Flensborg Avis • torsdag den 28. august 2014 • side 1

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
Ugens overskrifter

Åbent hus

[KONTAKT] Når forbundsregeringen - og her indenrigsministeriet - har åbent hus i weekenden, er også
Mindretalsrådet inkl. det danske mindretal med.
(Foto: BMI)

Læs mere på KONTAKT side 1 (leder) og side 2

Relief flyttes
[KONTAKT] Bornholm-relieffet fra 1958 på det
gamle Husumhus påtænkes flyttet, men det koster.
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Sørgelig baggrund
[KONTAKT] En lysestage, her gengivet som tegning,
stod tændt, når Duborg-Skolen sørgede for o. 70 år
siden.

Læs mere på KONTAKT side 4

Rock på Sild

MØD ANNA LIBAK

Brunch og politik

[KONTAKT] SSF Flensborg by, SSWlandsforbundet, den selskabelige forening Borgerforeningen og Flensborg
Danske Journalistforening indbyder
til politisk brunch med udlandsredaktør og Rusland-kender Anna Libak,
Berlingske Tidende, lørdag den 13.
september kl. 11 på Flensborghus i
Flensborg
Rusland har annekteret Krim. Pro-russiske aktivister har besat offentlige bygninger i ukrainske byer og er i kamp
med ukrainske styrker. Ved grænsen
står russiske tropper. Hvad sker der i
Ukraine? Hvad går Putins projekt ud
på? Hvor er Rusland på vej hen?
Dette og mere diskuteres med Anna
Libak den dag.
Anna Libak (f. 1968) er netop fratrådt
som litteraturredaktør på Weekendavisen. Hun er cand.mag. i samfundsfag
og russisk fra Århus Universitet og har
desuden en sprogofficers-uddannelse
i russisk fra forsvaret. Hun har tidligere
været ansat på Information, TV-avisen

og også Berlingske Tidende, hvor hun
var udstationeret som korrespondent i
Rusland 1999-2003.
Anna har skrevet ”Rusland på Røde
Plader” og bidraget til antologierne
”Kære far og mor” og ”Samfundets

Mød journalisten og forfatteren Anna
Libak i Flensborg 13. september. (Foto:
dr.dk)

GINTBERG-SHOW PÅ FLENSBORGHUS

Alt optaget

[KONTAKT] Bryan Adams Jam giver den hele armen
i Rantum på Sild 5. september.

[KONTAKT] Samtlige pladser i salen
på Flensborghus er optaget mandag
den 1. september kl. 19, når stand upkomikeren Jan Gintberg og Danmarks
Radio optager det show, der sendes
fomentlig engang i oktober. Dørene
åbnes kl. 18.30, men der er altså kun
adgang for dem, der har reserveret.
Der er en lang venteliste, så SSF har
måttet lukke listen.

Læs mere på KONTAKT side 5
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I kontakt med
den tyske
offentlighed

[KONTAKT] Når Mindretalsrådet
i Tyskland - og dets Mindretalssekretariat i Berlin - også i år
præsenterer sig på forbundsregeringens hhv. ministeriernes åbent
hus-weekend 30. og 31. august
i Berlin, er det danske mindretal
selvsagt også med i informationsteltet i indenrigsministeriets indergård i Alt Moabit.
I Mindretalsrådets informationstelt, hvor SSFere, SSWere, sorbere, frisere og sintier & romaer
bliver naboer til forbundsregeringens mindretalskommitterede
Hartmut Koschyk, kan informationsinteresserede begge dage kl.
10-18 få al tænkelig oplysning om
de anerkendte nationale mindretal i Tyskland, gå i dialog med de
tilstedeværende mindretals-folk
og få informationsmateriale med
hjem. Folk kan også afprøve deres
mindretalsviden ved et mindretalsquiz.
Lørdag bydes derudover på sang
ved den frisiske sangerinde Norma Schulz.
Og søndag har forbundsindenrigsminister Thomas de Maiziere
tilsagt at ville være til stede i indergården kl. 13-15.

Åbent hus-weekenden finder sted
for 16. gang, og i år regner arrangørerne, forbundsregeringen
og ministerierne med ekstra stor
søgning, idet det er 25 år siden,
Muren faldt, takket være modige
mennesker i DDR.
Det er SSFs håb, at åbent husarrangementet i Berlin bidrager til,
at også ”muren” i menneskenes
- ikke mindst politikernes hoveder
omend ikke ”falder” så dog ”slår
flere revner” den weekend, så de
erkender, at nationale mindretal
er en kulturel, politisk og samfundsmæssig berigelse for et samfund som det tyske, hvor det også
gælder om at bekende sig til sit
ansvar for mindretallene ikke blot
ved ord men også gennem politisk
imødekommenhed i øjenhøjde og
gennem kontant sikring af deres
eksistentielle behov - på forbundsplan i Tyskland som på europæisk
plan i EU.
Weekenden i Berlin plejer at være
et godt dialogforum for mindretallene med den interesserede tyske
offentlighed, et kommunikationsarbejde der heller ikke må glemmes hhv. forsømmes.
SYDSLESVIGSK FORENING

bærende værdier”. Hun har desuden
oversat kriminalromaner fra russisk og
har udgivet rimbogen ”Poesi for papfamilier”.
Anna sidder i forretningsudvalget for
Udenrigspolitisk Selskab og har modtaget Berlingske Fonds Journalistpris,
andenprisen i Jyllands-Postens prisopgave om ”Samfundets bærende værdier” og førsteprisen i Alt for Damernes
kriminovelle-konkurrence.
Entré: 10 euro. Billetafhentning på
bysekretariatet, tlf. 0461 14408
125/126/127.

Jan Gintberg.

