
at få stoppet risposer i ballonernes 
lille åbning. De voksnes hænder blev 
ømme og fik blærer, men det nyttede 
ikke noget: De fik ingen pause, da bør-
nene ikke kunne få nok af at lave flere 
bolde. Alle ville have mindst 3 bolde, 
to var desværre ikke nok.
Men efter at børnene havde fået 3 
bolde hver i den ønskede farve, var det 
Jans tur til at overtage hele flokken.
Efter en sjov opvarmning startede alle 
med at balancere boldene på kroppen, 
kaste én bold ad gangen under benet, 
bag ryggen eller over hovedet. Jan 
havde en masse øvelser i baglommen 
og havde altid styr på den vilde flok.
Solskinsvejret var os en stor hjælp efter 
denne anstrengende men sjove work-
shop, for så kunne børnene lige luftes, 
inden deres forælde kom til efterføl-
gende grillhygge.
Bestyrelsens medlemmer havde sørget 
for kød, pølser og salater.
Nu kunne børnene vise det lærte frem, 
og Jan sørgede for lidt underholdning 
og viste os, hvor godt man kan blive, 
når bare man øver sig rigtig meget. 
 Kirsten Bohnsack

Generalforsamling

Amtsgeneralforsamling

Åbent hovedudvalg

Det Byzantinske Rige

Ny menighed i Valsbøl,
Medelby, Store Vi og Skovlund

14 til jonglør-workshop

Efter den stiftende generalforsamling for Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund klirrede folk glade 
og forventningsfulde med glassene og ønskede hinanden tillykke. (Foto: privat)

Opvarmningsøvelser inden der jongleres. (Fotos: privat)

Hårdt arbejde at stoppe risposer ned i snævre balloner.



EGERNFØRDE SSF

SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHLÄGT VOR

SLESVIGSK KREDITFORENING

SJÆLDEN HÆDER

HUSK

KRITIK AM NDR
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[KONTAKT] SSF Egernførde arrange-
rer en sommertur til Serengetiparken 
i Hodenhagen lørdag den 30. august 
med afgang fra Medborgerhuset 
klokken 6.30 og forventet ankomst 
kl. 10.
Deltagerne tager på en fælles, guidet 
bustur gennem parken med en safa-
ribus, men ellers kan man færdes frit 
i parken, indtil der køres derfra igen 
klokken 17. Parken tilbyder en mas-

se ud over vilde dyr og restauranter.
SSF-medlemmer betaler 28 euro for 
voksne og 20 euro for børn. Gæster 
betaler 35 hhv. 30 euro. 
Prisen inkluderer busturen med en 
lækker overraskelse, entré i parken 
og safaribussen.
Da entré og safaribus skal bestilles, 
skal arrangøren have en bindende 
tilmelding senest den 26. august, 
enten til Dansk Sekretariat, tlf. 

04351-2527, eller til Fred Witt, ssf-
egernfoerde@t-online.de.
Pladserne i bussen er dog først sik-
ret, når man har betalt sine billetter 
enten kontant på sekretariatet eller 
overført det samlede beløb med ”Be-
treff: Hodenhagen” og navn. Med-
bring kvitteringen på selve dagen.
Der er begrænset plads i bussen, så 
man må gerne tilmelde sig allerede 
nu.

[KONTAKT] SSF Egernførde arrange-
rer en fire dages tur til Limfjorden og 
Vesterhavet 25.- 28. september, og 
man må gerne melde sig til allerede 
nu, pointerer amttskonsulent Dorthe 

Salchow.
Deltagerne skal bo på Hotel Nørrevin-
kel i Lemvig (www.norrevinkel.dk).
Der er planlagt forskellige rundture 
i omegnen, både med rigelig mulig-

