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Ugens overskrifter

Kobbermølle I.
[KONTAKT] Industrimuseet Kobbermølle er genåbnet, og nu venter hele tre haller med klenodier på
de besøgende. (Ill.: Det nye logo)

Læs mere på KONTAKT side 3

Kobbermølle II.
[KONTAKT] Gisela og Bodo Daetz har udgivet en
lille fin tryksag om, hvordan Kobbermølle Museum
blev til. (Ill. fra bogen)

Læs mere
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Læs

Forfulgte tyrkere
[KONTAKT] Det tyrkiske mindretal i græske VestThrakien forfølges og nedgøres. (Ill.: ABTF)

Læs mere på KONTAKT side 4

Glæde & bekymring
[KONTAKT] De ældre er glade - men også bekymrede for hvilehjemmet Bennetgaard. (Foto: E.D.
Hinrichsen)

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Noget, der
undrer mig
[KONTAKT] Samrådet har besluttet
at gennemføre en konference om
emnet Sydslesvigting.
SSF har i forbindelse med drøftelse
af emnet modtaget et brev fra
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
(DSF), som har haft emnet oppe at
vende på styrelsesmødet 18. juni.
I brevet hedder det: ”Skoleforeningen betragter hele emnet Sydslesvigting som afsluttet.
Skoleforeningen siger ja til en
Sydslesvig-konference inklusive
vores andel i økonomien på vilkår,
hvor emner, der åbner mulighed
for en diskussion og drøftelse af
foreningernes/ organisationernes
interne demokrati og samarbejde
foreningerne imellem, herunder
velkomstkultur/ integrationskultur.”
Som jeg læser brevet, har DSF besluttet at anse emnet Sydslesvigting
for afsluttet for deres vedkommende. Med andre ord: skulle
andre organisationer i mindretallet
finde det betimeligt at oprette et
mindretalsråd, ting, folkeråd eller
regionsråd, ville DSF ikke være
repræsenteret i et sådant fællesorgan med kompetence til at agere i
visse sammenhænge på alles vegne
bortset på DSFs.

I min optik og demokratiforståelse
går der altid en seriøs og dybdeborende debat forud for enhver
demokratisk beslutning.
Derfor undrer det mig, at DSF,
som roser sig selv for at være basisdemokratisk, konkluderer på emnet, inden en egentlig diskussion
og debat har fundet sted på konferencen og senere ude i regionerne.
Dermed har man jo reelt besluttet,
at DSFs medlemmer, selvom de
måtte være af en anden mening
end styrelsens, ikke kan ændre på
ledelsens holdning til et Sydslesvigting.
Vi har kunnet læse om SdUs udspil
i avisen. Der er organisationer, der
ikke lukker af for tanken om at fusionere ikke bare på et administrativt, men også på en mere omfattende almen organisatorisk plan.
Der vil sikkert ikke ske de helt
store forandringer fra den ene dag
til den anden. Men processen hen
imod et fællesorgan, bestående af
direkte valgte repræsentanter med
en vis beslutningskompetence, mener jeg er en diskussion, der fortsat
vil blive ført fremadrettet.
JON HARDON HANSEN

KONTAKT

Sommerpause
KONTAKT holder sommerpause 17.,
24. og 31. juli, men torsdagsavisen leveres fortsat til KONTAKTmodtagerne.
Næste uges KONTAKT den 10. juli er

dermed sidste inden spommerpausen.
Første KONTAKT efter sommerpausen
udkommer 7. august.
God sommer!

PÅ SPORET AF 1864

Slagmarks-arkæologi 19. og 26. juli
for amatør-arkæologer og andre
[KONTAKT] 1864 var et verdensomspændende betydningsfuldt år. Den
første Geneve-konvention blev vedtaget, Røde Kors blev grundlagt og Den
Amerikanske Borgerkrig gik ind i det
fjerde år.
Ligeledes begyndte den 2. dansk–tyske krig den 1. februar 1864 og sluttede den 30. oktober med undertegnelsen af fredsaftalen i Wien.
De første kamphandlinger fandt sted
den 2. februar med artillerikampen
ved Mysunde/ Missunde og den 3.
februar med forskellige kampe foran
Danevirke/ Danewerk med ca. 1000
døde soldater. Det førte bl.a. til rømningen af Danevirke.
Slagmarkarkæologien giver her muligheden for at komme tæt på de historiske begivenheder.
Den 19. og den 26. juli får amatørarkæologer og andre interesserede
i projektet ”På sporet af 1864” mulighed for at forske i disse historiske
spor i området omkring Slesvig. Det
sker i Danevirke Museets regi under
vejledning af Arkæolgisk Landskontor/
Archäologisches Landesamt og en erfaren slagmarksarkæolog.

