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Ugens overskrifter

FDF-KOORDINATOR I 24 ÅR

18 børn
[KONTAKT] 18 børn fra Ejderskolen tog imod
Rendsborg SSFs tilbud om en sang- og dramaworkshop med professionel vejledning. (Foto: privat)

Læs mere på KONTAKT side 2

Pris til Preben
[KONTAKT] På Slesvigsk Kreditforenings generalforsamling fik Preben K. Mogensen Niels Kjems-Innovationsprisen. (Foto: privat)
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Friske frisere
[KONTAKT] SSF Flensborg amt og GF Vejle amt var
på en flere dages studietur til friserne. (Foto: privat)

Læs mere på KONTAKT side 4

Møder folket

[KONTAKT] Grænseforeningen og SSF m.fl. drager til Folkemøde på Bornholm i næste uge, hvor
folk(et) møder politikken - og andet. (Foto 2013:
Tine Andresen)

Læs mere på KONTAKT side 5

Tak til Lars Nielsen
[KONTAKT] Årsmødesøndagaften den
25. maj gik alle FDF-orkestre, der deltog i årsmøderne i landsdelen, traditionen tro fra Nørreport til Søndertorv
i Flensborg, hvor de gav koncert. De
lukker og slukker så at sige hvert år for
årsmøderne.
I 24 år er FDF-orkestrenes deltagelse
fra FDF-side blevet koordineret af Lars

Nielsen, tidl. orkesterleder i FDF Gladsaxe. Det blev han takket for af alle de
tilstedeværende med varme ord og en
hjertelig klapsalve.
Fra næste år overtager orkesterleder
Marianne Ovesen fra Kibæk FDF koordinatorrollen.
pkm
Lars Nielsen.

AKTIV CAFE KEJTUM

Dejlig
udflugt

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Tak med varme ord og hjertelig klapsalve til Lars Nielsen (i midten med ryggen til)
på Søndertorv i Flensborg. (Fotos: pkm)

Berlin skal
handle

[KONTAKT] Når Mindretalsrådet
i Tyskland mødes i Berlin 4.-5.
juni, venter medlemmerne - deriblandt SSF - en lang dagsorden.
4. juni mødtes rådet således med
forbundsdagens indenrigsudvalg.
Det særlige denne gang er/var, at
forbundsregeringens mindretalskommitterede Koschnyk deltog
for at drøfte
• den kommende sprogkonference 26. november, Mindretalsrådet arrangerer sammen med
den mindretals-kommitterede,
• FUEVs rolle og finansiering,
• visionen og økonomien bag
det kommende Mindretallenes
Hus i Flensborg,
• Tysklands fremtidige mindretalspolitik med ”mindretal som
merværdi”,
• fordømmelsen af racistisk diskrimerende valgkampe (NPDs
forulempelsen af sinti & roma) og
• ønsket om etableringen af en
forbundsdags-ekspertkommission

til undersøgelse af diskriminering
af sinti & roma.
Mindretalsrådet drøfter på et
møde 5. juni de tyske Europaparlamentarikeres tilbagemeldinger vedrørende en styrket mindretalspolitisk indsats i EU.
Der er alt i alt tale om positive
svar på vore ”Wahlprüfsteine”.
Så det er vigtigt, at FUEV kommer i arbejdstøjet nu.
Udover disse koordineringsmøder er der møde med repræsentanter for CDU/CSU-forbundsdagsgruppen for at informere
yderligere om FUEV og dens
sekretariatet i Flensborg, ikke
mindst med en forhåbning om,
at de vil støtte mindretalsunionen
konkret og økonomisk.
Det er afgørende, at forbundsrepublikken sammen med Danmark støtter FUEV med driftsmidler.
Det må Berlin kunne forstå!
SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] Lørdag den 31. maj tog
17 muntre ”aktivister” fra Aktiv-Caféen
Kejtum på en weekendudflugt til Middelfart. I private biler med en kop
kaffe/morgenmad om bord på RømøSild-færgen, startede turen mod Middelfart, hvor vi var indkvarteret i Hotel
Park, et dejligt hotel, som endda var
billigere end vandrehjemmet.
Frem til kl. 15, hvor der var kaffebord
på hotellet, var der tid til egen rådighed, og den blev brugt til en dejlig
vandretur langs Lillebælt, i gågaden eller havnepromenaden. Efter kaffen var
der petanque på hotellets bane eller
spil i baren.
Kl. 19 tog vi fat på et lækkert tagselvbord, samt to timers fri drikkevarer,
hvilket også sørgede for en fornøjelig
aften.
Efter morgenmaden søndagen kørte vi
til Humlemagasinet i Harndrup, hvor
chefen himself tog imod os for at fortælle om Napoleon-udstillingen. Ud
over Napoleon-udstillingen så vi også

