Flensborg Avis • torsdag den 26. juni 2014 • side 1

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
Ugens overskrifter

Sommerlejr
[KONTAKT] Der er enkelte ledige pladser på SdUs
alle tiders sommerlejr for de 11-13-årige.

Læs mere på KONTAKT side 2

Sommerkoncert
[KONTAKT] Gudenå Folkekor giver en gratis sommerkoncert i Ansgar Kirke i Flensborg.

Læs mere
mere på
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Kontakt side
side 3x
Læs

Sommerglæde
[KONTAKT] Den danske regering ligestiller det tyske
mindretals skoler m.h.t. byggetilskud til stor glæde
ikke kun for BDN-formand Hinrich Jürgensen (foto).
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LØRDAG/ SØNDAG 28./ 29. JUNI

Familieweekend på
Danevirke Museum
[KONTAKT] Danevirke Museum inviterer børn og voksne til en hyggelig
weekend i landsbyen Dannevirke/
Dannewerk sammen med vikingedukketeatret Ygdrasil og vikingegrupperne
Opinn Skjold og Isarnhoe.
Der bliver dukketeater for børn (men
også for voksne), idet Dukketeatret Ygdrasil opfører ”Tors fiskefærd”.
Tordenguden Tors eventyrlige rejser til
jætternes land hører til den nordiske
sagnverdens skønneste fortællinger.
Menneskekvinden Embla starter med
at fortælle om de nordiske guders verden.
Så bliver publikum taget med på Tors
besøg hos den onde jætte Hymer.
På en fælles fisketur får Tor Midgårdsormen på krogen og slår den i hovedet med sin hammer, så hele jorden

skælver. Hymer bliver bange og lader
ormen slippe. Det får han ikke megen
ros for.
I dukkespillernes version af sagnet har
Tor en ubuden gæst med på rejsen.
Det er rotten Snorre Rottehalesen, der
vil plyndre jættens spisekammer.
Hymer er selv sulten og rotten er lige
ved at blive ædt. Men bare rolig. Skurken får en på trynen og alt ender selvfølgelig godt for historiens helte.
Medspillere og modspillere: Tordenguden Tor – jætten Hymer – Midgårdsormen – Embla – ravnene Hugin og Munin samt rotten Snorre Rottehalesen.
Museet holder åbent begge dage kl.
10-17.
Og der er forestillinger begge dage kl.
11 og 14.
Entré: Børn 3 euro/ 24 kr., voksne 5

»Kirke uden
Grænser«
14. september

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg går mandag
over til sommer-åbningstider og indbyder til stor
sommerfest lidt senere.
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LEDER

Chokerende
mindretalsforhold
Sydslesvigsk Forening

uddannede bønder, og de føler sig
som andenrangs borgere.
Vil man have en bedre uddannelse, må man søge den i Tyrkiet
og siden bruge masser af tid på at
få uddannelsen anerkendt af de
græske myndigheder.
Indtil for få år siden var vestthrakiske landsbyer i bjergene lukket
inde, og græsk grænsepoliti kontrollerede adgangen. Om natten
var denne indre grænse lukket.
FUEV-delegationen mødte med
andre ord rystende mindretalsforhold, som egentlig burde
være utænkelige i et EU-land anno
2014. En skamplet - også for EU.
Fra SSFs side orienterede vi om
forholdene og udviklingen i det
dansk-tyske grænseland, herunder
særligt Bonn København-erklæringerne og mindretallenes naturlige
deltagelse i den samfundspolitiske
dialog (participation). Vi gjorde
ligeledes rede for grænselandets
tradition for en mindretalskommitteret.
Orienteringen blev givet til både
repræsentanter for det tyrkiske
mindretal og det officielle Grækenland med håb om inspiration til at
gøre noget ved de kritisable mindretalsforhold i Grækenland.
Vi må håbe, at det lykkes de selvbevidste vestthrakiere og deres
parti at komme ind i det græske
parlament og derved påvirke den
græske stat til at overholde de mest
simple menneskerrettigheder i et
land, der ser sig som demokrartiets
vugge.
SYDSLESVIGSK FORENING

euro/ 40 kr.
Billetten er gyldig til både dukketeater
og museets udstillinger.