Slagmarksarkæologer benytter bl.a. metaldetektor. (Foto: metaldetektor.net)

PROGRAM
Indledende foredrag hos „Archäologisches Landesamt“ , BrockdorffRantzau-Straße 70, 24837 Slesvig/
Schleswig.
Kørsel i egen bil (5 km) til undersøgelsesområdet inklusive udstilling og
forplejning.
Undersøgelse af slagmarken sammen
med certificerede detektorfører (2
timer) med forklaringer omkring krigergravene.
Kørsel i egen bil (6 km) til Danevirke
Museum, Oksevej/ Ochsenweg 5,
24867 Dannevirke/ Dannewerk.
Afslutning med overrækkelse af et personligt deltagerdiplom.
Varighed: 5 timer.
Datoer: 19. og 26. juli.
Begge dage kan der vælges mellem to
arrangementer: Nr. 1 kl. 10-15, nr. 2
kl. 12-17.
Deltagelsen er gratis.
Der er plads til 25 deltagere per arrangement, og tilmeldingen sker efter
først til mølle-princippet.
Tilmelding via: 1864@ danevirkemuseum.de

FORENINGEN NORDEN

Operatur til Göteborg
[KONTAKT] Efter en vellykket tur til
Oslo i foråret 2013 var der stemning
for at gentage oplevelsen. Dennegang
har Foreningen Nordens tilrettelæggende operaudvalg valgt operaen i
Göteborg og ‘Figaros bryllup’ af Mozart.
Turen foregår med en moderne bus,
deltagerantallet er max. 25.
Afgang bliver om morgenen torsdag
den 30. oktober fra Lornsendamm
i Flensborg. Der bliver dog opsamlingsmulighed i Slesvig for folk sydfra.
Dette oplyses der nærmere om efter
tilmelding. Hjemkomst er lørdag den
1. november sen eftermiddag. Der vil
være gratis læskedrikke undervejs i
bussen.
Arrangøren har reserveret to overnatninger på 4-stjernet hotel ‘Quality
Hotel 11’ i Göteborg. Morgenmad
er inkluderet. Desuden er der en lille
madpakke på turen til Frederikshavn.
Om fredagen bliver der mulighed for
en guided bustur i byen.
Tilmelding ønskes hurtigst muligt - efter ‘først til mølle’ -princippet, men
senest den 20. august.
Prisen for turen med overnatning på
dobbeltværelse er 385 euro; tillæg for
enkeltværelse er 85 euro.
Depositum 20% ved tilmelding, restbeløb 4 uger før afrejse.
Prisen indbefatter også billetten til
operaen fredag aften.
Aftensmaden er for egen regning
begge dage. Der tilbydes aftensmad
på hotellet for 32 euro og på operaen
for 65 euro.
Turen tilrettelægges i samarbejde med
AK-Touristik i Kiel. De tilbyder også en
rejseforsikring på 2,5% af rejseprisen.
Tilmelding til turen sker på e-mailadressen anne.welter@aktouristik.de

Göteborg-operaen fra vandsiden. (Fotos: goteborg.com)

P.v.a. operaudvalget
Inge Juech
Og indefra.
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DSH/ AKTIVE KVINDER

Efterårsprogrammet
[KONTAKT] DSH Foreningen af Aktive
Kvinder i Flensborg gør opmærksom
på sit efterårsprogram:
August - lørdag den 9. kl. 8: Sommerudflugt til St. Peter-Ording.
September - onsdag den 17. kl. 19:
Litteraturaften i Toosbüystr. 7 med
Lone Anker Jakobsen.
Oktober - onsdag den 15. kl. 19: Hyggeaften i Toosbüystr. 7.
November - onsdag den 12. kl. 18:
”Julemad” på Aktivitetshuset med Herbert Cordsen.
December - onsdag den 3. kl. 19: Adventshygge i Toosbüystr. 7.
Gymnastik – lettere motion med Birthe Hansen, tlf. 0045 7367 3101, på
Kobbermølle Skole fra tirsdag den 26.
august kl. 17.15 – 18.15 (16 timer).
Næversøm og lampeskærmsyning med

Elvira Cornils, tlf. 24510, i Toosbüystr.
7 fra mandag den 29. september kl.
19.00 – 21.30 (20 timer).
KREDSEN
DSH Foreningen af Aktive Kvinder i
Sydslesvig (kredsen) tilbyder:
I oktober - fredag den 3.: Kredsens
informationstur til Horsens med afgang
kl. 7.30 fra Skovby/ Schuby og kl. 8 fra
Dansk Sundhedstjenesten i Flensborg.
I december - søndag den 7.: Kredsens
adventstur til Odense med afgang kl.
8 fra Skovby/ Schuby og kl. 8.30 fra
Dansk Sundhedstjenesten i Flensborg.
Kontakt formanden Karen Scheew
(tlf. 0461 490 2822 – mail karen.
scheew@t-online.de) for yderligere
informationer.