hed for at se Limfjorden, men også 
vesterhavsbyer står på programmet. 
Det detaljerede program kan man om 
kort tid finde på www.syfo.de under 
Rendsborg-Egernførde samt på op-
slagstavlen i vinduet i Medborgerhu-
set. Interesserede kan også få tilsendt 
et program via sekretariatet.
Der tages afsted torsdag den 25. sep-
tember klokken 9 fra Medborgerhuset, 
og man kan forvente at være hjemme 
igen søndag den 28. september senest 
klokken 18.
Medlemsprisen på 299 euro inklu-
derer alle busture, tre overnatninger, 
morgenmad og aftensmad med en 
øl, vand eller vin, fri svømmehal og 
sauna.
Ikke-medlemmer betaler 349 euro.
Der er mulighed for overnatning i 
dobbeltværelse eller ferielejlighed med 
to separate soveværelser og fælles bad 
som alternativ til enkeltværelset, der 
ellers vil koste 100 euro mere.
Tilmelding på sekretariatet, 04351-
2527, inkl. betaling af depositum på 
150 euro. Resten betales senest 1. 
september.

[KONTAKT] Als immaterielles kultu-
relles Erbe werden gemäß Unesco-
Definition kulturelle Ausdrucksformen 
bezeichnet, die unmittelbar von 
menschlichem Wissen und Können 
getragen, von Generation zu Gene-
ration weitervermittelt und stetig neu 
geschaffen und verändert werden. 
Der Frasche Rädj / Friesenrat Sektion 
Nord folgte dem Aufruf des schleswig-
holsteinischen Kulturministeriums 

und hatte im vergangenen Jahr einen 
entsprechenden Antrag eingereicht. 
Die Vorsitzende des Frasche Rädj / 
Friesenrat Sektion Nord, Ilse Johan-
na Christiansen, freute sich über die 
Entscheidung des Landes, der Unesco 
das Biikebrennen der Friesen als ein 
solches Erbe vorzuschlagen: »Damit 
spüren wir, dass wir vom Land ernst 
genommen werden«, sagt sie.
Nun wird der Antrag der Friesen über 

die Kultusministerkonferenz an das 
Expertenkomitee Immaterielles Kultur-
erbe der Deutschen Unesco-Kommis-
sion weitergeleitet. 
Dieses Gremium wiederum trifft sich 
zur Evaluierung der Vorschläge aus 
den 16 Ländern sowie länderübergrei-
fender Bewerbungen im September. 
Voraussichtlich im Dezember werden 
dann die ersten Einträge in das bun-
desweite Verzeichnis präsentiert.

Sommertur til Serengeti-
parken Hodenhagen

4-dages tur til Limfjorden

Biikebrennen als Kulturerbe 

Serengetiparken Hodenhagen byder på en masse oplevelser for store og små. (Foto: Serengetiparken)

Lemvig og Limfjord-egnen har en hel del at byde på. En af attraktionerne er Bjerg-
banen,  togforbindelsen fra Lemvig Station til havneområdet. Grundet højdefor-
skellen zigzagger banen sig ned på havnen, og på den korte distance opleves et 
fald på over 30 meter. Banen blev etableret som et bindeled mellem det øvre 
Lemvig og havneområdet og satte området i forbindelse med regionaltog-stræk-
ningen. Toget kører i sommermånederne og i forbindelse med diverse arrange-
menter. (Foto: Alan Nielsen)

Friisk Foriining-Vorsitzender Bahne 
Bahnsen kritisiert elitären Kultur-Dün-
kel beim NDR. (Foto: privat)

[KONTAKT] Også i økonomisk vanske-
lige tider kan Slesvigsk Kreditforening 
præsentere et tilfredstillende resultat.
På Slesvigsk Kreditforenings generalfor-
samling den 22. mai på Flensborghus 
forelægger bestyrelsen beretningen om 
forretningsåret 2013.
Kendetegnende for 2013 var en tilba-
geholdende låneforespørgsel.
Regnskabet for 2013 udviser et 
overskud på 14.162,14 euro mod 
16.532,50 euro året før. Der blev i alt i 
alt bevilget 37 lån på 561.143,20 euro 
til det danske  mindretal i Sydslesvig. 
Det samlede udlånsbeløb havde et fald 
på t€ 63 til t€ 2.963. Balancesum-
men er steget med t€ 33 til t€ 3.236. 
Et resultat, som kreditforeningen med 
baggrund i det lave renteniveau ikke 
behøver være utilfreds med.
Derfor vil bestyrelsen foreslå de til 