BOV

Sommerfest

[KONTAKT] En mindre delegation
fra mindretalsunionen FUEV var på
et to-dages informationsbesøg hos
vestthrakierne, et tyrkisktalende
nationalt mindretal i det nordøstlige Grækenland i grænseegnen
over mod Tyrkiet med ca. 150.000
mennesker.
De har tilbudt at ville arrangere
næste års FUEV-kongres.
At Grækenland - engang demokratiets vugge - har problemer med
overhovedet at anerkende nationale mindretal, er efterhånden kendt.
Men at vestthrakierne øjensynligt
udsættes for chikane og mobning,
overraskede FUEV-delegationen,
der meget vel var klar over, at et
mindretals situation ikke bør sammenlignes med andre mindretals,
men med den lokale flertalsbefolkning.
Chokerende var, at udtrykket ”tyrkisk mindretal” er forbudt at bruge.
Det er et muslimsk mindretal, fastholder den græske stat. Grækenland anerkender ikke etniske eller
sproglige mindretal.
Det tyrkiske sprog må ikke bruges
i officielle sammenhænge, f.eks. af
vestthrakiske borgmestre de steder,
hvor mindretallet udgør flertallet.
Og der er ingen vestthratiker, der
er ansat i den offentlige sektor.
På deres skoler underviser udelukkende græske lærere uden særligt
godt kendskab til tyrkisk.
Børnene får kun adgang til den offentlige skole, når de forinden har
været i børnehaven, hvor sproget
ligeledes udelukkende er græsk.
99 pct. af vestthrakierne er dårligt

Dukketeatret Ygdrasil: Tor, Hymer og
Midgårdsormen. (Foto: Ygdrasil)

Fra arbejdsgruppens møde i Bov sidst - danske og tyske præster fra flertal
og mindretal. (Foto: privat)

[KONTAKT] For tredje gang bliver der
et dansk-tysk ”Kirke uden Grænser”arrangement i og omkring Bov Kirke.
Notér datoen allerede nu: 14. september finder mødet sted - optakt
kl. 11 og gudstjeneste kl. 13. Alle er
velkomne.
Bov Kirke glæder sig til igen at byde
velkommen til ”Kirke uden grænser” .
Dette store kirkestævne for alle menigheder, danske og tyske på begge
sider af grænsen gentages hvert 4. år,
og har som afsluttende højdepunkt
en fælles dansk-tysk gudstjeneste kl.
13, hvor det denne gang er biskop
Marianne Christiansen, Haderslev, og
provst Carmen Rahlf, Flensborg, der
prædiker i Bov Kirke.
Forud for gudstjenesten inviteres til
kort morgensang m.v. i enkelte kirker
og fælles opbrud til Bov, hvor der
er optakt fra kl. 11 med to sangkor,
blæsere og folk-gruppe. Flensborg Y`s
Men`s Club sørger for, at man købe
mad og drikke.
Dette grænseoverskridende, dansktyske kirkestævne finder sted for tredje
gang, og planlæggerne (foto) håber,
at mange igen vil slutte op om denne
mulighed for at møde både nære og
fjernere, danske og tyske naboer ved
morgenandagter og fælles afgang til et
festligt kirkestævne i Bov; til fods, på
cykel eller på anden vis.
pkm

NORDFRIESISCHES SOMMER-INSTITUT

6 x Focus Nordfriesland

[KONTAKT] Das Nordfriisk Instituut
lädt alle Interessierten ein zu seinem
24. Nordfriesischen Sommer-Institut,
einer Vortragsreihe mittwochs 19.30
Uhr im Bürgerhaus Bredstedt in der
Süderstr. 36.
2. Juli
Dr. Christian Ring, Nolde Stiftung
Seebüll: Die Kunst selbst ist meine
Sprache - der Maler Emil Nolde.