GRÆNSEFORENINGEN

Infochef fratrådt
[KONTAKT] På grund af omstrukturering af Grænseforeningens informationsarbejde, hvorved stillingen som
informationschef og redaktør af Grænsen slås sammen til en stilling, fratrådte
Mette Kragh Faurholdt efter gensidig
aftale sin stilling som informationschef
pr. 1. juli. Den nye stilling som informationschef/ redaktør bliver opslået i
løbet af et par uger.
Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
understreger, at der har været fuld tilfredshed med samarbejdet med Mette
Kragh Faurholdt gennem de seneste
8 år. Men Grænseforeningen har be-

hov for at samle informationsarbejdet
på færre hænder, og foreningen har
derfor valgt at sammenlægge de to stillinger i en fuldtidsstilling, som Mette
Kragh Faurholdt ikke har været interesseret i.
Henvendelser vedrørende Grænseforeningen sker indtil videre til KnudErik Therkelsen, mobil +0045 3336
8426, telefon 0045 2023 1984, ket@
graenseforeningen.dk, Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, postboks
9074, DK-1022 København K, www.
graenseforeningen.dk

Ugen
der kommer
4.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Sidste gang før ferien – kaffe ved Mäders eller
Mariencafè kl. 14.30

5.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 12
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Sommerudflugt til Legoland fra Munketoft kl. 8
SSF-distrikt Sønderløgum: Fodboldturnering hos familie Schönlein, Uphusum kl.
14
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Tur til Helgoland fra Askfelt kl. 7

6.
Harreslev Kvindeforening: Udflugt til Fischmarkt i Hamborg fra skolen kl. 4
SSF-distrikt Vanderup: Tur til Vikingespillet i Jels fra p-pladsen ved købmanden
kl. 14
SSF-distrikt Vidingherred: Udflugt til Jels Vikingespil
SSF Gottorp amt: Riverboat-shuffle med MC Hansen på ”Wappen von Schleswig”. afgang kl. 18 fra Slesvig

8.
SdU: School´s out for 7.-10. Klasse på Læk Danske Skole kl. 17.30-22
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19

9.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café i Taruphus kl.
Læk ældreklub: Udflugt ud i det blå fra pensionistboligerne kl. 14.30
De danske foreninger i Agtrup: Kreativ aften ved forsamlingshuset kl. 19
Seniorklubben Nibøl: Kaffe, sang, hygge og spil i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset i Jydbæk kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

10.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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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.

EJDERSTED

Krig, kirkekunst og kaffekander
[KONTAKT] Torsdag den 26. juni drog
20 ejderstedere af sted på den årlige
udflugt med menighedsplejen og SSF.
Programmet lovede ”Krig, kirkekunst
og kaffekander”, og det var også til
dels rigtigt.
For vores dygtige guide i Frøslevlejren kunne fortælle, at Danmark og
Tyskland jo egentlig ikke var i krig, og
at lejren var et resultat af samarbejdspolitiken for at forhindre, at danskere
havnede i tyske – og farligere – lejre.
At det ikke altid lykkedes, så man også
eksempler på, men man så også en af
de hvide busser, der hentede skandinaver hjem.
I Flensborg mødtes ejderstederne med
provst Viggo Jacobsen i Helligåndskirken.
Hvor deltagerne i Frøslev havde kunnet spise udenfor, stod regnen her
ned i stænger, og provsten modtog en
flok druknede mus i kirken. Her hørte
man ikke kun det lovede foredrag om
kirkekunst; provsten tog deltagerne i
sin fine fortælling med på en rejse om
dansk kirkeliv i Sydslesvig helt tilbage
fra 1588.
Man hørte om den spæde begyndelse
af Dansk Kirke i Sydslesvig i 20erne
med først én, så to præster, til i dag
over 20. Og til sidst fik de en som sagt

gennemgang af den nye udsmykning
af Bjørn Nørgaard, der passende for
kirken fortæller om Helligånden.
Våde og lidt trætte nåede ejderstederne frem til Mariencafé på vestsiden
af havnen med de lovede te- og kaffekander. Der skulle være over 3000,

så de må hænge dem i loftet og stille
dem på badeværelserne. Men heldigvis ikke kun kander.
Deltagerne fik lækker kage og kaffe,
indtil regnen stoppede. Og så var det
tid til at tage hjem.

Mattias Skærved
Tetid i Mariencafé, caféen med de
3.000 kaffekander.

Holger Gerdsen og Nana
Baum fra Tønning ser sig
om i Frøslevlejren.
(Fotos: privat)

HATLUND/ LANGBALLE

Trodsede sankthans-regnen
[KONTAKT] SSF-distrikt Hatlund/Langballe havde traditionen tro inviteret til
sankthansaften på stranden – med den
tilføjelse, at hvis det skulle regne, så
mødtes man ikke. Lige før mødetidspunktet begyndte det at regne, men
det afholdt ikke nogle medlemmer i
at møde op alligevel. 12 personer plus
en hund dukkede efterhånden op
for at nyde aftenen på stranden med
hygge og snak.
Bålet blev tændt og sankthanssangen
”Vi elsker vort land” sunget – endda
to gange, først efter P.E. Lange-Müllers
smukke men svære melodi og derpå
efter Shu-Bi-Duas nye melodi.
Der blev badet, grillet pølser, spist
rigtig dejlig medbragt mad, alt imens
man prøvede at trodse regnen, der bare silede ned. En stor parasol, som en
af deltagerne forudseende havde taget
med, blev til selskabets midtpunkt,
som man skiftedes til at stå ind under.
Til sidst, da alt var vådt, gav man op.
Alle var dog enige om, at det igen
havde været en rigtig hyggelig aften.
aj