Deltagerne ved Humlemagasinets hovedindgang i Harndrup. (Foto: privat)

dukkeudstillingen med den danske
kongefamilie gennem mange århundreder.
I Humlemagasinets utroligt dejlige haver nød vi vores medbragte kager samt
kaffe, som vi måtte ”tanke” gratis på
hotellet.

18:25 tog vi færgen tilbage til Sild,
trætte, men glade. Det var en dejlig
udflugt med dejligt vejr og spændende
oplevelser. Vi blev hurtigt enige om, at
det gør vi igen.
Peter Petersen,
Aktiv-Café Kejtum

SCHLOSS GOTTORF

3. Dänisch-Deutscher Musikschultag
[KONTAKT] Am 14. Juni sind die
Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen auf der Gottorfer Schlossinsel
in Schleswig Austragungsort des 3.
Dänisch-Deutschen Musikschultages.
Vermutlich werden nie zuvor in der
über 850jährigen Geschichte von
Schloss Gottorf so viele Menschen
an diesem Ort gemeinsam Musik gemacht haben. Zwischen 11 und 17
Uhr treten über 1350 Musikschüler
aus Aabenraa, Haderslev, Tønder, Sønderborg, Flensburg und den Kreisen
Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

in den Ausstellungen der Museen und
auf vier Freiluftbühnen um das Schloss
herum auf.
Die Schirmherrschaft über dieses
grenzüberschreitende Klangerlebnis
hat Schleswig-Holsteins Ministerin für
Justiz, Kultur und Europa, Anke Spoorendonk, übernommen. Als bekannteste Vertreterin der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein fördert
sie seit vielen Jahren die Zusammenarbeit von Vereinen, Verbänden und
kulturellen Institutionen auf beiden
Seiten der Grenze.

Organisatoren sind Willi Neu, Leiter
der Kreismusikschule SchleswigFlensburg, und seine dänische Kollegin
Edna Rasmussen von der Aabenraa
Musikskole.
Ministerin Anke Spoorendonk unterstreicht mit ihrer Schirmherrschaft die
Rolle der öffentlichen Musikschulen
für die kulturelle Bildung im Lande:
Im „Jahr der kulturellen Bildung 2014“
sind die öffentlichen Musikschulen ein
wichtiger Partner.
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DANSKE KONFIRMANDER

[KONTAKT] I Ansgar Kirke i Flensborg
Nord er følgende unge blevet konfirmeret af pastor Preben K. Mogensen:
forrrest: Linea Kopf, Michelle Schlund,
Doreen Seidler, Lara Wolf og Freja C.

Jørgensen; bagest: Iris Kessler, Sarah
Bergholz, Ilay Tuncer, Fabienne Jürgensen, Torben Kraschon, Timo Sawirucha,
Niclas Pless Jensen og Jan Niklas Gerds.
(Foto: pkm)

FLENSBORG BIBLIOTEK

Vilde Valde-gilde 13. juni
[KONTAKT] Flensborg bibliotek satser
for tredje år i træk på dejligt sommervejr og inviterer alle børn, forældre og
andre voksne til hyggeligt og afslappet
Vilde Valde-gilde i bibliotekets have
fredag den 13. juni kl. 15-17; med
kartoffel-sjov, Dolas dukketeater og
græs-ballet.
Til festen er der masser af aktiviteter,
hygge og leg. Der serveres røde og
hvide drinks i Annes Anemone-bar, og
selvfølgelig kan man også spise kartofler tilberedt på forskellig måde.
Som optakt til Vilde Valde-gildet plantet og dyrket kartofler i haven. Børn
og voksne fra Fjordvejens Børnehave,
Duborg Børnehave og Nystadens Fritidshjem har hjulpet til. Børnene og de
voksne har været gode til at komme
og vande kartoflerne, og alle børn får
derfor et kartoffel-diplom fra børnebiblioteket som tak for hjælpen.
Til festen tæller kartoffelkontrolløren
op, hvor mange kartofler der er vokset