16. Juli
Dr. Bernd Brandes-Druba, Sparkassenstiftung SH, Kiel: Bewahren - För-

dern - Bewusstein wecken, die Arbeit
des Denkmalfonds SH e.V. mit besonderem Blick auf Nordfriesland.
30. Juli
Sünje Gonnsen, Dr. Paul-Heinz Pauseback, Fiete Pingel, Prof. Dr. Thomas
Steensen: Mit Gott für Kaiser und
Vaterland - vor 100 Jahren, der Beginn
des Ersten Weltkriegs in Nordfriesland.
13. August
Dr. Martin Stock, Landesbetrieb für
Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz: Unser wildes Wattenmeer

- eine Multivisionsshow zum Weltnaturerbe Wattenmeer.
27. August
Prof. Dr. Volkert Faltings, Ferring
Stiftung, Alkersum/Föhr: Seefahrt auf
allen Weltmeeren - die Föhrer Navigationsschulen, ein nachahmenswertes
Modell.
10. September
Dr. Christian Demandt, TheodorStorm-Gesellschaft, Husum: Wahrheitssucher im Wundertempel - Theodor
Storms Novelle ”Pole Poppenspäler”.
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SLESVIG

ENKELTE LEDIGE PLADSER
Snobrødsbagning er skam en alvorlig
sag. (Foto fra en tidligere SdU-sommerlejr: S. Wamser)

Gudstjeneste ombord på Wappen von Schleswig: Præsterne Paul Møller t.v. og
Ulrich Terp forrettede den. (Foto: Bernd Bossemeier)

Sommer i Slesvig
[KONTAKT] Næsten 100 medlemmer
og gæster fra den danske menighed
i Slesvig drog forleden af sted på en
pragtfuld tur med det gode skib Wappen von Schleswig.
Menighedsrådet og præsterne Ulrich
Terp og Paul Møller havde på bedste
vis tilrettelagt turen, ledsaget af sange
og en ganske særlig, gribende gudstjeneste.
Det lange bord på skibet var pyntet på
kirkelig vis, og begge præsterne gengav
troens dybe mening både indlysende
og overbevisende.
Deltagerne nød den fredelige stemning, når skoven står grøn, og vandets
friske bølger i blå og grå genspejler en
himmel af sol; godt hjulpet på vej af
lidt morgenmad og en god kop stærk
kaffe.
Selvfølgelig deltog en del ældre slesvigere, men der var også en del opmærksomme børn og unge med, der
nød stemningen og naturen.

EN INDVIELSE
Ved indvielsen af Slesvig Roklubs nye
bådhus var der fortjent ros til Marianne
og Birger Kühl og de andre aktive
medlemmer.
Gæsterne - ud over klubbens egne
medlemmer og andre fra mindretallet i
fjordbyen - kom delvist langvejs fra og
udgjorde i deres helhed en spændende kreds af kultur, idræt og videnskab.
Nybygningen giver roklubben fremtid.
At sidde på altanen og glæde sig over
udsigten er en nydelse, der ikke blev
ringere af medlemmernes hjemmebag; ihukommende hvad det danske
foreningsliv i Slesvig alt sammen har at
byde på: samvær og hygge, koncerter
og udflugter - og gode møder som for
et par dage siden SSF Gottorp amts
sankthansfest på Christianslyst.
Jo, vi gør Danmark større.
God sommer!
Johanna

Ugen
der kommer
27.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge med kaffe m.m. i Toosbüygade 7 kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Engelsby og Engelsby Fritidshjem: Sommerfest på fritidshjemmet kl. 16.30
SSF-distrikt Hohn Herred: Skt. Hans-fest ved de danske institutioner i Vestermølle kl. 18.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Grillfest i Mansteinstr. kl. 19
28.
Danevirke Museum: Familieweekend med vikingegrupperne Opinn Skjold og
Isarnhoe & vikingedukketeatret Ygdrasil 28.-29.6., 10-17, forestillinger 11 og 14
SdU: Kvalifikationsstævne for single til LM i petanque på banerne i Tarup kl. 10
Flensborg SSF-distrikt Friserbjerg/Rude: Sommerudflugt til Fredericia fra Exe kl. 9
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Forårsmarked ved Oksbøl Forsamlingshus 28.-29.6.
Vanderup Kvindeforening: Café og åbent hus på skolen kl. 14
SSF Sydtønder amt og Tønder Amts Grænseforening: Sommerudflugt til Als fra
Nibøl banegård kl. 8.10
SSF Husum og Ejdersted amter: Familieudflugt til Ribe Vikingecenter fra Tønning kl. 8.10
Aktive Kvinder Slesvig: Husmoderdag til Helgoland fra Betriebsgelände Bölck i
Skovby kl. 7.30
SSF- og SSW-distrikt Sønder Brarup: Udflugt til Arnkielpark og Sankelmark Sø
fra skolen kl. 13.40
SSF-distrikt Arnæs: Grillaften ved den fhv. danske skole kl. 17
29.
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Udflugt
30.
Harreslev Kvindeforening: Hygge og petanque på banerne bag skolen kl. 18
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
1.
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Husum Danske Skole kl. 19
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge, snak og lotto i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
Sønderbrarup Seniorklub: Møde i kirkens mødelokale kl. 15-17