Paraplyer og en stor parasol beskyttede (lidt) mod sankthans-regnen. (Foto: privat)

RENDSBORG BY

Wellness for alle
[KONTAKT] SSF Rendsborg by tilbyder
i samarbejde med voksenundervisningen en wellnessdag lørdag den 6. september kl. 11.00 – 16.30 i Ejderhuset i
Bydelsdorf.
Tilmelding må gerne foretages inden
skolernes sommerferie.
Deltagerne mødes ved Ejderhuset og

kører sammen ud i skoven, hvor de laver nordic walking. Instruktør Irmgard
Griemert har stave til udlån, og dagen
er for såvel uøvede som øvede.
Ca. 13.30 er alle tilbage i Ejderhuset,
hvor de hygger sig sammen og nyder
den medbragte mad fra den fælles
lette buffet. Derefter laves lidt fitness,

pilates og afspænding.
Dagen koster 12,50 euro pr. deltager.
Tilmelding gerne allerede nu hos Irmgard Griemert på tlf. 0172-4280979,
eller e-mail I.griemert@yahoo.de,
hhv. via Dansk Sekretariat, tlf: 043314388077.

Pilates fra september? tilmelding nu
[KONTAKT] SSF Rendsborg by tilbyder
i samarbejde med voksenundervisningen pilates i Ejderhuset i Bydelsdorf, et
kursus for kvinder i alle aldre.
Kurset begynder godtnok først tirsdag
den 16. september kl. 19-20, men
tilmeldingen ønskes modtaget endnu
inden sommerpausen.
Her kan alle aldersklasser forbedre

kropsholdningen, styrke mave- og ryg
muskulaturen, få mere fleksibilitet i led
og muskler, blive bevidst om et forbedret åndedræt, øve balance og bevægelighed, samt styrke bækkenbunden og
den samlede kropsmuskulatur.
Man medtager selv en måtte i kropslængde, siger instruktør Irmgard Griemert.

Kurset koster 50 euro for 15 aftener á
1 time.
Og som indledningsvist skrevet: Tilmelding gerne nu - hos Irmgard Griemert tlf. 0172-4280979 hhv. e-mail
I.griemert@yahoo.de, eller Dansk Sekretariat, tlf: 04331-4388077.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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KOBBERMØLLE INDUSTRIMUSEUM

KUNSTHÅNDVÆRK I OKSBØL

Genåbnes for besøgende
[KONTAKT] Kobbermølle Industrimuseum genåbner for besøgende i
morgen, fredag kl. 13-17 på adressen
Messinghof 3 i Kobbermølle efter mere
end et års lukning og totalrenovering.
Nu i betydeligt større rammer og med
udstillingen gennemgribende fornyet.
Museets gæster får oplevelsen af et
helt nyt museum. Med erhvervelsen
af endnu en hal er det første gang blevet muligt at realisere de oprindelige
visioner fra 90erne om et samlet industrimuseum i Kobbermølle under et
helhedskoncept.
I de tre nyistandsatte gamle industrihaller sammenføres de hidtil lokalemæssigt adskilte samlinger tilhørende
Gisela og Bodo Daetz-stiftelsen, museets støtteforening Industriemuseum
Kupfermühle samt museets driftsselskab Museumsort Kupfermühle, således at museet fremover opleves som
en sammenhængende helhed.
I konsekvens heraf er også museets
navn fornyet og forenklet: ”Industriemuseum Kupfermühle” på tysk og
”Kobbermølle Industrimuseum” på
dansk, som det også fremgår af det nye
logo.
Kobbermølle Industrimuseum er frem
til 31. oktober åben onsdag-søndag kl.
13-17 og fra 1. november til 30. april
hver 1. søndag i måneden kl. 13-17.
Forud tilmeldte grupper over 6 personer modtages alle dage.
Entréprisen er 5 euro for voksne og 2
euro for skoleelever. For grupper er
rundvisning inklusive. Grupper kan
efter aftale medtage og nyde kaffe og
kage på museet.
Museumsafdelingen i Tårnhuset, hidtil
kendt som ”Kobbermølle Museum”, vil
være lukket i 2014. Udstillingsgenstandene herfra indgår fremover i udstillingen i de tre museumshaller. I 2015
håber vi at kunne genåbne Tårnhuset
med en ny, permanent udstilling, der
belyser Kobbermølles og kobbermøllens historie samt arbejdernes og ejer-

nes liv gennem 350 år.
Museet kan kontaktes på telefon
0461-407 7125 (benyt evtl. telefonsvarer; der ringes tilbage) eller på mail
museum@kabelmail.de.
Hjemmesiden www.industriemuseumkupfermuehle.de vil i nær fremtid
blive fornyet.
Svend Lykke Schmidt

Industrimuseets nye logo.

De tre museumshaller. (Ill. & foto: Kobbermølle Industrimuseum)

Brugskunst og dekorationer.

Kø ved pølsevognen.

Tilløbsstykke
Vandhjulet drejer igen.