frem på kartoffeltoppene hos de enkelte institutioner. Alle kartofler tælles
med uanset størrelsen, og den største
kartoffel måles og vejes.
Der er en samlet præmie til den institution, der vinder, og små præmier
til alle børn, og vandrepokalen ”Den
gyldne vandkande” uddeles. I år må
Kobbermølle Børnehave give vandrevandkanden videre, som de vandt
sidste år.
I år er det særlige kunstneriske indslag et besøg af Melissa A. Mathies og
børnene fra Sønderjyllands Danseakademi, som danser uddrag af ”Græsstrået” – en børneballet.
I tilfælde af meget regn rykker festen
indenfor i udstillingssalen og bibliotekets indergård.
Info om børneballet: http://www.
graesstraaet.dk/hvorfor/kulturarv-kulturerbe.html
sc

Ugen
der kommer
6.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Eftermiddagstur til Arnæs fra Junkerhulvej kl. 14.30
Valsbøl og Omegns folkedansere: Besøg hos vennerne i Orust 6.-8.6.
7.
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Pinsetur fra Ansgarsalen kl. 14
8.
Slesvig Menighedspleje: Udflugt med ”Wappen von Schleswig” kl. 10-13
9.
SSF-distrikt Lyksborg: Pinsetur for hele familien til Den Grønne Hestesko kl. 7
10.
De danske menigheder i Flensborg: Morgenmad og -sang i Sct. Jørgen Kirke kl. 9
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt menigheden: Hygge for alle
i kirkens lokaler kl. 15
Skovby Seniorklub: Kaffe med overraskelse i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Sønderbrarup: Senioreftermiddag i menighedslokalet kl. 15-17
SSF Midtangels Seniorklub: Udflugt til Husum fra Damholm Forsamlingshus kl.
14, Satrup Skole kl. 14.10 og Hostrup Børnehave kl. 14.25
11.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med Pia Dal om interviewbogen ”Musikalitet
– er det noget, der kommer os alle ved?” på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg menighed: Sommerudflugt kl. 14
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
12.
Ældreklubben Flensborg Sct. Jørgen-Mørvig danske Menighed: Udflugt til Husum og Nordstrand fars Twedter Plack kl. 8.45
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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SSF RENDSBORG & EJDERSKOLEN

Gruppebillede med Kit Eichler og Lars Waage t.h. og Bente Lange t.v. (Fotos: privat)

18 børn sang og improviserede

[KONTAKT] 20./21. maj var der sangog improvisationsworkshop i Ejderhuset med skuespiller Kit Eichler og
operasanger Lars Waage.
18 glade og forventningsfulde elever
fra Ejderskolen, der har et yderst aktivt
og dygtig kor på ca. 40 medlemmer,
havde valgt at tage imod tilbuddet
fra SSF Rendsborg by og lærer Bente
Lange, som selv akkompagnerede på
klaveret. Flere var der simpelthen ikke
plads til, da tiden var begrænset, og
eleverne jo skulle have noget ud af
det.
Man kan ikke sige andet end, at deres
forventninger blev opfyldt til punkt og
prikke. Sammen med deres korledere
Inga Lausen og Bente Lange havde
de to fantastiske dage sammen med
Kit Eichler og Lars Waage. Hver elev
havde forberedt en sang hjemmefra,
som de så skulle synge for deres kammerater og Kit og Lars.
Lars Waage vejledte elever professionelt gennem deres sange og gav dem
små tips og gode råd. Og om han fik
dem til at synge. Det var en fryd at
høre eleverne.
Onsdag var det så både sang og
drama, der stod på programmet. Hver
elev skulle nu igen synge deres sang,
mens hun/han skulle dramatisere over
sangen. Kammeraterne var med i hver
sang. Kit kom med masser af gode
ideer, og efter at den største generthed
var lagt til side, kom der rigtig gang i
”kursisterne”. Der blev ”dramatiseret”
og sunget, så hele Ejderhuset rungede
af glæde. Kit Eichler og Lars Waage
formåede at få sat eleverne i gang på
en helt suveræn måde, og alle dem der
var med, har givet udtryk for, at det
har været alletiders at have fået lov til
at være med. Et godt tiltag for mindretallets helt unge medlemmer.
BL

Kit Eichler instruerede deltagerne i tai-chi og balletøvelser.