generalforsamlingen fremmødte 
medlemmer en udbetaling på 2,25 
procent. Med udgangspunkt i banker-
nes indlånsrenter er det en forsvarlig 
forrentning af medlemmernes andels-
kapital.
På valg til tilsynsrådet står Dirk Hansen 
og Jens A. Christiansen, der begge er 
villige til at tage imod et genvalg.
På generalforsamlingen vil Niels Kjems-
Inititivprisen blive uddelt for fjerde 
gang. Sidste år var det dr. phil. Lars 
Henningsen, der modtog prisen for sit 
arbejde som tidligere leder af Arkivet 
og Studieafdelingen på Dansk Central-
bibliothek.
Sløret omkring navnet på prismodtage-
ren 2014 vil blive løftet på generalfor-
samlingen.
 Andree Paulien,
 forretningsfører

[KONTAKT] På sin 90-årsdag i tirsdags 
modtog Nanny Matzen (i m.), SSF 
Flensborg Nord, SSFs sølvnål. Denne 
høje udmærkelse modtog hun, der sta-
dig er bestyrelsesmedlem i Flensborg 
Nord, for 30 års aktiv, altid hjælpsom 
og beredvillig indsats. På billedet flan-
keres hun (t.v.) af Else Martensen, der 
modtog sølvnålen på bygeneralfor-

samlingen i år for en tilsvarende lang 
bestyrelses- og ældreklubsindsats, og 
Preben K. Mogensen, SSF-distrikts- og 
-byformand, samt (t.h.) af Renate Art-
mann og Elke Riemer, begge medlem-
mer af bestyrelsen, der havde indstillet 
Nanny til sølvnålen. Den er i allerhøje-
ste grad fortjent. (Foto: Kirsten Leib)

[KONTAKT] Efter aftensang i Ansgar 
Kirke i dag, torsdag kl. 17, holder 

historikeren Lars Henningsen et kort 
foredrag om ”1864”.

[KONTAKT] Die jüngsten Äußerung 
des NDR, dass komplette Sendungen 
in friesischer Sprache einen großen 
Teil der Norddeutschen ausschließen 
würde, widerspricht eklatant dem 1997 
in Deutschland in Kraft getretenen Rah-
menübereinkommen des Europarates 
zum Schutz nationaler Minderheiten.
„Durch entsprechende Maßnahmen, 
wie etwa Sendungen zu untertiteln, wird 
niemand von einer friesischen Sendung 
ausgeschlossen“, hält der Vorsitzende 
der Friisk Foriining, Bahne Bahnsen, 
dem NDR entgegen.
Der Pressesprecher des Norddeutschen 
Rundfunks Martin Gartzke hatte auf 
Anfrage mitgeteilt, dass die Redaktion 
des NDR Landesfunkhauses Schleswig-
Holstein es allen Gesprächspartnern frei-
stellten, sich zum jeweiligen Thema in 
der Sprache ihrer Wahl zu äußern, aber 
dass komplette Sendungen in dänischer 
oder friesischer Sprache nicht im Sinne 
der Programmnutzer des NDR seien.
„Der NDR hält an einem elitären Kultur-
Dünkel fest, der aus den 50er Jahren 
des letzten Jahrhunderts stammt, statt 
sich der gesellschaftlichen Vielfalt und 
Demokratisierung zu stellen. Das Recht 
auf eine mediale Grundversorgung darf 
den Friesen in ihrer Sprache nicht länger 
vorenthalten werden, nur weil Friesisch 

eine einheimische Minderheitensprache 
ist. Wir werden die diskriminierenden 
Äußerungen des NDR daher dem Eu-
roparat im laufenden Monitoring zum 
Rahmenübereinkommen zuleiten. 
Die ARD-Schwesteranstalten RBB und 
MDR zeigen im Übrigen mit ihren sor-
bischen Programmen, wie pluralistisch-
minderheitenfreundlicher Rundfunk 
im 21. Jahrhundert aussehen kann“, so 
Bahnsen.
Die Friisk Foriining ist ein friesischer Ver-
band, der sich seit 1923 für die Rechte 
der Friesen in Deutschland und den Er-
halt der friesischen Sprache einsetzt.