KOBBERMØLLE MUSEUM

Læs hvordan det blev til
[KONTAKT] Meget apropos den aktuelle genindvielse og ibrugtagning af
Kobbermølle Industrimuseum og dets
nu tre haller i Kobbermølle har Gisela og Bodo Daetz, initiativtagere og
grundlæggere af kobbermuseet Kobbermølle Museum og Industrimuseet
Kobbermølle, udgivet en interessant og
personlig tryksag, en lille bog om tilblivelsen af Kobbermølle Museum, ”Kobbermølle Museum - Hvordan det blev
til”, skrevet af Gisela Daetz og trykt på
Flensborg Avis.
Gisela og Bodo Daetz, der ønskede
deres livsværk i Kobbermølle sikret
for eftertiden og derfor involverede
hhv. åbnede op for personligheder og
offentlige og private instanser i udbygningen og bevarelsen af bygninger og
udstillings-genstande, roser fuldt ud
den indsats, der gøres fra forskellig side
for at bevare og udbygge museumstilbuddet i Kobbermølle, og de resultater, der er opnået.
De anerkender selvsagt, at udstillingsforhold skal være tidssvarende, og at
det kun kan gøres ved at involvere
flere parter f.eks. gennem et bredere
sammensat selskab - som sket i Kobbermølle.
Men de savner fra nogle af de involverede - og det står ikke udtrykkeligt
nævnt men kan anes mellem linjerne
i den just udkomne lille bog om Kobbermølle Museum - mere respekt, anerkendelse og fingerspidsfornemmelse
for deres indsats og rolle samt især for
et dansk museumsarbejde i Kobbermølle.
Hvorom alting er, så er Gisela Daetz´
lille hæfte et personligt dokument om
Kobbermølles danske historie samt
hendes og Bodos yderst engagerede
indsats for at bevare dele af det for
eftertiden; igennem årtier uden økonomisk støtte nogetsteds fra.
Hæftet er - lille af omfang men vægtig

Smedekunst i alle afskygninger. (Fotos: Gerd Voß)

af indhold - en yderligere brik i den
samlede sydslesvigske historie. Det fortjener at blive læst.

Rekvireres mod et vist ekspeditionsgebyr hos Gisela og Bodo Daetz på 0
(049) 461 7935 hhv. bodo@daetz.dk

[KONTAKT] Kunsthåndværkermarkedet i og omkring Oksbøl Forsamlingshus i weekenden med knap 30
udstillende kunsthåndværkere fra
området plus fra Danmark blev atter et
tilløbsstykke.
Arrangøren, SSF Munkbrarup/Ves og
Oksbøl Forsamlingshus, med forsamlingshus-bestyrer Niels Wolfsdorf som
primus motor var - efter et halvt års
forberedelsesarbejde - godt tilfreds,
og kunsthåndværkerne også; selv om
der jo altid er plads til en eller to besøgende mere...
Efter at have set på alskens kunsthåndværk - bl.a. metal, glas, sæbe, tekstiler,
planter, brugsgenstande og dekoratio-

ner - havde de henved 1.000 besøgende lejlighed til at få sig en lækker pølse
i pølseboden eller nyde kaffen og kagerne i cafeen bag forsamlingshuset.
Overskuddet fra markedet på 1.000
euro går til istandsættelse af kommunens ungdomshytte, ”Weeser Blockhütte”.
Hermed dokumenterer SSF Munkbrarup-Ves det gode samarbejde omkring
det danske og tyske foreningsarbejde i
Ves - men også viljen til opdatering af
nye medlemmer for SSF-distriktet.
SSF Munkbrarup-Ves siger tak til alle
de hjælpende hænder for dette vellykkede arrangement.

SØNDER BRARUP

Fra det nye Kobbermølle-hæfte: Gisela og Bodo Daetz.
Nogle af deltagerne. (Foto: privat)

Lærerig udflugt

Fra den stiftende generalforsamling i Industriemuseum Kupfermühle i 1998.

[KONTAKT] Lørdag eftermiddag var
Sønder Brarup SSF og SSW på en fælles udflugt til
Arnkiel-Parken i Munkvoldstrup.
På parkens pakeringsplads blev deltagerne modtaget af en guide, der
førte dem til en informationspavillon
og videre ud i parken, hvor de kunne
kigge på den 5000 år gamle og 70
meter lange langhøj, der er den største
rekonstruerede stenaldergrav i Nordeuropa. Derudover findes der seks
originale gravhøje i parken.
En flot, naturskøn park og en guide,
der kom med detaljerede oplysninger,

som uddybede det, man kunne læse
om på infotavlerne.
Det interessante er også, at det er en
dansk provst, Troels Arnkiel der blev
født i 1639, som besøgte gravpladsen
i Munkvoldstrup i 1690 og beskrev
gravhøjene.
Efter turen var der tid til kaffe og hjemmebag på picnicpladsen i fineste sommervejr.
Udflugten afrundedes med en gåtur
ved Sankelmarksøen, hvorefter enhver
tog til sit.
Christiane Christiansen
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Det er med at bruge både skjold og sværd rigtigt.

Sådan en viking ser farlig ud og råber højt, så man kan godt blive lidt betænkelig. (Fotos: Peter Hansen)

De vilde vikinger blev væltet over ende

Når de to skjoldborge tørner sammen, er det kræfter, udholdenhed og sammenhold, der afgør udfaldet.