Tag på sommerlejr med SdU
[KONTAKT] SdU meddeler, at der er
enkelte ledige pladser endnu på organisationens sommerlejr 14.-18. juli på
Christianslyst for de 11-13 årige.
Så vil man ikke gå glip af årets sejeste lejr, og vil man afprøve sine egne
grænser, skal man skynde sig at melde
sig til; der er begrænset deltagertal.
Du kan deltage i idrætslige aktiviteter
som fodbold, håndbold, kajak, gymnastik/dans, badminton og high intensity,
men også i kreative aktiviteter.

Lejren finder sted på Christianslyst i
Sønderbrarup og koster 95 euro. Søskende får 30 euros rabat. Og Bildungsgutscheine tager SdU også imod.
Tilmelding online på www.dgi.
dk/201414856002 senest den 30. juni
men gerne før.
Tilmeldingsvejledning: Hvis du er
medlem af en SdU-forening: Kommune (Sydslesvig); Forening (din
forening). Husk at kun en person kan
tilmeldes ad gangen, og at tilmelderen

er den samme som deltageren.
Optagelsesbekræftelse sendes først efter den dato.
Kontaktperson: René Lange, tlf. 01784507403.
Yderligere informationer og en faktura
(i euro) får man tilsendt efter tilmeldingsfristens udløb.
Ved problemer kontakt Katja Kohrt,
0461-14408221, katja@sdu.de.
www.SdU.de
www.christianslyst.de

EJDERSTED

Sankthans
i Tønning
[KONTAKT] Årets Tønning-heks kom
godt af sted til Bloksbjerg. Forinden
havde Tønning SSF og UF budt på
grillmad i skolegården, der har et
halvtag, man kan skutte sig under, når
bygerne går og kommer (,som sangen
siger om den danske sommer).
Hun fik et par ord med på vejen af
Helge Harder – medlem at Tønning
byråd for SSW – der fortalte om sankthansaften som en blanding af traditioner fra hele verden. Midsommeraften
havde vi jo i forvejen, men kristendommen bragte Sankt Hans, dvs.
profeten Johannes Døberen med fra
Mellemøsten. Mange år senere bragte
tyske håndværkere heksen med. Det
er derfor, hun altid skal hjem til Bloksbjerg i Harzen for at feste med de
andre hekse.
Sådan skal vi også tænke på danskheden i dag, sluttede Helge Harder, hvor
vi kan ændre os, og tage det ind, vi
kan bruge.
Så blev bålet tændt og midsommervisen blev sunget. Heksen var hurtigt
væk, men bålet varmede godt. Festen
fortsatte på skolegården, hvor de
voksne snakkede og børnene legede.
Det var sankthansaften, som det skulle
være.
Mattias Skærved

Det ser farligt ud, men det er blot Tønnings FDFere, der bringer årets sankthansheks til ”affyringsrampen”. (Fotos: privat)

2.
SSFs Humanitære Udvalg: Ekskursion til Årø fra Flensborg/ Lornsendamm kl. 10.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
3.
De danske foreninger og institutioner i Skovlund og Valsbøl: Fællesmøde kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Og så er heksen parat til at tage af sted.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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UFFEs KAFFEBAR TØNNING

KUNSTMARKED

Forårsmarked i Oksbøl

[KONTAKT] I weekenden 28./29. juni
afholder SSF Munkbraup-Ves sit 5.
kunstmarked i Oksbøl Forsamlingshus
beliggende på adressen Oxbüllsüd 8 i
24999 Oxbüll. Markedet er åbent lørdag 11-17 og søndag 10-17.
28 hobbykunstnere og håndvækere fra
Sydslesvig og Danmark udstiller og sælger deres varer - bl.a. håndlavede dukker, trækunst, smedekunst, blomster,
smykker af glas, håndlavede kuglepen-

ne, marmelade, håndlavede sæbe.
Der bliver musikalsk underholdning
ved Hejmdal Blæseorkester lørdag kl.
15-16.
Der er sørget for lidt godt til ganen,
bl.a. et stort kagebuffet og pølser plus
drikkevarer. Overskuddet fra salget af
drikkevarer, kager og pølser går til et
godt formål, understreger forsamlingshusbestyrer og primus motor ved arrangementet Niels Wolfsdorf.