Tilfredsstillende resultat

Sølvnål på 90-årsdagen

Aften med Hennningsen

Friesen wenden sich
an den Europarat
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[KONTAKT] Kunst & Co., Verein zur 
Förderung der Kunst, Klostergang 8A 
in Flensburg, lädt ein zur Eröffnung 
der Jesper Dalgaard-Ausstellung mit 
dänischer Video- und Installations-
kunst am Freitag, den 9. Mai um 
19.30 Uhr.
Die Eröffnungsrede hält Wolfgang Zei-
gerer, Direktor der Stadtgalerie Kiel.
Gezeigt wird die Ausstellung bis 14. 
Juni, Do+Fr 17-19 Uhr, Sa 11-13 Uhr 
u.n.V.
Mittelpunkt der Ausstellung ist Jesper 
Dalgaards neuer Animationsfilm „Pony 
Burger“, der in Flensburg seine Urauf-
führung haben wird. „Pony Burger“ 
handelt von dem Versuch eines Künst-
lers, reich und berühmt zu werden. Er 
will ein niedliches Pony schlachten, es 
zu Burgern verarbeiten und dann der 
Presse servieren, die hoffentlich zahl-
reich erscheint. Leider hat er das Gan-
ze nicht sehr gründlich durchdacht, 
denn er gerät in echte Schwierigkeiten 
und wird in einem Medienzirkus ver-
rissen. Auf einmal ist er stigmatisiert 
und wird von wütenden Tierschützern 
verfolgt. Am Ende landet er im Ge-
fängnis.

Der Film liefert einige kunsthistorische 
Referenzen. Die naheliegensde ist zu 
Björn Nörgaards „Pferde Sacrifice“ 
von 1970. Ebenso werden Arbeiten 
anderer Künstler, wie Piero Manzoni 
und Yves Klein, kommentiert.
Die Ausstellung zeigt außerdem eine 
Reihe von Objekten, die als Raum-
module dreidimensionale Szenen aus 
dem Film in dem Maßstab 1:10 abbil-
den und die sich mit dem Universum 
des Films auseinandersetzen. Einige 
Details aus diesen Modulen werden 
vom Künstler in originaler Größe 
nachgebaut.
Jesper Dalgaard (geboren 1974) hat an 
der „Fynske Kunstakademi“ in Odense 
und an der „Kongelig Dansk Kunst-
akademi“ in Kopenhagen studiert und 
zählt zu den wichtigsten Vertretern 
der jungen Kopenhagener Kunstszene.
Seine erste große Einzelausstellung in 
Deutschland wurde 2013 in der Kieler 
Stadtgalerie präsentiert und erfuhr gro-
ße Aufmerksamkeit und Anerkennung.
www.kunst-und-co.org

[KONTAKT] Som æresgæst ved 
afslutningsshowet overrakte HKH 
Prinsesse Marie hovedpræmierne, da 
300 unge fra Danmark og Tyskland 
forleden var samlet i Sønderborg til 
den digitale ungdomscamp ”Young 
Digitals”, der satte fokus på historie, 
demokrati og nye digital formidlings-
former.
I kategorien lommefilm vandt Colja 
Stork, Magnus Werner, Niklas Hingst 
og Troels Kramhøft Rasmussen fra 
G11.2 på A.P. Møller Skolen i Slesvig 
med filmen „Danmark mod Tysk-
land“, hvilket udløste Ipad Air til hele 
klassen.
Hvordan kan korte lommefilm kree-
ret af elever på få minutter på mo-
biltelefonener gøre undervisningen 
mere interessant i gymnasiet? Hvor-
dan kan fx slaget på Dybbøl Banke 
i 1864 eller demokrati forklares ved 
hjælp af små og korte film? Og, hvor-
dan kan kulturinstitutioner bruge den 
nyeste teknologi eller de sociale me-
dier til at formidle kunst til unge?
Det fandt 300 unge fra Danmark 
og Tyskland ud af, da de mødtes til 
ungdomscampen og diskutere de-
mokrati og fremtid via nye digitale 
formidlingsformer. Det betød, at de 
kastede de traditionelle historiebøger 
væk og i stedet lærte og diskuterede 
via fx sociale medier som Facebook 
og Instagram, ligesom de prøvede 
alt fra interaktive borde og gulve til 
computerbriller.
Blandt publikum til afslutningsshowet 
var også danske og slesvig-holstenske 
ministre og politikere. Derudover var 
”digitale seniorer” inviteret – med-
lemmer af et seniornetværk, der 
jævnligt mødes for at assistere hin-