SSW

Landsmøde 20. september
[KONTAKT] SSWs ordinære landsmøde finder sted lørdag den 20. september kl. 9 på Husumhus i Husum.
Det er åbent for alle medlemmer med taleret.
Er man som delegeret forhindret i at
deltage, bedes man sørge for en stedfortræder fra sit hjemlige distrikt.
Tilmelding bedes foretaget inden 15.
september til SSWs landssekretariat.
Dagsordenen omfatter beretninger
ved landsformand Flemming Meyer
(om partiet og om arbejdet i Kontakt-

udvalget), ved næstformand Rüdiger
Schulze (om partiets økonomi), ved
gruppeformand Lars Harms (om arbejdet i landdagen), ved minister Anke
Spoorendonk (om arbejdet i regeringen), om arbejdet i landdagens friserudvalg og om SSWU - samt drøftelse
og godkendelse af dem.
Dagsordenen omfatter desuden nogle
vedtægtsændringer, der bl.a. skal give
hovedudvalget kompetence, og valg af
landsformand (nu: Flemming Meyer),
1. næstformand (nu: Rüdiger Schulze),

1. bisidder (nu: Anke Spoorendonk)
og 3. bisidder (nu: Peter Knöfler) samt
udpegning af Kontaktudvalgs-medlemmer (nu: Flemming Meyer, Anke
Spoorendonk og Dieter Paul Küssner);
foreslået er Flemming Meyer, Jette
Waldinger-Thiering og Steen Schröder.
Landsmødet afrundes med en åben
debat og vedtagelse af resolutioner.
Landsmødet 2015 foreslås lagt til lørdag den 26. september.

TIL SØNDERBORG

Ud at se med SSW - og SSF

[KONTAKT] SSW Slesvig-Flensborg
amt og SSF Flensborg amt inviterer til
en udflugt til Sønderborg med en guidet rundvisning på Sønderborg Slot og
med et besøg hos det tyske mindretals
parti Slesvigsk Parti (SP) lørdag den 6.
september.
Program:
Kl. 10: Guidet rundvisning på Sønderborg Slot på dansk og tysk.

Kl. 11.30: Se slottet og byen på egen
hånd.
Sørg selv for frokost. Medbragt mad
kan spises i slotskælderen.
Kl. 14: Møde ”im deutschen Dreieck”
(tysk skole, bibliotek og børnehave),
hvor sydslesvigerne modtages af et
byrådsmedlem fra SP for at høre om
ligheder og forskelle i partiarbejdet.
Her får man kaffe og kage.

Pris: 12 euro pr. person.
Bussen kører kl. 8.30 fra Schleihallenp-plads i Slesvig og kl. 9 fra P+R
Nordkreuz (Lornsendamm/ Harrisleer
Strasse) i Flensborg; hjem igen kl. 16.
Tilmelding så længe pladser haves til
Dansk Sekretariat for Flensborg amt,
tlf. 0461-144 08 155 eller e-mail
flamt@syfo.de
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HJEMMESIDEN KULTURFOKUS

BUNDESREGIERUNG:TAG DER OFFENEN TÜR

I nye klæder
[KONTAKT] Nyt design og nye funktioner skal gøre Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside til en
endnu mere attraktiv kulturportal.
Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
lancerer hele regionens kulturportal
www.kulturfokus.dk/de i et nyt tidssvarende design.
Samtidig er hjemmesiden blevet udvidet med en række nye funktioner. Stadig flere mennesker surfer på internettet med tablets, smartphones og andre
enheder. Takket være hjemmesidens
responsive design, vil man få en god
brugeroplevelse, uanset hvilke apparater man besøger kulturfokus med.
På hjemmesidens kulturkort kan man
hurtigt danne sig et overblik over museer, spillesteder, biblioteker og andre
kulturinstitutioner på henholdsvis den
danske og den tyske side af grænsen.
”Et af Kulturregionens helt overordnede mål er at gøre regionens mange
tilbud mere kendt for publikummet på
begge sider af grænsen”, siger formand
for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Gary Funck, ”derfor bestræber
vi os på, at gøre informationerne om
vores kulturregion tilgængelige på forskellige måder.”
KULTURAKTØRER & BRUGERE
Som hidtil er arrangementskalenderen
på kulturfokus.dk drevet af Kultunaut.
I forbindelse med relanceringen er der

også åbnet op for nogle flere muligheder.
Udvalgte arrangementer fra Kultunauts database kan vises direkte på
forsiden af kulturfokus.dk. Det bør
give et endnu større incitament til at
annoncere kulturarrangementer på
kulturfokus.dk. Og hvis arrangøren har
gjort sig umage og uploadet et billede
til arrangementet, vises også det på
kulturfokus.dk.
For kulturaktører er der på kulturfokus.dk også indrettet et forum, der skal
fungere som virtuelt mødested, hvor
man kan finde samarbejdspartnere
hen over grænsen eller få sparring til
sine projektideer. Og naturligvis er det
blevet endnu nemmere at dele tips og
artikler fra hjemmesiden på de gængse
sociale platforme.
FAKTA
Kulturfokus.dk blev i 2009 oprettet
under den sønderjyske kulturaftale.
I 2012 blev sitet i samarbejde med
Interreg4A-projektet KulturDialog
oversat til tysk og siden hen drevet
som tosproget kulturportal. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig viderefører portalen, der i dag er den førende
arrangementskalender for den dansktyske grænseregion.
Redesignet af hjemmesiden er udviklet
og programmeret af Hochzwei.