SSF FLENSBORG-NORD

Sommerfest med pattegris
[KONTAKT] SSF- og SSW-distrikt
Flensborg-Nord inviterer til sommerfest
i Tønnsenhuset fredag den 11. juli kl.
19.
På menuen står helstegt pattegris,
“Spanferkel” med tilbehør samt musikalsk underholdning med distriktets

André Ulrich fra ”Die fiesen Friesen” underholdt. (Fotos: Werner Schlickert)

Udendørs
musik og
hygge

[KONTAKT] I dejligt solskinsvejr blev
Uffes Kaffebar forleden holdt udenfor
og helt i musikkens tegn: André Ulrich fra bandet ”Die fiesen Friesen”
underholdt med sine musikelever fra
Uffe-Skolen. To søde piger spillede på
keyboard, og Ben Paul var rigtig god til
at spille på trommer. Siden gav André
et indslag fra ”Die fiesen Friesen”-repertoiret og sang en sjov sang om tårer
i en Nana Mouskouri-koncert.
Næste cafédag finder sted efter sommerpausen - i september.
Kerstin Pauls

“husorkester” Duo MoinMoijn.
Pris inkl. en drikkevare: medlemmer
12 euro, ikke-medlemmer 17,50 euro.
Tilmelding hurtigst muligt til Elke Riemer, tlf. 53297 eller Rita Beckedorf,
tlf. 6757 5571.

FLENSBURG/ GLÜCKSBURG/ HARRISLEE

Ferienpassaktion angelaufen

Ben Paul t.v. imponerede ikke kun musikeren André Ulrich, selvom førstnævnte
knap nok kunne kigge over trommerne.

[KONTAKT] Auch in diesem Jahr
bieten Flensburg, Glücksburg und
Harrislee mit der gemeinsamen Ferienpassaktion allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, erlebnisreiche
und spannende Sommerferien zu
erleben.
Mehr als 200 bunte Veranstaltungen
aus den Bereichen Tagesausflüge,
Sport, Kreativität sowie Spiel und Spaß
stehen zur Auswahl. Unter www.ferienpass.flensburg.de kann das gesamte
Ferienprogramm im Internet erkundet
werden.

Der Anmeldestart zu den Veranstaltungen ist erfolgt; Anmeldestellen sind:
Kinder- und Jugendbüro der Stadt
Flensburg, Schützenkuhle 26, Jugendpflege der Stadt Glücksburg, Schinderdam 5, und Haus der Kinder und
Jugend Harrislee, Alt Frösleer Weg 39.
Die Verantwortlichen rechnen auch
in diesem Jahr mit einem großen
Ansturm auf die begehrten Tickets.
Fragen beantwortet das Kinder- und
Jugendbüro unter 85 2794 bzw. ferienpass@flensburg.de.

ANSGAR KIRKE FLENSBORG

Spændt opmærksomhed ikke mindst fra de unge.

HANVED/ LANGBJERG/ HARRESLEV

Gudenå Folkekor giver en offentlig koncert i Ansgar Kirke i Flensborg 1. juli.
(Foto: privat)

Gratis
sommerkoncert
med Gudenå
Folkekor
Frøslevlejren besøges af mange, her af nogle SdUere for et stykke tid siden. (Foto: Lars Salomonsen)

Tilmelding til Frøslevlejr-tur nu
[KONTAKT] SSF Hanved/ Langbjerg
og den danske menighed for Hanved/
Harreslev inviterer til en guidet tur
gennem det nationale mindesmærke
Frøslevlejren fredag den 8. august med
afgang kl. 15 fra Langbjerg Forsamlingshus, adresse: Oberlangberg 6.
Samkørsel organiseres.
Frøslevlejren blev oprettet i 1944 og

husede det tyske sikkershedspolitis
fanger i det besatte Danmark. Lejren
blev oprettet på dansk initiativ for at
undgå yderligere deportationer af danske statsborgere til kz-lejre i Tyskland
og for at allerede deporterede kunne
bringes tilbage til denne lejr.
Ved et stop undervejs kan deltagerne
nyde en kop kaffe og boller.