anden i brugen af de mange digitale 
muligheder.
”Det er oplagt at bruge 150-året for 
slaget på Dybbøl Banke i 1864 til at 
formidle regionens historie og kultur 
på en ny måde til den unge gene-
ration. De får diskuteret demokrati 
fra 1864 og frem til i dag, samtidig 
med at de oplever nye digitale for-
midlingsformer og en anden måde 
at lære på. ”Young Digitals” er i flere 
henseender et grænseoverskridende 
projekt,” siger initiativtager Charlotte 
Sahl-Madsen.
Afslutningsshowet bød på eksempler 
på de unges lommefilm om demo-
krati, ligesom der var digitale foto-
konkurrencer og digitale fortæller-
konkurrencer.
Stand upkomiker Thomas Warberg, 
Toftlund, underholdt med bidende 
betragtninger om det at være ung i 
en grænseregion, og den fremadstor-
mende poptrio L.I.G.A. stod for den 
musikalske underholdning.
Projektet er støttet af Region Syddan-
mark, Fabrikant Mads Clausens Fond 
og Sønderborg Kommune. Initiativ-
tagere til projektet var Kunsthallen 
i Sønderborg, A.P. Møller Skolen i 
Slesvig og Business College Syd.
www.youngdigitals.dk
www.facebook.com/yd2014   
Instagram: 
youngdigitals2014/#yd14camp
 Mette Sørensen/Be.

[KONTAKT] Det var første gang, 
SSF Egernførde tilbød et fiskekursus 
for børn. Derfor var bestyrelsen og 
særligt Britta Dittmann, der stod for 
planlægning og gennemførelse af 
kurset, særligt glade, da de kunne 
tælle i alt 10 tilmeldte børn i alderen 
fra 6 til 12 år. 
Således sad syv drenge og tre piger 
i de private biler, da turen klokken 
6.30 gik fra Medborgerhuset til Bre-
kentorp/ Brekendorf og fiskesøen.
Ved søen ventede Brittas flittige 
hjælpere Kim Lasse, Timo, Bjørn og 
Michael.
De forventningsfulde børn skulle da 
heldigvis heller ikke vente længe, 
inden der var bid, og da dagen var 

omme, kunne halvdelen af børnene 
få en fisk med hjem, da der var 
fanget fem fisk i alt. Børnene hjalp 
selv med at gøre dem rene og tage 
indmaden ud; det hører jo med, når 
man vil fiske.
Britta havde smurt morgenmad og 
lavet varm kakao til børnene, så alle 
kunne styrke sig, inden det var tid til 
en vandretur omkring søen.
Klokken 12 blev alt grej pakket sam-
men, og turen gik tilbage til Medbor-
gerhuset. Børnene var tilfredse og 
glade, da de blev mødt af forældre 
og en varm grillpølse i foreningens 
have.
Det var Fred og Heike fra besty-
relsen, der havde forberedt en ha-

veafslutning, så diplomerne kunne 
overrækkes og gruppebilledet tages. 
Matthis fangede den største fisk på 
42 cm og fik førstepræmien, men 
der var en lille gave til alle, så ingen 
blev glemt.
Børnene havde en fantastisk dag, og 
de var enige om, at det snart skulle 
gentages.
Det var en træt men tilfreds Britta, 
der takkede både de øvrige besty-
relsesmedlemmer for opbakning og 
hjælp, men også fremhævede de ak-
tive, uundværlige hjælpere, der støt-
tede og - i modsætning til den øvrige 
bestyrelse - har forstand på fisk...
 gh-w