Ugen
der kommer
29.
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Tur til vennerne i Dianalund 29.-31.8.
30.
Sønderjyllands Symfoniorkester og SH Sinfonieorchester: Samarbejdskoncert i Werfthalle
Robbe & Berking, Flensborg kl. 20.30
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 12
Sct. Hans menighed Flensborg: Sommerfest ved kirken kl. 15-18.30
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Familietur med picnic til St. Okseø, fra p-pladsen ved stranden
kl. 11
SSF-distrikt Egernførde: Sommertur til Hodenhagen Serengetipark, fra Medborgerhuset kl. 6.30
SSF-distrikt Sønderbrarup: Tur til ”Kerzen-Huus” i Stenfeld, fra skolen kl. 13.30
SSF-distrikt Stenfelt: Bådtur i Egernførde bugt
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Tur til Kerteminde
SSF-distrikt Nybjernt: Kanotur, fra forsamlingshuset kl. 12
SSF-distrikt Satrup-Havetoft: Udflugt til museumsbyen Unewatt, fra Havetoft Freizeitanlage kl.
13.30 og Satrup Skole kl. 13.45
SSF-distrikt Dannevirke: Udflugt til Esbjerg, fra p-pladsen ved brandstationen kl. 8
31.
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte og menigheden: Sommerfest i Det Danske Hus kl. 9.30-14
Jaruplund Danske Menighed: Udflugt til Vamdrup, Jels og Bennetgård
Jaruplund UF: Loppemarked på skolen kl. 10
SSF-distrikt Tinningsted: Åbent hus i forsamlingshuset kl. 14
SSF-distrikt Agtrup: Udflugt til ”Fruens vilje” i Højer i privatbiler, fra forsamlingshuset kl. 13.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Grill i haven hos Martin & Christa
Slesvig og omegns Danske Menighed: Afskedsgudstjeneste for pastor Paul Møller i Ansgar Kirke
kl. 10
1.
Show med Jan Gintberg på Flensborghus i Flensborg kl. 19 - ALT OPTAGET
SSW Flensborg by og byrådsgruppen: Åbent gruppemøde om emnet ”1 år efter kommunalvalget” i byrådssalen på Flensborg rådhus kl. 18
Harreslev Ældreklub: Første møde efter sommerferien, på skolen kl. 14.30
De danske foreninger og institutioner i Store Vi: Fællesbestyrelsesmøde i skolens forhal kl.
19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted, Det` for børn med æblekompot og æblesaft i forsamlingshuset kl. 15, bogbus kl. 16
2.
SSF-distrikt Sild: Strikkecafé i List Kulturhus kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
3.
HKUF: Fodbold-afdelingsmøde på Harreslev Skole kl. 18
Lyksborg menighed: Ældreeftermiddag i præstegården kl. 14
Læk Kvindeforening: Hobbyaften i pensionistboligernes klublokale kl. 19-21
SSF Husum og Ejdersted amter: Tur på Ejderen med efterfølgende foredrag i Skipperhuset,
afgang fra Bredsted banegård kl. 11.20, slagteren i Hatsted kl. 11.35, Husum ZOB kl. 11.50 og
Frederiksstad Großer Garten kl. 12.15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Hygge og kaffebord i Ansgarsalen kl. 14.30
4.
Sydslesvigs danske Kunstforening: Åbning af Grænselandsudstillingen på Flensborg Bibliotek kl.
19.30
Husum SSF-distrikt og bibliotek: Sommerfest bag Husumhus kl. 15
COPY & LAYOUT
SSFs og SdUs fælles afdeling på Flensborghus har lukket af tjenestlige grunde onsdag den 3. september.
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Mit dabei - die vier
Minderheiten Deutschlands
[KONTAKT] „Vorbeikommen, informieren, erleben!“ heißt es zum 16. Tag
der offenen Tür der Bundesregierung
2014 in Berlin. Mit einem vielseitigen
Informations- und Unterhaltungsprogramm können kleine und große
Gäste einen Eindruck vom politischen
Berlin gewinnen.
„Der diesjährige Tag der offenen Tür
steht im Zeichen eines besonderen
Jubiläums: Vor 25 Jahren haben
mutige Menschen in der DDR die
SED-Diktatur überwunden und die
Öffnung der Mauer erzwungen. Mit
ihrer Zivilcourage haben sie der Einheit Deutschlands in Frieden und
Freiheit den Weg geebnet. Dass schließlich die einst geteilte Stadt Berlin
Regierungssitz werden konnte, hatte
hohen symbolischen Wert für das
Zusammenwachsen unseres Landes,“

schreibt die Bundeskanzlerin Angela
Merkel in ihrem Grußwort.
Mit dabei ist auch der Minderheitenrat und das Minderheitensekretariat
der autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands mit den Vertretern der vier
Minderheiten, den Friesen, Dänen
in Südschleswig, deutschen Sinti und
Roma und den Lausitzer Sorben. Mit
ihrem gemeinsamen Stand im Innenhof des BMI in Alt-Moabit wollen sie
auf sich aufmerksam machen.
„Wir freuen uns auf den Tag der offenen Tür der Ministerien in Berlin
und den regen Austausch mit interessierten Besuchern. Es freut uns
ebenfalls, dass direkt neben unserem
Stand der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, Hartmut

Koschyk MdB über seine Arbeit informieren wird. Kommen Sie vorbei und
besuchen Sie uns, nehmen Sie teil
am Minderheitenquiz und erfahren
Sie mehr über unsere Tätigkeit und
Schwerpunkte“, so der Vorsitzende
des Minderheitenrates Deutschlands
David Statnik.
Die Türen des BMI sind am 30. und
31. August von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Am Sonnabend wird unter anderem
die junge friesische Sängerin Norma
Schulz auf der Bühne auftreten.
Der Bundesminister des Innern Dr.
Thomas de Maizière wird voraussichtlich am Sonntag, 31. August, von 13
bis 15 Uhr anwesend sein.
Weitere Informationen:
http://www.minderheitensekretariat.
de/