[KONTAKT] Børnene fra vestkysten
væltede vikingerne over ende, da SSF
Husum og Ejdersted amter i lørdags
besøgte Ribe Vikingecenter.
Det lykkedes nemlig børnene fra vestkysten at løbe de vilde vikinger over
ende, da de skulle kæmpe i hver sin
skjoldborg. Nogle af dem klarede sig
også helt godt, da de ved besøget på
Ribe Vikingecenter skulle slås egen-

hændigt med sværd og skjold.
Sydslesvigsk Forening Husum og Ejdersted amter sendte 28. juni hen ved
30 børn og 40 voksne til Ribe Vikingecenter. Efter den guidede rundvisning,
kæmpede børnene mod de farlige
vikinger - og vandt.
Siden var der tid til at gå rundt på egen
hånd. Her kunne man prøve at få et
komplet vikinge-antræk på. Eller at

blive fanget og gjort til træl.
Dagen sluttede med et besøg i Ribe
midtby. Desværre udeblev den guide,
der skulle have vist rundt i domkirken,
så dem måtte deltagerne besigtige på
egen hånd.
Flere fotos på www.syfo.de under Husum Amt eller Ejdersted Amt.
ph

DIE TÜRKISCHEN WEST-THRAKIER IN GRIECHENLAND

Verfolgt und gedemütigt
[KONTAKT] In der MinderheitenZeitung ’’Dolomiten’’ vom 16. Juni ist
ein Bericht über die türkische Minderheit in West-Thrakien erschienen.
Die Vertreter der Zeitung befanden
sich bei der Delegation, die anlässlich eines Factfinding-Besuchs in
West-Thrakien am 19.-22. Juni aus
Vertretern der Föderalistischen Union
Europäischer Volksgruppen (FUEV),
der Europäischen Vereinigung von
Tageszeitungen für Minderheiten und
Regionalsprachen (MIDAS), der deutschen Minderheit in Dänemark, und
der dänischen Minderheit in Deutschland bestand und sich auch aus Vertretern der Föderation der West-Thrakien
Türken in Europa (ABTTF), der Vereinigung der Universitätsabsolventen
der Türkischen Minderheit in WestThrakien (BTAYTD) und der Partei für
Freundschaft, Gleichheit und Frieden
(DEB) zusammensetzte.
In dem von Herman Hatto Schmidt
verfassten Bericht wurde über einen
Anschlag mit einem abgehackten,
blutigen Schweinekopf am 13. April
vor der kleinen Moschee in Dedeaaç
berichtet.
Weiter heisst es im Bericht, dass die
Türken seit Jahrzehnten in Griechenland einer schweren systematischen
Diskriminierung ausgesetzt sind. Mit
dem zweifelhaften Erfolg der Neonazipartei der Goldenen Morgendämmerung (auch als Goldene Morgenröte
bekannt) nahmen auch die Anschläge
auf die Moscheen, auf die Mitglieder

der Minderheiten mit körperlicher Gewalt und auf die Minderheitenvereine
zu.
In dem Bericht erklärte Halit Habip
Oğlu, Vorsitzender der Föderation
der West-Thrakien Türken in Europa
(ABTTF) und Vizepräsident der Föderalistischen Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV), dass die türkische Minderheit in West-Thrakien
nicht nur den Gewaltakten durch Hass
ausgesetzt ist, sondern auch der systematischen Diskriminierung durch den
Staatsapparat Griechenlands auf jeglicher Ebene.
Die Zeitung vermerkte u.a. auch,
dass die durch den griechischen Staat
angewandten Methoden in der südtirolischen Bevölkerung bekannt seien.
Ihrer Ansicht nach würde Griechenland die Türken in erster Linie nicht als
ethnische, sondern als religiöse Minderheit anerkennen.
Im Bericht ist weiterhin erwähnt, dass
das Identitätsrecht der Türken auch
verletzt ist, indem beispielsweise der
Begriff ’’Türke’’ verboten sei, und dass
Vereine, deren Namensbezeichnung
den Begriff ’’Türke’’ beinhalten, geschlossen werden.
Des weiteren sei es den Türken nicht
gestattet, eigene Führungskräfte im
Bereich der Religion, die sog. Muftis,
selbst zu wählen. Die griechische Regierung handele gegen den Wunsch
der Minderheit und ernenne Muftis
nach eigenem Gutdünken. Tausende
Mitglieder der türkischen Minderheit