Jesper Dalgaard, Kopenhagen:
Video- und Installationskunst

300 unge til digitalcamp

Fiskekursus i Egernførde

300 unge fra hele grænselandet var til digital camp i Sønderborg. (Fotos: Jacob Jorb/Jorp.dk)

10 glade og stolte børn, en vinderfisk, ankerkvinden Britta Dittmann og de flittige hjælpere. (Foto: privat)

Vinderne i kategorien lommefilm: Colja 
Stork, Magnus Werner, Niklas Hingst 
og Troels Kramhøft Rasmussen fra 
G11.2 på A.P. Møller Skolen i Slesvig 
sammen med Prinsesse Marie (t.h.) og 
initiativtageren til campen Charlotte 
Sahl-Madsen (t.v.)
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[KONTAKT] HM Dronning Margrethe 
sagde i sin tale på Dybbøl den 18. 
april ved 150-års markeringen af slaget 
samme sted:
»Når vi i dag er forsamlet her på Dyb-
bøl Banke, er det for at mindes de sol-
dater, som kæmpede og faldt i 1864. 
Vi husker deres indsats og viser dem 
vores respekt, uanset om de var dan-
ske eller tyske.
Igennem 150 år har danske og tyske 
den 18. april markeret slaget ved 
Dybbøl. Markeringerne har først og 
fremmest fundet sted her på Dybbøl 
Banke, men også andre steder.
Nogle årsdage har fundet sted under 
dansk flag, andre under tysk. Samtidig 

har den historiske udvikling og den 
skiftende tidsånd bevirket, at begiven-
heden i årenes løb har fået forskelligt 
indhold og udtryk. Det er tydeligt at 
se, hvordan forskellige tiders syn på 
Sønderjyllands og Slesvigs dramatiske 
historie har afspejlet sig.
Men trods ændret fokus igennem 
tiden, har alle mærkedage haft det 
samme mål: At mindes dem, som 
kæmpede og led, og som måtte betale 
den allerhøjeste pris, og at huske på 
dem, som mistede.
I de tidlige år efter den ulykkelige krig 
lukkede Danmark sig om sig selv. Der-
for bar de første officielle markeringer 
af Slaget ved Dybbøl da også præg af 

sår, som endnu langt fra var helet.
I disse år var slaget stadig et levende 
og smertefuldt minde i mange hjem. 
Og det er let at forestille sig, hvordan 
de stilfærdige mindestunder dengang 
var præget af samme følelse af tab og 
savn.
Om man var dansk eller tysk, var tabet 
lige smerteligt, for smerten kender jo 
ikke til nationalitet.
Tiden gik; og tiden læger alle sår, siger 
vi, men tiden må også hjælpes på vej. 
På begge sider af grænsen gjorde man 
en oprigtig indsats for at skabe forso-
ning. Forsoningen var ikke givet – den 
skete ikke af sig selv. Men den skete.
Jeg havde selv den store oplevelse at 

deltage i markeringen af 100 året for 
slaget ved Dybbøl i 1964, en gribende 
begivenhed, som dengang ganske na-
turligt bar et tydeligt dansk præg. Sam-
tidig var det også dengang, at tanken 
om et samlet og enigt Europa for alvor 
var ved at tage form, også i Danmark.
50 år er nu gået siden den milde for-
årsdag i 1964.
I dag mindes vi atter det skæbne-
svangre slag. Og vi kan se på slaget 
igennem nutidens øjne – i en tid, hvor 
danske og tyske flag kan vaje fredeligt 
side om side.
Må denne mindedag afspejle den 
samhørighed og virkelyst, som i dag 
kendetegner grænselandet.

Et grænseland, hvor mindretallene på 
begge sider af grænsen opfattes som 
en selvfølgelig og respekteret del af 
befolkningen.
Denne dag kan også tjene til at huske 
på, at selv alvorlige stridigheder kan 
lades bag os, når viljen er til stede, og 
den kan minde os såvel som andre, 
om de muligheder, der følger af at 
knytte stærke bånd hen over lande-
grænser.
Den 18. april 1864 er aldrig blevet 
glemt. Den var først et åbent sår, der 
efterlod et ar, som engang imellem 
godt kunne værke, men med tiden er 
dagen blevet et minde, som vi holder i 
hævd, og som vi ærer.«