SYDSLESVIGs DANSKE KUNSTFORENING

Præsenterer
Grænselandsudstillingen
[KONTAKT] Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59 i Flensborg,
er det sted, hvor Sydslesvigs danske
Kunstforening torsdag den 5. september og frem til 27. september slår
dørene op for en stor og mangfoldig
udstilling - Grænselandsudstillingen.
Igen i år udstiller næsten samtlige
medlemmer af Grænselandsudstillingen, der først har været vist i Aabenraa
og nu fortsætter i Flensborg for siden
at slutte i København. Hver kunstner
viser, hvad han/ hun lige nu er optaget
af. Publikum får mulighed for at se ind
i kunstnerens laboratorium. Kunstneren har som altid selv vurderet og valgt
de værker, der udstilles. Det er en udstilling af fri kunst.
Grænselandsudstillingen er en kunstnerstyret udstilling, og denne udstillingsform er en vigtig spiller i den
samlede vifte af udstillingsplatforme i
Danmark. Kunstnerne skal ikke tage
hensyn til magtfulde samlere, professionelle kuratorer og gallerister.
Grænselandsudstillingen har i over 40
år vist kvalitetskunst af kunstnere fra
grænselandet. Kunstnerne arbejder
hele tiden med udstillingens form, og
kritikforslag til fornyelse er velkomne.
Men kunsten må godt stritte i mange
retninger.
Måske er det netop en af kvaliteterne.
Grænselandsudstillingens kunstnere
har inviteret en række interessante
gæster, der giver udstillingen i 2014 sit
særpræg. I år er gæsterne fra Danmark
Lise Blomberg Andersen, Jens Axel
Beck, Iris Fridriksdóttir, Sophus Ejler
Jepsen, Karin Lind, Anette Lynggård og
Hans Pauli Olsen.
Gæsterne fra Tyskland er Claudia Bormann, Nicolas Freitag, Moritz Hasse,
Elmar Jacob og Svenja Maass.
Udstillingen åbnes af Charlotte SahlMadsen, direktør for Kunsthallen Sønderborg, og foreningen er vært ved et
lille traktement.
Udstillingen kan ses til og med lørdag

den 27. september, mandag-fredag
kl. 10-17, lørdag kl. 10-14.

Bente Sonne: ”Blå erindring”.

Thomas Lunau: ”Neverland - In the shower”.

Anni Søndergaard
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SCT. HANS

SLESVIG FOLKEKOR

Sommerfest i/ ved kirken
[KONTAKT] Sct. Hans danske Kirke i
Flensborg holder traditionelt sommerfest hvert år, men i år er den flyttet til
en lørdag eftermiddag, nemlig lørdag
den 30. august kl. 15 - 18.30. Så passer det forhåbentligt børnefamilier
bedre end om aftenen.
Der er nemlig børnelege og et mun-

tert køkken for de yngre aldersklasser,
mens de ældre kan hygge sig med
musikalsk underholdning med Corinna
Clausen og Ture Pejtersen.
Alle får mulighed for at spise grillpølser
og salater og drikke kaffe eller sodavand til de hjemmelavede kager. Man
kan også købe lodder og håbe på at

Går nye veje
vinde en af de gode gevinster.
Menighedsrådet håber på, af det bliver
en lun sensommerdag, men hvis det
regner, er der plads inden for i kirken.
Det koster 4 euro for voksne og 3 euro
for børn inklusiv pølse, salat og kage.
Drikkevarer kan købes.
ED

HUSUMHUS

[KONTAKT] Slesvig Folkekors leder
Ole Nielsky bebuder, at koret går nye
veje.
Koret, der er åbent for alle, der har
lyst til at synge, indbyder til opstartsprøve på A.P. Møller Skolen i Slesvig
mandag den 1. september, og det bliver i to afdelinger:
Kl. 19.45-20.30 traditionelt kor, kl.
20.45-21.30 rytmisk kor.

På mødet vil man kunne se, om det
ene eller begge dele er noget, man
har lyst til at være med til, og man kan
lægge rammerne for det nye repertoire.
Vælger man aktivt medlemskab, koster
det 7 euro om måneden.
Vil man vide mere, kan Nielsky kontaktes på 04621 305747.

HATSTED

Det´ for børn
[KONTAKT] Mandag den 1. september
kl. 15 mødes alle interesserede børn
i Hatsted Forsamlingshus for sammen
med Antje og Jane at lave æblekompot
og æblesaft.
Hvis man har modne æbler i haven

derhjemme, så tag gerne nogle stykker
med.
Medbring også en lille kniv.
Kl. 16 kommer bogbussen, og så vanker der kaffe og kager til de voksne,
oplyser Hatsted SSF som arrangør.

BIBLOTEKET

Kom godt i gang
Relief-motivet er klassisk i traditionen fra det gamle freskomaleri med en tredelt billedflade og variationer over det nationale
tema: hav, fiskere og Mor Danmark med sin tabte datter diskret ved sin side.

1958-relief søges flyttet
[KONTAKT] SSFs Billedsamlingsudvalg har et nyt initiativ på bedding,
nemlig flytningen af 1958-relieffet i
amtskonsulentens kontor i det gamle
Husumhus.
Det fortalte Erik Fredens, formand for
udvalget, på et hovedstyrelsesmøde
for et stykke tid siden; og han fortalte
videre:
”Her hænger et ældre, flot keramisk
relief og pryder endevæggen af det
store rum, der engang var spisesalen
på Hotel Husumhus.
Rummet er i dag opdelt i flere mindre
rum, og relieffet har derfor modtaget
en hel anden og utilsigtet position,
end det var tiltænkt, da det nu befinder sig i et trangt kontorlokale.
Det bliver ikke set af offentligheden,
og det var ikke hensigten med den
gave, som De Sønderjyske Foreninger
på Bornholm skænkede Sydslesvig i
1958. Det drejer sig om et betragteligt
relief med målene 4,56 m x 2,81 m.
Det består af i alt 570 fliser på 15x15
cm, udført på keramikværkstedet Mikael Andersen & Søn i Rønne.
Motivet er klassisk i traditionen fra det