Arrangementet er gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer skal af
med 3 euro. Tilmelding påkrævet
inden skolernes sommerferie: senest
lørdag den 12. juli.
Ring til Blide Borg (04608 / 6573),
Bernd Friedrichsen (04608 / 6380)
eller Susanne Bramsen-Böll (0461 /
71334) for at aftale nærmere.

[KONTAKT] Der bliver gratis sommerkoncert i Ansgar Kirke i Flensborg tirsdag den 1. juli kl. 20 med
Gudenå Folkekor, der på sit sommertogt denne gang har lagt turen
forbi Flensborg.
Under ledelse af Jørn Bendixen, der
bl.a. også spiller Bachs Cellosuite nr.
3, synger koret et udvalg af danske
sommersange. Ved orglet sidder
Karen Bækbøl til bl.a. musik af SaintSaëns og Massenet.
Koncerten forventes at vare en lille
time.

Gudenå Folkekor har eksisteret siden 1979 og er et blandet kor med
ca. 40 sangere. Det hører under
Musisk Oplysningsforbund (MOF) og
har hjemsted i Brædstrup.
Korets repertoire er alsidigt og
spænder fra kirkemusik og klassiske
korværker til danske og udenlandske
sange og viser, både a capella og
med musikledsagelse. Ved større
værker samarbejdes regelmæssigt
med andre kor.
pkm
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SYLTER KINDER SPRECHEN SÖL´ RING

Ziki, zaki,
zak: let`et
di gur
Smak
Anja Lorenzen (l.) und Gaby Winkler vom ADS Kindergarten List.

Bärbel Nötzel mit Lilly vom Kindergarten der Gemeinde Wenningstedt-Braderup.

[KONTAKT] Der Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord war zu Besuch
bei Sylter Kindergärten mit Friesischangebot.
Seit 2012 setzt der Friesenrat Sektion
Nord gezielt Mittel ein, um die friesische Sprache in den Kindergärten
in Nordfriesland und auf Helgoland
nachhaltig sicherzustellen. Mit relativ
wenig Mitteln – bis zu 2000 Euro pro
Kindergarten – werden erstaunliche
Ergebnisse erzielt und Kinder, Erzieher
und Eltern profitieren gleichermaßen
von dieser Sprachförderung.
So ist die Vorsitzende des Friesenrat
Sektion Nord, Ilse Johanna Christiansen jedes Mal von Neuem begeistert:
»Wir fördern derzeit 17 Kindergärten.
Allein vier von insgesamt zehn auf
Sylt. Wenn man sieht, wie erfolgreich
das umgesetzt wird, könnten auf
Sylt - aber auch anderswo in Nordfriesland - weitere Kindergärten dazu
kommen.«
Ermöglicht wird dieses Projekt durch
eine Bundeszuwendung an den Friesenrat, der diese Mittel unmittelbar
den Kindergärten weiterleitet. Der
auf Sylt lebende Bundestagsabgeordnete Ingbert Liebing steht voll hinter
diesem Projekt und setzt sich auch in
Zukunft dafür ein, dass diese Mittel
weiterhin fließen zum Wohle der friesischen Sprachpflege und Kultur.
Weitere Einzelheiten:
http://www.friesenrat.de/frl/08.html
http://www.ingbert-liebing.de/index.
php?pg=presse&hl=de&tdet=643

Ein Ergebnis aus
dem Kindergartenprojekt.

SdU

Friesischgruppe im ADS-Kindergarten Hörnum-Rantum mit (oben v.r.) Ilse Johanna
Christiansen, Vorsitzende des Friesenrat Sektion Nord, Kerstin Jürgensen, Kindergarten Hörnum-Rantum, Anni Karnebogen, Geschäftsstelle Friesenrat Sektion Nord,
und Maren Jessen, Söl`ring Foriining. (Fotos: privat)

Ein weiteres Ergebnis aus dem Kindergartenprojekt.