[KONTAKT] I sin tale på Dybbøl i 
anledning af markeringen af 150 års 
dagen for slaget samme sted den 18. 
april sagde statsminister Helle Thor-
ning-Schmidt bl.a.:
»Tidligt om morgenen den 18. april 
1864 indledte preussiske tropper et 
voldsomt bombardement mod de 
danske styrker her i Dybbøl. Lige her 
blev der kæmpet en blodig og ulige 
kamp. 
Mange af os har oldefædre eller tip-
oldefædre, der deltog i krigen den 
aprildag for 150 år siden. Måske har 
I hørt historier, som er blevet fortalt i 
familien fra generation til generation. 
Min morfars far, Ferdinand Eusebius 
Sørensen, var med, blev såret og over-
levede krigen. Han er siden blevet 
verdensberømt i vores familie.
Ligesom menig J.P. Hansen fra 16. 
regiment, der efter slaget beskrev, 
hvordan han og hans kammerater lå 
i ”huller og grøfter” med ”hele læs 

sprængte jernstumper i den gennem-
piskede jord, under en helvedes larm 
af hylende og brummende granater.” 
Også i dag kæmper danske soldater 
for vores land. 
De er ikke forsvarsstyrker her ved 
Danmarks grænser. I dag kæmper vo-
res udsendte mænd og kvinder langt 
fra hjemmet, når de til lands, til vands 
og i luften er med til at løse internatio-
nale konflikter. 
Men i bund og grund er opgaven den 
samme: Soldaterne yder deres, så vi 
kan leve trygt. 
De løser deres opgaver under vanske-
lige vilkår. Og de fortjener vores dybe 
respekt og taknemmelighed. Dengang 
som nu. 
Den 18. april er også en anledning til 
at huske, hvordan Danmark er blevet 
det land, som det er i dag.
Menig J.P. Hansen var bonde. Han 
måtte forlade sin gård i Nybørre på 
Møn for at gøre sin pligt som genind-

kaldt soldat. Om den 18. april skrev 
han: 
”Når bonden så siden skal til at pløje 
disse marker, vil han støde på flere 
jernstumper end sten. Hans plov vil 
blive sløv af alt det jern, som jorden 
gemmer.” 
Og han fik ret. Freden blev på mange 
måder mærket af krigen. Det gjaldt 
ikke kun bonden og hans jord. Slaget 
i 1864 var et nederlag, der ændrede 
Danmark som land. 
En tredjedel mindre i areal. En million 
mindre i befolkning. Og forandret i sin 
forståelse af, hvad det vil sige at være 
dansk. 
Ved krigens indgang var vores land 
et ungt demokrati, men også et land 
som nok hang fast i et gammelt billede 
af verden og af os selv. Ved krigens 
udgang lærte Danmark på den hårde 
måde, at verden var og blev forandret. 
At vænne sig til det krævede nok sin 
tid. Og nederlaget kastede lange skyg-

ger. Det tog mange år at forstå, at et 
lille land kan ikke lukke sig om sig selv. 
At vi tværtimod har brug for at være 
en del af verden. At vi må løfte vores 
ansvar internationalt. Og at vi har me-
get at byde på. 
For små lande kan være store på deres 
egen måde. 
Se bare her i grænselandet, hvor dan-
skere og tyskere lever side om side 
på en måde, som de færreste troede 
mulig for bare få generationer siden. 
Fjendskab blev til naboskab. Naboskab 
blev til venskab. 
Og det er en bedrift og et format, der 
tjener som forbillede i verden omkring 
os.
Ud af nederlaget i 1864 voksede det 
moderne Danmark. Med demokrati. 
Med en veluddannet befolkning. Med 
ligestilling mellem kønnene. Frihed for 
det enkelte menneske. Og hele vores 
solidariske velfærdssamfund.
Vores fælles historie er altid med os. 