gamle freskomaleri med en tredelt
billedflade og variationer over det
nationale tema: hav, fiskere og Mor
Danmark med sin tabte datter diskret
ved sin side. Kompositionen er både
stram og dynamisk, og farverne er blå
og gule. Så kan man selv tænke sit.
Kunstneren er Carlo Rosberg (1902–
1994). Han var uddannet i Paris og
havde stor forkærlighed for maritime
motiver, ofte i blåt, hvorfor han fik
tilnavnet ”den blå maler”. Han har
blandt andet udsmykket Hvidovre
Rådhus med 10 større værker, der bærer titlen: En kommune skabes.
Udvalget har den holdning, at relieffet
skal frem i lyset for at blive set af mange. Men her er et problem, for det er
muret fast på væggen, så det vil kræve
et større arbejde at fjerne fliserne.
Vi har derfor henvendt os til Susanne
Trudsø på Nationalmuseets konservatorafdeling for at få en kvalificeret vurdering af situationen. Dette har hun
indvilget i og beregnet, at det vil koste
op imod 3.000 euro.
Efterfølgende rejser det spørgsmålene
om, hvor meget det koster at nedtage

og genopsætte relieffet, og ikke mindst
spørgsmålet om, hvor det skal sættes op. Det er udvalgets opfattelse, at
udgifterne skal søges dækket gennem
fondsansøgninger. For at kunne gå
videre med sagen, skal vi have accept
fra SSFs amtsstyrelse i Husum, som
foreløbig har anerkendt, at vi ansøger
fondsmidler til Nationalmuseets undersøgelse. Endvidere har vi kontaktet
generalsekretæren om projektet for at
høre, om der er opbakning herfra. Da
vi mener, at værket er værdifuldt, håber vi, at vores projekt vil lykkes.”
Hovedstyrelsen godkendte principielt
en flytning af kunstværket og drøftede
også dens fremtidige placering og
bemyndigede generalsekretæren til at
skaffe midler til en flytning, når den tid
kommer.
Erik Fredens påpegede afsluttende,
at SSFs Billedsamlingsudvalg gerne vil
have fat i flere aktive medlemmer,
som har lyst til at arbejde med kunst
indenfor foreningens rammer. De skal
blot henvende sig til ham, amtssekretariaterne eller Dansk Generalsekretariat i Flensborg.

[KONTAKT] Der er mange ting, der
skal læres, når man er lille.
Men er man mellem 0-3 år og har en
mor, far, moster eller bedste, der har
tid til at tage med én hen på Flensborg
Bibliotek i Nørregade/ Norderstrasse
kl. 15.30 til 16.15 om torsdagen, så er
man heldig.
For så kan man være med til ”Kom
godt i gang” i september, oktober og
november.
Biblioteket laver endnu en omgang af
deres forældre- og barncafé.
De tre første torsdage i måneden er
børnebibliotekarerne værter på ”Kom
godt i gang”. Nye pege- og billedbøger præsenteres og formidles, nye og
gamle sange og rim prøves af, og sjove
sange gives videre til børn og forældre.
Arrangøren sætter fokus på at lære
gennem krop og sanser. Det er nemlig

en god idé at vænne børn til bibliotek
og bøger, der kan støtte det danske
sprog, allerede fra børnene er nyfødte.
Den sidste torsdag i hver måned kommer sundhedsplejersker fra Dansk
Sundhedstjeneste og snakker med
forældre, lytter til spørgsmål og svarer.
De har tre temaer på tapetet i efteråret: i september motorik, i oktober
opdragelse og i november mad.
Der startes torsdag den 4. september
kl. 15.30, og sidste torsdags-cafe ér
den 27. november. Det hele varer 3045 minutter, og bagefter kan forældre
og børn hygge sig og snakke og lege i
børnebiblioteket, og der sluttes af med
kaffe, the og vand, frugt til de mindste.
Der er gratis adgang og ingen tilmelding.
SC

DCB/ SSF

ØSTERSØBADET FLENSBORG

Maren Uthaug. (Foto: Peter Nørby)

Forfatteraften med
Maren Uthaug
Fra sidste års friluftsgudstjeneste ved Østersøbadet med pastorerne Christoph Touché og Preben K. Mogensen. (Foto: privat)

Friluftsgudstjeneste på søndag
[KONTAKT] Traditionen tro inviterer
den tyske St. Petri kirke og den danske Ansgar Kirke i Flensborg Nord til
friluftsgudstjeneste ved Østersøbadet/

Ostseebad, i år søndag den 31. august
kl. 10.30.
Der rejses et stort telt, og messingblæsere under ledelse af C. Jürgensen led-

sager salmerne.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

[KONTAKT] Maren Uthaug har en
norsk mor og en samisk far og er
opvokset i Sønderjylland. I hendes
debutroman „Og sådan blev det” flytter pigen Risten fra Lapland med sin
norske far til farens nye kone i Sønderjylland.
Forfatteren har skrevet en fortælling
om familiehemmeligheder, underjordiske væsner, kulturforskelle og ikke
mindst identitet.
Tidligere har hun udgivet ”Ellers går
det godt”, en graphic novel, der hø-

stede udsædvanligt gode anmeldelser.
Hun vandt i 2013 Politikens tegneseriekonkurrence med striben ”Ting jeg
gjorde” og har siden været fast tegner i
Politikens kultursektion.
Mød Maren Uthaug på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, torsdag den 11.september kl. 19.30.
Entré: 8 euro.
Arrangør er Dansk Centralbibliotek og
Sydslesvigsk Forening.
LL
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FLEMMING NIELSEN