Lars Waage instruerer og Bente Lange afventer opmærksomt ved klaveret.

SSW FLENSBURG

Fördezugang offen halten
[KONTAKT] In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung der Stadt Flensburg am
27. Mai beantragte der SSW eine Änderung des Rahmenplanes Neustadt.
SSW-Ratsherr Edgar Möller: „Der SSW
begrüßt ausdrücklich die positive Entwicklung der Neustadt und unterstützt
wirtschaftliche und soziale Vorhaben.
Bei der Überplanung dürfen wir nicht
vergessen, dass die Neustadt ein Stadtteil ist, in dem gewohnt und gearbeitet
wird. Diesen Aspekt vermisse ich im
Rahmenplan, wie ihn die Verwaltung
vorgelegt hat.“ Der SSW-Antrag lautet:
„Die Fläche an der Förde zwischen
Niro-Petersen und der FFG ist von
jeglicher Bebauung freizuhalten. Die

Verwaltung wird gebeten, eine entsprechende Änderung des Rahmenplans Neustadt dem Ausschuss zeitnah
vorzulegen.“
Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP wollen stattdessen eine
Bebauung in direkter Nachbarschaft
zu den Fahrzeugwerken und stimmten
gegen den SSW-Antrag.
SSW-Ratsherr Glenn Dierking: „Wir
gehen bei einer guten Planung immer
von den Bedingungen aus, die vor Ort
vorhanden sind. Die SSW-Fraktion hat
mit Vertretern der FFG gesprochen.
Diesem florierenden Betrieb droht das
Aus, wenn in direkter Nachbarschaft
ein Hotel gebaut wird. Vibrationen
und Lärm vertragen sich nun einmal

nicht mit dem Erholungsbedürfnis von
Hotelgästen.“
Möller: „Der Galwik-Park ist im
Grunde genommen ein Bürgerprojekt.
Junge und Alte in der Neustadt haben
Skaterpark und Parkfläche ausgesprochen gut angenommen. Dieses
Areal ist ein beliebter Treffpunkt und
die Planung sollte diese Entwicklung
unbedingt unterstützen. Darum ist
der Fördezugang in der unmittelbaren
Nachbarschaft offen zu halten. Der
Naherholungswert für Flensburger
würde durch eine wie auch immer
gedachte Bebauung unwiderruflich
verloren gehen.“

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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SLESVIGSK KREDITFORENING

HATLUND/ LANGBALLE

Velbesøgt
generalforsamling
[KONTAKT] På Slesvigsk Kreditforenings generalforsamling på Flensborghus den 22. maj meldtes ud med et
tilfredsstillende regnskab, godt rustet til
fremtidens udfordringer. Der var fuldt
hus, og Niels Kjems-Initiativprisen gik
til pastor Preben Kortnum Mogensen,
Flensborg.
Slesvigsk Kreditforening er i sit 87.
regnskabsår, og på mødet aflagde den
nye forretningsledelse (”Vorstand”),
Andree Paulien og Birte Gross regnskabet for 2013.
Med de økonomiske vanskelige rammebetingelser for alle banker har vi
klaret skærene, oplyste tilsynsrådets
formand Hans U. Harck.
Forretningsfører Paulien betegnede
resultatet, som blev vedtaget af andelshaverne, som tilfredsstillende set i
relation til de aktuelle rentebetingelser
på kapitalmarkedet. Renteniveauet er
fortsat lavt, og der er ingen udsigt til en
kortfristet forandring, tilføjede Harck.
Forretningsledelsen og tilsynsrådet
foreslog at udbetale en dividende på
2,25 procent, en lille reduktion i forhold til de forrige års 2,5 procent, men
ledelsen anser det fortsat som værende
en ansvarlig forrentning af andelshavernes kapital. Besparelsen tilføres
reserverne for at kunne imødekomme
eventuelle tab.
Banken var i stand til at udbetale et
samlet lånebeløb i 2013 på 561 t€ fordelt på 37 enkeltlån, som således ligger
på linje med tallene for året før.
Det samlede udlånsbeløb pr. 31.12.13
ligger på 2.963 t€, ligeledes på næsten
samme niveau som året før.
FORANDRINGER I ORGANISATIONEN
Kreditforeningen har måttet gennemgå
en del forandringer, bl.a. hvad angår
kontoret i Harreslev, som er flyttet til
Am Markt 9 på grund af Union-Bankens nybyggeri. Al flytning er forløbet
uden problemer, og det nye domicil er
blevet vel modtaget.
Også på den personalmæssige sektor
er der sket forandringer. Den mangeårige forretningsfører Dirk von Heyer
stoppede den 31.12.13 efter 8 positive
år i kreditforeningen på grund af en
forfremmelse i Union-Banken. Dirk
von Heyer nåede at udbetale lån på
over 5 mill. euro, et stolt beløb, når
man tager i betragtning, at lånetagerne
alle er medlemmer af det danske mindretal.
I den sammenhæng opfordrede tilsynsrådsformand Harck til, at man tænker
på kreditforeningen, når det drejer sig
om penge.
Også den ulønnede forretningsfører
Kai Schmidt stoppede med udgangen
af maj af personlige grunde. Schmidt
var ansat i kreditforeningen siden
2009. Begge fhv. medarbejdere blev
hædret på generalforsamlingen.