TYSKE MINDRETALSSKOLER

Den danske regering sikrer ligestillingen
[KONTAKT] ”Vi er tilfredse”. Således
sammenfatter Hinrich Jürgensen, formand for det tyske mindretals Bund
Deutscher Nordschleswiger, resultatet
af forhandlingerne med den danske
regering. Han har – i spidsen for en
delegation af mindretalsrepræsentanter – i de sidste uger forhandlet om
tildelingen af anlægsmidler til de tyske
mindretalsskoler i Sønderjylland.
Den danske regering har anerkendt det
tyske mindretals skoler som ”mindretallets folkeskoler” og dermed ligestillet
dem – også økonomisk – med de offentlige skoler. Det medførte i 2011 til
en forhøjelse af driftsmidlerne til skolerne og nu også til ligestilling med folkeskolerne i Sønderjylland på anlægssiden. Det betyder i 2015 et yderligere
tilskud på knap 3 mio. kroner.
„Vi får nu tiltrængte midler til renovering og modernisering af vores skoler,”
siger en tilfreds Hinrich Jürgensen, der
samtidig glæder sig over, at den danske
regering under forhandlingerne har
taget hensyn til mindretallets ønsker:
”Det er opmuntrende, at vi i København kan forhandle som ligeværdige
partnere”, siger Hinrich Jürgensen.
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Undervisningsministeriet
og Bund Deutscher Nordschleswiger
havde anbefalet, at det tyske mindretal
fremover modtager et anlægstilskud
per elev svarende til 100 pct. af den

[KONTAKT] SdUs ungeudvalg indbyder alle fra 7.-10. klasse til schools out-party
tirsdag den 8. juli kl. 17.30-22.00 i Læk Danske Skole med musik inde og ude,
lege og grillmad for kun 2 euro.

En glad BDN-formand Hinrich Jürgensen. (Foto: privat)

gennemsnitlige anlægsudgift per elev i
de fire sønderjyske kommuner, beregnet hvert år som et gennemsnit af de
seneste fem regnskabsår.
Dette indebærer, at mindretallet fra
2015 og frem modtager et samlet årligt
tilskud, som i 2015 udgør 5,4 mio. kr.
Det svarer i 2015 til et mertilskud på
2,9 mio. kr.
Ifølge undervisningsminister Christine
Antorini er regeringen indstillet på at
følge arbejdsgruppens anbefaling, og
derfor vil mertilskuddet blive indarbejdet på finansloven for 2015.
I ministerens brev til BDN står endvidere:

”Arbejdsgruppen har desuden set på
mulighederne for, at mindretallet fremadrettet finansierer større anlægsarbejder via låneoptagelse, hvilket i dag ikke
er muligt, idet dette ikke tillades af de
bevilgende tyske myndigheder. Det
har ikke været muligt at få en endelig
tilbagemelding fra det tyske indenrigsministerium om, hvilke regler, der hindrer låneoptagelse, og om disse eventuelt vil kunne fraviges fremadrettet.
Det er imidlertid stadig min hensigt at
få en afklaring og en løsning på dette
problem.”
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HELLIGÅNDSKIRKEN FLENSBORG

SØNDERJYLLANDs SYMFONIORKESTER

Sommerrock
med Prince-musik

Helligåndskirkens orgel. (Foto: St. Krueger)

Orgelkoncerter på stribe
[KONTAKT] Fra juli til august er der
forskellige koncerter i forbindelse med
Orgelfestivalen Sønderjylland-Schleswig i Helligåndskirken i Flensborg.
Her forefinder organister gode klangmuligheder på Bruhn-orglet fra 1975
med dets tre manualer og 26 registre.

27. AUGUST
Spansk musik og Bach spilles af den
spanske organist Miguel Bernal Ripoll
på Helligåndskirkens orgel onsdag den
27. august kl. 19.30. Miguel Bernal
Ripoll er professor ved Det Kongelige
Musikkonservatorium Madrid, fag-

mand for spansk orgelmusik og udgiver
af værker af Antonio de Cabezon. I
august underviser Miguel Bernal Ripoll
på et mesterkursus på Løgumkloster
Kirkemusikskole. (Entré: 5 euro).
www.orgelfestival-sja-sl.com.