Den er i vores slægter. Den er i vores 
landskaber. I vores byer. I vores sange. 
I vores fortællinger. Uden den var vi 
på godt og ondt ikke dem, vi er blevet 
til i dag. 
Vi skylder os selv at tage vores fælles 
historie alvorligt. 
Og det bliver der rig lejlighed til i år. 
150-året for Dybbøl. 200-året for 
Norges selvstændighed. 70-året for de 
allieredes invasion i Normandiet. 
Alle de begivenheder markerer vi i 
2014. 
Det lange perspektiv er vigtigt. For det 
lange perspektiv fylder mig med en 
ydmyghed og med en bevidsthed om, 
at vi er det seneste led i en kæde. At vi 
står på skuldrene af de generationer, 
der var før os. 
Og når vi mødes i dag for at markere 
den 18. april 1864, så gør vi det med 
en ukuelig tro på, at Danmark er værd 
at kæmpe for. Dengang og nu.«

[KONTAKT] Ministerpräsident Torsten 
Albig würdigte beim 150. Jahrestag 
der Schlacht in Dybbøl am 18. April, 
dass Deutsche und Dänen in den 
letzten 150 Jahren von Feinden zu 
Freunden geworden sind. ”Heute 
gehört wieder zusammen, was blutige 
Kriege und spaltender Nationalis-
mus getrennt haben. Dänemark und 
Schleswig-Holstein sind freundschaft-
lich verbunden”, sagte er am 18. April 
beim Festakt zum 150. Jahrestag der 
Schlacht i Dybbøl.

Albig erinnerte daran, dass Deutsche 
und Dänen sich dort vor 150 Jah-
ren als Feinde gegenüber gestanden 
hätten. ”Unser jahrhundertelanges 
menschliches Miteinander ging im 
Kugelhagel unter. Mit traumatischen 
Langzeitfolgen: tausende Menschen 
verloren ihr Leben und Dänemark 
verlor ein Drittel seines Staatsgebiets. 
Nach 1864 galten Deutsch und Dä-
nisch fast ein Jahrhundert lang als 
unvereinbare Gegensätze. Schleswig-
Holstein und Dänemark wurden ge-

trennt. Heute wachsen Dänemark und 
Schleswig-Holstein beständig aufein-
ander zu. Auf eine ganz neue Weise, 
ohne zu verschmelzen. Vom Freund-
Feind sind wir wieder zur deutsch-
dänischen Gemeinschaft gekommen. 
Dies ist ein unschätzbares Geschenk 
der vorherigen Generationen”, sagte 
der Ministerpräsident. 
”Heute fragen wir nicht zuerst, ob 
jemand Deutsch oder Dänisch ist, 
sondern was wir gemeinsam für unser 
Land, für unsere Grenzregion errei-

chen können. Diese Nähe, diesen 
Frieden werden wir uns nie mehr neh-
men lassen - weder von Nationalismus 
noch von einer anderen politischen 
Ideologie”, so Albig.
Am 18. April 1864 hatten preußische 
und österreichische Truppen in einer 
blutigen Schlacht die Schanzen bei 
Dybbøl erstürmt und damit dem däni-
schen Kriegsgegner eine entscheiden-
de Niederlage zugefügt. In der Folge 
des Kriegs wurden die Herzogtümer 
Schleswig und Holstein bis zur König-

sau bei Kolding in Preußen eingeglie-
dert.
 Presse Landesreg.

Mit der Volksabstimmung 1920 kehrte 
der nördliche Teil der Herzogtümer 
als Nordschleswig bzw. Sønderjylland 
zurück nach Dänemark, während 
Südschleswig preussisch blieb, beide 
Landesteile mit einer entsprechenden 
nationalen Minderheit.

Deutsch-dänische Gemeinschaft ein Geschenk der vorherigen Generationen

Når viljen er til stede...

Små lande kan være store på deres egen måde

Dybbøl Mølle, symbolet 
på det nye Danmark, der 
opstod efter 1864.

Mylder i Kongeskansen 
med over 10.000 men-

nesker, deriblandt en 
del fra Sydslesvig.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt på talerstolen; bag hende ses Dronning Margrethe, Prinsgemal Henrik, Prins Joachim og 
bl.a. ambassadør Michael Zenner og regionsrådsformand Carl Holst.

Regentparret i Store Krone forlader Dybbøl eskorteret af motorcykelpolitiet.
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