både Jens A. Christiansen, Flensborg,
og Dirk Hansen, St. Peter-Ording,
afgik efter tur. Begge modtog genvalg,
og tilsynsrådet konstituerede sig med
Hans Uwe Harck som formand og Kurt
Kronenbitter som næstformand.
NIELS KJEMS-INITIATIVPRISEN
Et højdepunkt på mødet var den 4.

zeskulptur, kreeret af den flensborgske
kunstner Siegfried Fuhrmann, der også
var til stede. Hædersprisen er opkaldt
efter en af grundlæggerne af Slesvigsk
Kreditforening, Niels Kjems.
Pastor Preben Kortnum Mogensen var
en glad og rørt prismodtager, der var
mødt op med både hustruen Heike og
døtrene Hannah og Rebekka.

Små og store hyggede sig. (Fotos: Annegret Jöhnk)

Lækker sammenskuds-buffet.

Fuldt hus i Flensborghus. (Fotos: privat)

fjerde uddeling af kreditforeningens
kulturpris, Niels Kjems-Initiativprisen,
der ifølge fundatsen går til en person
eller gruppe, der har udøvet ”et særligt
initiativ indenfor erhverv, samfund,
foreningsliv, kunst og kultur”.
Sløret omkring prismodtageren 2014
blev løftet efter den officielle del af generalforsamlingen. Prisen er en bron-

VALG
Der var også valg til tilsynsrådet, idet

I sine hædersord sagde formanden for
tilsynsrådet bl.a.:
”Det var et enigt tilsynsråd, der havde
peget på Preben Mogensen som årets
prismodtager. Jeg spørger mig selv,
hvordan du kan overkomme alle opgaverne, for ikke at tale om de byrder,
du er blandet op i.
Det er ikke hvem som helst, der kommer på tale, når prisen skal uddeles.
Vi tilstræber et højt niveau, som skal
kendetegne den pågældende prismodtagers arbejde, en indsats, en iværksættelse eller et initiativ, som skal være
sammenlignelig med det unikke arbejde, Niels Kjems i sin tid har udført for
vor landsdel,” sagde Hans U. Harck.
Han havde ikke svært ved at finde
lovordene frem i sin tale til præsten
for Ansgar i Flensborg og roste ham
for hans engagement omkring kirken,
for at sætte sit personlige præg på
gudtjenesten, give den et moderne og
verdslig præg og for den tætte kontakt
til menigheden.
”Du siger selv, at dit værested i det
daglige er Ansgar Kirken i Flensborg,
men du blander dig i mange andre
ting, gør en indsats, hjælper til, inspirerer, lad det være i det folkelige arbejde
indenfor mindretallet, lad det være på
det kirkelige felt, og det tværs over sognegrænserne, i dansk og tysk kirke, for
kun at nævne enkelte ting.
Beder nogen Preben Kortnum Mogensen om hjælp i en eller anden forbindelse, kan de regne med et ja, selvfølgelig,” sagde Hans Uwe Harck.
HUH

Prismodtager Preben Kortnum
Mogensen med pris.

JARUPLUND HØJSKOLE

Aktive og kreative børn.