NY PH.D.´er

Krigen 1864 kan
få folk op af stolene
[KONTAKT] Der er næppe tvivl om,
at interessen for krigen i 1864 vil nå
nye højder i september/ oktober. Da
tager Danmarks Radio hul på den nye
TV-serie i otte dele om krigen, der for
store deles vedkommende foregik på
Dybbøl.
- Jeg er ikke i tvivl om, at serien og
den spillefilm, der også er undervejs,
vil få danskernes 1864-interesse op på
nye - og helt ukendte højder.
Sådan udtaler journalist Flemming
Nielsen, 66, Egernsund, mangeårig
grænselands-medarbejder på Radio
Syd. Flemming Nielsens tipoldefar,
Paul Johansen Paulsen, født på Søgårdsmark i Kliplev Sogn, deltog selv i
krigen. 17. april, dagen før stormen på
Dybbøl, opholdt Paul sig i brohovedskansen i Sønderborg, hvor en prøjsisk
granatsplint satte en stopper for hans
videre krigsdeltagelse. Paul døde af
sine kvæstelser på et slot på Sjælland
efter en lang og smertefuld tur med en
damper.
Pauls enke, Flemming Nielsens tipoldemor, Anne Helene, født i Kiding
ved Gråsten, blev selv ramt af en voldsom skæbne i grænselandet i 1897,
og de to er hovedpersoner i hans
foredrag, ”Forstærkningsmanden, fire
rigsdaler, himlens straf - og ondskaben
selv”.
- Og den dramatiske historie kan virkelig få folk op af stolene. Indtil nu har
jeg alene i år holdt 12 foredrag om
Anne Helene og Paul, bl.a. i de fire
sønderjyske købstader samt Vojens,

Gram, Rødekro og Lysabild. I gennemsnit har 44 personer deltaget, så
interessen er virkelig stor, mener den
sønderjyske journalist.
Han samler også mange mennesker,

[KONTAKT] På Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet
i Sønderborg, forsvarede René Ejbye
Pedersen (nr. 2 f.h.) den 6. august sin
ph.d.-afhandling om ’Arbejdskraftmobilitet i den dansk-tyske grænseregion i
perioden 1870-1920’.
På billede ses f.v. bedømmelsesud-

Dernæst institutdirektør Elisabeth Vestergaard og den nye ph.d.´er Renè Ejby Pedersen mellem sine to vejledere,
forskningsleder Hans Schultz Hansen,
Landsarkivet for Sønderjylland, og lektor Martin Klatt, Syddansk Universitet
(helt t.h.). JKØ (Foto: Flemmings Foto)

UMWELTMINISTER
Flemming Nielsen, en glimrende sønderjysk foredragsholder.
(Foto: privat)
når han underholder med sit sønderjyske show ”Man i e’ tyn - å kuen i e’
balle”.

DE DANSKE SPEJDERE I SLESVIG

Markerer 80-året
[KONTAKT] Når de danske spejdere i Slesvig by fejrer deres 80 års
jubilæum, bliver optakten til denne
store begivenhed en foredragsaften
med historikeren Jesper Bolund
Nielsen mandag den 1. september
kl. 18 i den lille sal på Slesvighus.
Det ville glæde arrangøren at se alle
nuværende og tidligere spejdere
den aften til en hyggesnak og for at

valget med professor Martin van der
Velde, Radboud University, Holland,
arkiv- og forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen, Arkiv og Studieafdeling
ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg, og udvalgsformand,
professor Steen Bo Frandsen, Syddansk
Universitet.

lytte til, hvordan spejderarbejdet
fungerer i dag og hvordan det var
engang - nutid og historie.
Der må gerne stilles spørgsmål over
en kop kaffe.
Måske har man som forhenværende
spejder en lille men spændende
historie, man vil bidrage med? Det
bliver der mulighed for den aften.

MINDES EN SVUNDEN TID

Startschuss für Nachhaltigkeitspreis
[KONTAKT] Umweltminister Robert
Habeck hat den Startschuss für den
Nachhaltigkeitspreis 2015 des Landes Schleswig-Holstein gegeben. Der
Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro
dotiert. Die Summe kann auf mehrere Preisträger verteilt werden. Der
Hauptpreis wird dabei mit mindestens
5.000 Euro honoriert.
Motto des diesjährigen Preises ist ”Interkultur - Vielfalt als Chance”, also
das Miteinander von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft. Das
Thema berührt Aspekte wie Kultur
und Wirtschaft, private und gastronomische Speisenbereitung, Religion
und Formen des Zusammenlebens,
Freizeitgestaltung und Feste und vieles
mehr.
”Wir müssen das gesellschaftliche Potenzial heben, das sich aus der Vielfalt
von Integration ergibt. In einer Gesellschaft, in der Migration und kultureller
Austausch immer wichtiger werden,
kommt es darauf an, das spannungsvolle Gleichgewicht zu halten zwi-

schen der Bewahrung der eigenen
kulturellen Identität einerseits und der
Integration andererseits. Wir müssen
uns auf die Pluralität einlassen”, sagt
Habeck.
Habeck forderte die Bürger Schleswig-Holsteins auf, sich bis zum 22.
November zu bewerben oder entsprechende Gruppen oder Einzelpersonen
für den Preis vorzuschlagen.
Als Preisträger kommen Unternehmen, Vereine und Verbände,
Bürgerinitiativen, Kommunen (auch
Ortsteile), Kirchengemeinden und
kommunale Partnerschaften sowie
Schulen oder Einzelpersonen aus
Schleswig-Holstein in Betracht, die in
ihren Projekten innovative Ideen für
”Soziale Gerechtigkeit”, ”Wirtschaftlichkeit” und ”Umweltverträglichkeit”
beispielgebend und erfolgreich miteinander verbinden.
Beiträge aus Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, die zu dieser Art von
Verhaltensänderung anregen, sind von
der Jury ausdrücklich erwünscht.

Die Projekte müssen über eine langfristige Zielsetzung verfügen und mit der
Umsetzung begonnen haben, wobei
sichtbare Erfolge ausgewiesen werden
sollten. Die eingereichten Vorschläge
bewertet eine Jury aus Vertretern von
Verbänden und Institutionen aus den
Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft,
Bildung, Soziales, Kirche, Kommunen
sowie Natur- und Umweltschutz unter
Vorsitz von Staatssekretärin Dr. Silke
Schneider.
Erstmals wird der Nachhaltigkeitspreis
gemeinsam mit den beiden Bildungszentren für nachhaltige Entwicklung
Haus am Schüberg/ Ammersbek und
Christian Jensen Kolleg/ Breklum ausgerichtet. Die Preisverleihung ist für
den 26. März 2015 vorgesehen.
Informationen und Bewerbungsunterlagen sind im Internet unter www.
nachhaltigkeitspreis.schleswig-holstein.
de zu finden.
Der Nachhaltigkeitspreis des Landes
wird 2015 zum vierten Mal vergeben.