sollen aus der griechischen Staatsbürgerschaft zwangsausgebürgert worden
sein.
Die Zeitung berichtete des weiteren,
dass die Lage der türkischen Minderheit in West-Thrakien im Bericht
der Vereinigten Staaten über Menschenrechte und religiöse Freiheiten
von 2008 wie auch im Bericht des
unabhängigen UNO-Gutachters Gay
McDougall erörtert worden sei.
Ebenfalls wurde Griechenland in einer
Resolution des FUEV-Kongresses vom
10. Mai 2014 ernsthaft kritisiert.
Die Zeitung fügte hinzu, dass Griechenland, das zur Zeit die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, weder die Charta
der Regionalen und Minderheitensprachen noch die Grundrechtcharta über
Rahmenübereinkommen zum Schutz
internationaler Minderheiten unterzeichnet habe und fügte hinzu, dass
Griechenland in Europa sogar hinter
Belarus und Ukraine herhinken würde,
was Menschenrechte angeht.
In Griechenland sind die Probleme
der Türken in der Öffentlichkeit kaum
bekannt. Durch den FUEV-Kongress,
der 2015 in West-Thrakien stattfinden
soll, könnte dies anders werden, meint
die Zeitung.
ABTTF - Federation of
Western Thrace Turks in Europe
Der abgehackte Schweinekopf, der vor die kleine Moschee (Mescid in Dedeaaç)
gelegt wurde, stellt für Türken eine ernsthafte Demütigung dar. (Foto: www.dolomiten.it)
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BENNETGAARD MÅ IKKE LUKKE

SPORSKIFTE

Økumenisk gudstjeneste
[KONTAKT] Søndag den 6. juli kl.
11 er der økumenisk gudstjeneste i
Sporskifte i forbindelse med 150 års
jubilæet for bydelen Weiche/ Sporskifte.
De tre kirker i byen, Friedenskirche
med præsterne Verena Rohwer og
Heike Baran, Die Arche med Manfred Vetter og Sporskifte danske kirke med Thomas Hougesen, er gået

sammen om gudstjenesten i festteltet
på området ved Jugendtreff Weiche.
Udover de nævnte præster medvirker Arche Band og tre unge, Julie
Andersen, Nils Glöe og Steffen Koch
fra Ten Sing i Flensborg.
Der synges på tysk og dansk.
Alle er velkomne, og specielt Hougesen håber at se mange fra det danske
mindretal.

HUSUM DANSKE KIRKE

Orgelmusik i kirken

Sydslesvigeres friske morgenmøde med Karen (t.h.). Hun bor ned mod Kongeåen og bringer liv i den afholdte gymnastik. Hun
laver ture, fortæller interessante historier og lytter opmærksomt. (Foto: Bernd Bossemeier)

Sommerophold mellem
glæde og bekymring
[KONTAKT] To beboere af Margrethegården i Slesvig er lige kommet
hjem fra det uundværlige sydslesvigske
feriehjem Benntgaard ved Kongeåen.
“Det var dejligt som altid, fuldt optaget
og med skønt sammenhold“, fortæller
damerne og deler dog manges bekymringer med henblik på institutionens
fremtid.
Dagen før afrejsen sad de ved middagsbordet og udfyldte lige ansøgningen om medlemskab af Bennetgaards
voksende støtteforening og fik at vide,
at institutionens leder i mere end 10
år, Lola Larsen, har opsagt sin lejlighed
i huset til 3. september.
Bedriften lukker til efteråret, og om og
hvordan det går videre næste år står
er uvist.
I vinterpausen har hun og de flittige
medarbejdere altid været arbejdsløse,
men dennegang synes forholdene
mere end usikre.
Godtnok var der var mange bestræbelser på at redde rekreationshjemmet
i den seneste tid. Man ved om begrænsede tilskud fra Dansk Sundhedstjeneste, menigheder og foreninger.
Der kommer bidrag fra fonde, legater,
enkeltpersoner. Også naboerne i Københoved støtter kontant. Men der
mangler mindst 200.000 kr. for at

sikre stabiliteten.
Vi brugere af Bennetgaard beder alle
SSF-distrikter, foreninger og Sydslesvigvenner om at yde mere end en skærv,
så den kritiske situation om Bennetgaard forbedres, og det skal være nu
- førend det er for sent.

En beboer-gruppe sammen med Bennetgaard-leder Lola i den smukke have.
Man føler sig hjemme her på et ti dages ophold og spørger sig selv, hvordan
mon det bliver fremover? (Foto: Ernst
Dieter Hinrichsen)
DEJLIGE MINDER
Rekreationsophold på Bennetgaard er
værdifulde og uundværlige for mange
ældre mennesker i Sydslesvig. Men
der er også plads til de yngre ældre,
fra ca. 60.

Omsorg og fælleskab er nøgleordene,
og gensynet med gamle venner giver
glæde og muntre minder.
Sidst var SSFere fra Bøglund og Egernførde på besøg. Nogle af dem var der
for første men forhåbentlig ikke sidste
gang, og de var begejstrede, ikke
mindst for den gæstfri beværtning,
man får som (tilmeldt gruppe) besøgende.
Er man flyttet ind på Bennetgaard i en
periode, sørges der altid for en festlig
oplevelse for de ældre, gerne en koncert eller et foredrag.
Sidst var nogle af os så heldige at
kunne deltage i et grundlovsmøde på
Askov Højskole. Bænket ved pyntede
borde genoplevede man følelsen af
at være velkommen og velset, ja omfavnet, som dengang man var ung og
oplevede Danmark og danskerne.
Årets erhvervskvinde Lone Andersen
holdt grundlovstalen. Lars Thodberg
med Frode Steengård ved flyglet sang
herlige danske sange.
Man fik dybe indtryk med hjem til
Bennetgaard og Sydslesvig.
Det må være muligt at bevare Bennetgaard.
Vi er atter nogle flere, der vil kæmpe
for det.
Johanna