[KONTAKT] Sønderjyllands Symfoniorkester præsenterer i disse dage et
farverigt festfyrværkeri af en koncert
– en symfonisk rejse ind i Princes fantasifulde univers tre steder. Den første
koncert har fundet sted i Sønderborg i
går, men de to andre under åben himmel kan nås endnu: i morgen, fredag,
27. juni kl. 19 på Gram Slot og søndag, 29. juni kl. 16 i Vognsbølparken i
Esbjerg.
Programmet rummer en strøm af
Prince-hits og er en stor oplevelse.
Bag årets mest groovy koncerter står
symfoniorkestrets dirigent og arrangør
Christian Baltzer i spidsen.
Koncerterne er et møde mellem symfoniorkestret og Prince, en alsidig,
farverig og kompleks kunstner. Solisterne Xenia Lach-Nielsen, Mark Linn
og Christoffer Brodersen sørger for, at
musikken kommer ud over scenekan-

ten sammen med et formidabelt band.
”Man kan glæde sig til hits som Little
Red Corvette, Purple Rain og selvfølgelig Kiss med det legendariske riff; men
publikum får også at høre, at Princes
musik kan noget helt særligt, når det
bliver udsat for symfoniorkester”, siger
dirigent Christian Baltzer.
Christian Baltzer dirigerede den udsolgte koncert A Night at the Symphony med Sønderjyllands Symfoniorkester i forrige sæson, og han har taget
de populære sangere fra den koncert
med igen. Xenia Lach-Nielsen og Mark
Linn er kendt fra musicals og teaterforestillinger, men har også begge
udgivet album i eget navn. Christoffer
Brodersen er kendt fra den internationalt anerkendte vokalgruppe Basix,
og alle tre er de garanter for en festlig
koncert.

AKTIVITETSHUSET

1. JULI
Første koncert i rækken af sommerkoncerter finder sted tirsdag 1. juli kl.
19.30 med musik for fløjte og orgel:
Dace Bickovska, fløjte (Riga), og Bernd
Scherers, orgel (Berlin/Flensborg),
spiller værker af bl.a. Bach, Lachner,
Alain, Fauré, Bédard. (Fri entré)
5. JULI
Lørdag den 5. juli kl. 12 indledes Helligåndskirkens traditionelle middagskoncerter med en halv times musik.
Helligåndskirkens organist Stephan
Krueger har valgt seks orgelsonater af
Carl Philipp Emanuel Bach i anledning
af dennes 300. fødselsdag og spiller
forskellige andre kompositioner af
Bachs familie (far og brødre), elever
fra Bachs far (G.A. Homilius, Fr.W.
Marpurg, J.Ph. Kirnberger) og fra det
to Lübeck-organister F. Tunder og D.
Buxtehude.
Flere middagskoncerter: 12. og 19.
juli, 16., 23. og 30. august, alle kl. 12.
(Fri entré)
6. AUGUST
Trompet og orgel kan man lytte til onsdag den 6. august kl. 19.30. Som gæst
kommer ”Duo KomplementAir” fra
Hamborg: Christoph Semmler (trompet) og Maria Jürgensen (orgel). På
programmet stå værker af bl.a. Bach,
Baldassare og Rheinberger. Siden skoletiden i Flensborg har duoen Semmler/Jürgensen spillet sammen og vundet
bl.a. 2.prisen ved Bundeswettbewerb
Jugend Musiziert 1995. (Fri entré).

Miguel Bernal Ripoll 27. august.

Sommerfest for alle
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørregade/ Norderstr. 49 i Flensborg inviterer
alle brugere, venner og andet godtfolk
til den årlige sommerfest fredag den
11. juli kl. 16 i husets baggård.
Alle er velkommen - men aht. indkøb
bedes om tilmelding på 0461 150 140
hhv. akti@sdu.de.

Christoph Semmler (trompet) og Maria Jürgensen (orgel) 6. august.

SOMMERÅBNINGSTIDER
Aktivtivitetshuset holder sommeråbent

fra 30. juni til 22. august (begge dage
inkl.) med følgende åbningstider: mandag-torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-14.
I den periode er der ingen faste vejledninger i værkstederne, og service til
arrangementer skal aftales individuelt.
”Aktivisterne” fra Nørregade 49 ønsker
alle en rigtig god, solrig og dejlig sommer!