Som det var for 70 år siden
Af arkitekt Hans-Henrik Clausen, København, og grosserer Mogens Bernhard Hansen, Haderslev
[KONTAKT] Mindeord slutter altid
med et ”Æret være hendes eller hans
minde”.
Men det var ikke tilstrækkeligt for os
elever på Duborg-Skolen i Flensborg
under sidste verdenskrig, når vi havde
overværet en mindehøjtidelighed for
en af de ældste skolekammerater, der
var faldet i den grusomme krig. Som
tyske statsborgere havde man pligt til
at deltage i den tyske værnemagt, selv
om man tilhørte det danske mindretal.
Og når en af de indkaldte kammerater
var blevet offer for den sag, der ikke
var deres, afholdt Duborg-Skolen i
Flensborg en mindehøjtidelighed.
Her sad vi med forstenede ansigter og
prøvede på at komme tilbage til livet,
når vi havde sunget: ”Lad mig nu kun
drage ad natmørkt hav, lad mig ikkun
stævne imod min grav, livets Gud mig
skærmer, jeg er hans barn, ud hans
hånd mig river af dødens garn.”
Vi elever havde i virkeligheden mistet
noget af skolens sjæl. En kærlighed,
som skolen hver morgen gav os gennem Carl Plougs smukke sang: ”Til
morgenbøn lad alle klokker ringe,
Hans-Henrik Clausens tegning af den
syvarmede lysestage er deponeret på
Duborg-Skolens museum. (Foto: Jens
Christensen)

skønt over os er nattens sorte sky.
Lad ordet lyde og lad salmen klinge,
så skal vor brudte styrke sig forny, og
håbet dale ned på duevinge, og natten
svinde for et lifligt gry. Og så til arbejd
alle mand og kvinde. Vi har et land at
tabe eller vinde.”
TO FHV. ELEVER
Denne onde tid, der også ramte på
Duborg-Skolen for 70 år siden, nåede sit højdepunkt i det sidste krigsår
1944, som vi to klassekammerater
Hans-Henrik Clausen og Mogens
Bernhard Hansen hermed ønsker at
lade gå videre til eftertiden, som en
hilsen fra mindehøjtidelighederne, der
blev afholdt for skolekammeraterne og
de faldnes familier.
Uden stor venlighed fra Duborg-Skolens museum havde denne hilsen ikke
fået samme udformning. Museet kopierede nemlig Hans-Henrik Clausens
tegning af mindehøjtidelighedernes
smukke symbol, en lysestage, og Mogens Bernhard Hansen gav den syvarmede lysestage stemme til at fremsige,
hvad siges skal.
Digtet, som lysestagen fremsiger, er en
fælles hilsen fra alle skolekammeraterne, der var med til højtidelighederne
i den frygtelige tid. Vi havde alle den
samme opfattelse af skolens mindeord, der blev fremtidens og kærlighedens udspring: ”at være”.

KRIGSELEVERS HILSEN
gennem lysestagens tegning til fremtidens stavn:
”Jeg har båret blus for døde, der ofred
liv for hjemstavns jord. Jeg har båret
blus for drenge, der mindedes ved
sorten flor. Men mit blus blev mindets
fakkel, som af sorg genskabte mod,
der i Slesvigs Land vil lyse og være
lygte for vor fod.”
HISTORIEN BAG LYSESTAGEN
Da Duborg-Skolens rektor Bernhard
Hansen var leder af drengeskolen
”Mulernes Legatskole” i Odense, fik
han som tak for at undervise smedemester Rasmussen fra Hudevad i tysk
en syvarmet lysestage. Et smukt kunstværk, der symboliserede den ”nye
ånd”, der som levende lys forlod de
dødes pyramide.
Ja, i virkeligheden var det den smukkeste måde at mindes de faldne
Duborg-elever på. Den kunstinteresserede smedemester fra Hudevad
grundlagde senere radiatorfabrikken
”Hudevad”.
BRUGEN AF LYSESTAGEN
Under de mange mindehøjtideligheder i festsalen på Duborg-Skolen var
den syvarmede lysestage anbragt på et
lille alter foran talerstolen. Dansk Spejderkorps´ korpsmærke var anbragt
på stagens pyramidefod, fordi alle var
danske spejdere.
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ROCK PÅ SILD

SdU UDSTILLER

Bryan Adams Jam 5. september
[KONTAKT] SSF og SdU inviterer til
koncert med det danske coverband
Bryan Adams Jam, en kopi så livagtig,
at man tror, man er til koncert med
selveste Bryan Adams, fredag den
5. september kl. 20.30 i event:halle
i Rantum på Sild. Kl. 19.30 er der
warm-up med et lokalt band.
Entreen er sat til 20 euro for SSF- og
VUI-medlemmer; andre skal af med

25 euro - inkl. bus-shuttle. Forsalg:
Badebuchhandlung Klaumann i Vesterland, SSFs amtssekretariat i Nibøl,
SyltQuelle og SSF.billetten.de.
Ligheden mellem Bryan Adams Jam
og originalen er slående. ”JP” synger,
ligner og opfører sig nøjagtig som sit
forbillede, og Bryan Adams Jam spiller
nøjagtig som den ”ægte vare”, så der
er ikke noget at misforstå.