[KONTAKT] Orglet i Husum danske
Kirke er et orgel ud over det sædvanlige. Anders Havgaard-Rasmussens
orgel fra 1993 er ikke stort men til
gengæld af høj kvalitet. Derfor bør det
høres - ikke bare til gudstjenester, men
også ellers.
Husum danske Kirke er derfor igen i
år med i Orgelfestival SønderjyllandSchleswig. Og det er igen i år organist
og kantor ved St. Marien i Husum, Kai
Krakenberg, der giver koncert - denne
gang endda hele to koncerter.
11. JULI
Den første koncert finder sted fredag
den 11. juli kl. 20. På programmet står
de første 18 af Carl Nielsens 29 Små
Præludier for orgel - en sand perlerække af musikalske ideer.
15. AUGUST
Den anden koncert finder sted fredag
den 15. august kl. 20. Her spiller Kai
Krakenberg de resterende 11 prælu-

dier samt to efterladte præludier.
Ved en tredje koncert, som er planlagt
til at finde sted næste år ved orgelfestivalen 2015, spiller Kai Krakenberg
endelig Carl Nielsens store, symfoniske
orgelværk „Commotio“. Her er orglet
i Husum danske Kirke dog for lille, så
denne sidste koncert finder sted i St.
Marien i Husum.
Hele rækken af koncerter finder sted
under overskriften „Carl Nielsen i Husum“.
Det er, som med tidligere koncerter i
den danske kirke, tanken at åbne døren ud til omgivelserne.
Sprogene skiller, men musikken forbinder. Også med Carl Nielsen-koncertrækken overskrides grænser: Man
møder her en tysk organist, der spiller
genuin dansk musik i en dansk og i en
tysk kirke i Sydslesvig.
Der er gratis adgang til koncerterne,
men en frivillig pengegave tager menigheden gerne imod.

Torben Mølgaard Jørgensen

HUSUM/ EJDERSTED II.

BIBLIOTEKERNE

Anmeld din sommer-læsning
[KONTAKT] Nu er det snart op over
med sommerferie, og det skal gøre
godt med en god bog at fordybe sig i.
Er du 7-14 år, læser bøger og bor i
Sydslesvig, kan du være med i sommerbogs-konkurrencen på Flensborg
bibliotek, i Husum, Slesvig, Egernførde
eller i bogbusserne.
Præmierne, man kan vinde, er seje
figurer fra Palles Gavebod og to miniIpads i den landsdækkende konkurrence. Og der er seje, sjove eller uhyggelige bøger, T-shirts og sjove sokker,
bogmærker, viskelæder og klistermærker på højkant.
Man skal lave minimum tre anmeldelser online på www.pallesgavebod.dk.
Brug dit uni-login fra skolen til at lave
en profil og logge dig på med.
På bibliotekerne i Sydslesvig skal du
anmelde fem bøger. Du henter og

udfylder ”solsedler” på dit nærmeste
bibliotek eller i bogbusserne. De tre af
bøgerne må gerne være gengangere
fra Palles Gavebod, og så er du med i
lodtrækningen om lokale præmier for
hver bog, du anmelder.
Man kan få printet et læsebevis, når
man er helt færdig med at læse og få
registreret antallet af bøger, man har
læst.
Konkurrencen er ligesom sommerferien allerede startet i Danmark.
I Sydslesvig kan børn og unge hoppe
på nu og frem til 22. august.
Der trækkes lod om de lokale præmier
på Flensborg bibliotek mandag den
25. august.
www.pallesgavebod.dk
www.dcbib.dk
SC

Wismar er en stemningsfuld, gammel havneby. (Foto: www.urlaubsnachrichten.de)

Drager østpå
[KONTAKT] Den 27.-28. september
byder Sydslesvigsk Forening Husum og
Ejdersted amter på en tur til Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske østersøkyst rummer mange minder fra den
gang, området var under dansk eller
svensk herredømme.
Den gamle hansestad Wismar var
svensk fra 1648. I 1803 fik Mecklenburg-Schwerin den i pant for et lån.
Men først i 1903 blev byen formelt
overdraget til Tyskland.
Deltagerne besøger klostret i Bad
Doberan, hvor den danske dronning Margrete Sambiria - kaldet Sorte
Grethe – ligger begravet. Man går på

byvandring i Schwerin, hvor der stadig
ses spor efter svensketiden. Søndag
formiddag rundes programmet af med
en rundvisning på Schwerin slot.
Hele turen, inklusive måltider lørdag
middag og aften samt søndag morgen
og middag –men eksklusiv drikkevarer
- kan gøres for 100 euro. Dog må man
regne med tillæg, hvis man vil have
enkeltværelse.
Der kommer nærmere program ud i
august, men de to sekretariater tager
allerede nu mod tilmeldinger.
Kontakt dem på 04861 5493 hhv.
ejdersted@syfo.de eller 04841 2612
hhv. husum@syfo.de