Kopi eller ej: Bryan Adams Jam hører
til blandt de bedste danske rockbands.
Bryan Adams Jam opstod egentlig ved
et tilfælde i efteråret ’95, da JP havde
deltaget i programmet ”Stjerneskud”
på TV3 og opnåede en flot 2. plads.
Kort tid efter møder han et par musikere på Bornholm-færgen og bliver
genkendt - og det blev så startskuddet
på Bryan Adams Jam-bandet.
Siden da er det gået rigtigt stærkt for
Bryan Adams Jam. Mere end 600 jobs
er det blevet til i både ind- og udland.
Bryan Adams’ musik kalder på fest.
Rock, der er ligetil. Rock, man kan
synge med på, danse og hoppe til.
Bryan Adams Jam er: Flemming Schiller, guitar & kor, Flemming Brüggebusch, bas & kor, Henrik Askou,
trommer, og Jens Peter Løkke (JP) som
”Bryan Adams”.

Bryan Adams Jam. (Foto: BAJs FB-site)

FRIESISCHE BAND
Billede med de velkendte godawling-motiver.

Gamle og nye godawlinger
[KONTAKT] SdU har lige hængt en fin
udstilling op på Ungdomssekretariatet
på 2. sal på Flensborghus i Flensborg
med Skovlund-kunstneren Karina
Helledie Vandkrogs ”godawlinger” og
- som noget helt nyt: nogle søde skåle,
som hun også fremstiller. Der er både

”gamle” og ”nye” godawlinger.
SdU laver ingen officiel fernisering,
men folk er velkomne til at komme og
kigge på den i kontorets åbningstid.
Udstillingen hænger til den 26. september.

»Kalüün« im Studio. (Foto: Kalüün)

»Kalüün« ausgezeichnet
[KONTAKT] Damit hatten die Musiker der friesischen Band Kalüün wohl
kaum gerechnet: Ihr im März auf Föhr
veröffentlichtes Debüt-Album »Spöören« (‘Spuren’) wurde am 15. August
mit dem begehrtesten Preis der deutschen Folkszene ausgezeichnet, dem
Preis der deutschen Schallplattenkritik
(PdSK). Der Preis wird durch einen
unabhängigen Zusammenschluss von
145 Musikkritikern und Journalisten
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz vierteljährlich in den sog.
Bestenlisten vergeben, darin enthalten
die besten und interessantesten Neuveröffentlichungen.
Organisiert in 29 Fachjurys prüfen die
Juroren quartalsweise das Angebot
neuer Tonträger in 29 Sparten, von
der Symphonik über die Oper bis zum
Hörbuch, vom Kabarett über Popmusik bis zum Jazz.
Kalüün hat sich mit Spöören in der
Kategorie Lieder & Songs klar durchgesetzt - auch gegen bekannte Größen.
Dass sich hier eine nordfriesische
Band mit einer friesischsprachigen CD
behauptet, kann als Sensation für die
deutsche Folkszene bezeichnet werden.
Im Herbst 2012 formierte sich die
friesische Folkgruppe Kalüün (‘Kraft,
Energie’), in Nachfolge der Vorgängerband »Ballynacally«, mit der sie eine
mehr als zehnjährige Leidenschaft zum

irischen Folk, aber auch zu amerikanische Stilrichtungen und zur traditionellen Musik Skandinaviens verbindet.
Auf ihrer Reise durch die verschiedenen Stile des amerikanischen und
europäischen Folks ist mit der Zeit
nicht nur der charakteristische Sound
der Gruppe gereift, sondern zunehmend auch das Bedürfnis gewachsen,
den eigenen friesischen Wurzeln nachzuspüren.
Kalüün setzt damit eine Musiktradition
der nordfriesischen Inseln fort, die
einst neben regionalen Besonderheiten
der schleswigschen und jütischen
Spillemandsmusik deutliche Einflüsse
internationaler Seemannslieder, Shanties und Tanzmelodien zeigte, wie sie
mit den friesischen Seefahrern aus den
europäischen Hafenkneipen auf die
Inseln und Halligen gelangt waren.
Diese besondere Musikkultur kam im
Zuge des nationalen Umbruchs nach
1864 schnell zum Erliegen und war
schon um 1900 nur noch in Relikten
vorhanden.
Mit ihrem Album Spöören begibt sich
Kalüün nun auf die verwehten Spuren
der alten, fast vergessenen Balladen
und Tanzstücke der Insel Föhr, ergänzt
durch eine Reihe eigener Kompositionen und Texte, und demonstriert darin
überzeugend, dass man traditionellen
Folk mit nuanciertem Sprachgefühl
und feinen Arrangements auch nach

dem Musikgeschmack von heute
anspruchsvoll und modern interpretieren kann.
Zum besseren Verständnis erscheinen
die im Booklet der CD abgedruckten
friesischen Liedtexte in einer deutschen Parallelübersetzung, während
entsprechende englische und dänische
Übertragungen auf der Website www.
kaluun.de abrufbar sind.
Die Veröffentlichung des Albums
konnte nur dank großzügiger Spenden
seitens des Friesenrats – gefördert
aus öffentlichen Mitteln des Landes
Schleswig-Holstein – sowie verschiedener Föhrer Einrichtungen und Firmen
ermöglicht werden. Die Initiative zu
dieser CD ging von der Ferring Stiftung
in Alkersum auf Föhr aus, die als Träger des Projekts seine Durchführung
auch federführend begleitet hat.
Die CD kann direkt über die Bandhomepage www.kaluun.de als CD
oder aber auch als digitaler Download
inkl. PDF-Booklet mit allen Übersetzungen bestellt werden.
Kontaktadressen: Ferring Stiftung,
Hauptstraße 7, 25938 Alkersum
auf Föhr, www.ferring-stiftung.net,
v.faltings@ferring-stiftung.net, Tel.
04681 7412037, und Kalüün, Dennis Werner, Kirchensteig 9, 25920
Stedesand, www.kaluun.de, info@
kaluun.de, Tel. 0178 713172.

Billede med de nye godawling-motiver.

Helt nyt: Skåle med godawling-motiver.