Første årsmøde
efter mange år

[KONTAKT] Glade børn og glade
voksne samt godt vejr – sådan kan
Hatlund/ Langballe SSF-distrikts første
årsmødefest efter mange år beskrives.
Over hundrede personer havde fulgt
invitationen og taget et bidrag med til
en buffet, så bordene bugnede med de
mange lækkerier. Arrangørerne havde
sørget for alt det andet, der hører med
til en årsmødefest – en interessant
årsmødetale ved Foreningen Nordens
formand Svend Kohrt, fællessang og
en hilsen nordfra, nemlig fra Grænseforeningen for Vamdrupegnen, som
er SSF Geltings venskabsforbindelse.
Distriktet Gelting-Gulde-Runtoft var inviteret med til Hatlund/ Langballe, da

det selv kun holder årsmødefest hvert
andet år.
Børn og voksne hyggede sig med snak
og spisning. Der var god live-musik ved
Pentaphonic, et band fra Flensborg,
der spiller 70er/80er-musik.
Og mens de voksne stadig snakkede
og spiste, gik børnene i gang med aktiviteterne i de forskellige værksteder
- keramik, drejning i træ, børnesminkning og billedmageri. Efterhånden blev
dog mange af de voksne også smittet af
alt det kreative, mens andre udfoldede
sig med at spille fodbold på plænen.
Glade børn og glade voksne - det var
en rigtig god årsmødefest.
Annegret Jöhnk

HELLIGÅNDSKIRKEN

Vandregudstjeneste
[KONTAKT] Flensborg-menighederne
holder fælles gudstjeneste 2. pinsedag
kl. 17 i Helligåndskirken. I anledning
af pinsen og den nye kunst i kirken
begynder gudstjenesten udenfor, hvor
Helligåndskirkens kor synger præludium.

Derefter går deltagerne til hvert enkelt
kunstværk, hvor der bliver læst, talt og
sunget.
Efter gudstjenesten bydes der på et
mindre traktement.
Alle er velkomne.
joe

SCT. JØRGEN-MØRVIG MENIGHED

Danskkurser i efteråret
[KONTAKT] Jaruplund Højskole tilbyder ugekurser i dansk i efteråret og
på forskellige sproglige niveauer.
Benyt muligheden for Bildungsurlaub
og lær dansk på kurser i ugerne 1.5.9. på trin 7, 27.-31.10. på trin 3,

10.-14.11. på trin 5 og 24.-28.11. på
trin 1.
Desuden tilbydes to weekendkurser
14.-15.11. + 28.-29.11. i et samlet
forløb, på trin 5.
Ugekurserne koster 180 euro og

Til Husum/ Nordstrand
weekendkurset (2 weekender) 120
euro.
Se mere på www.jaruplund.de
Walter Paulsen

[KONTAKT] Torsdag den 12. juni tager
ældreklubben fra Sct. Jørgen-Mørvig
danske Menighed på udflugt til Husum
og Nordstrand. Den kyndige guide
og tidligere lærer på Husum Danske
Skole, Anders Schaltz Andersen, viser
rundt og tager bl.a. deltagerne med til
den tidligere KZ-lejr i Svesing.
Der er endnu ledige pladser i bussen,

der starter fra Tved Plak kl. 8.45 og
med forventet hjemkomst kl. 18. Enhver interesseret, ung eller ældre, der
vil vide mere om dette hjørne af Sydslesvig, bedes hurtigst muligt henvende
sig til menighedens formand Bente
Schneider på telefon (0461)32074, der
står til rådighed med flere oplysninger.
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SSF FLENSBORG AMT & GF VEJLE AMT

Tørveproduktion overalt - bruges i blomsterjord-industrien.

Scharrels tidligere banegård er indrettet som kulturhus.

Karl-Peter Schramm fra sater-friserne guidede rundt i Scharrel i Saterlandet. (Fotos: Svend Damgaard)

På tur i frisernes verden
[KONTAKT] SSF Flensborg amt og
Grænseforeningen Kreds 20/ fhv. Vejle
amt har været på en ny fællestur.
50 personer drog ud på en fælles bustur for at besøge de frisiske mindretal. I
efteråret 2012 gæstede man det sorbiske mindretal i Sydøsttyskland.
Det frisiske motto ”rüm hart – klaar
kiming” (”vidt, åbent hjerte – klar
horisont”) blev introduceret ved begyndelsen af turen, og det blev til fulde
efterlevet. Deltagerne var åbne og
modtagelige for at høre om frisernes
historie, kultur og sprog på destinationerne undervejs.
NORDFRISLAND
På førstedagen gik turen til AndersenHüs i Klokris/ Klockries. Her gav skoleleder og tidl. formand for Friisk Foriining, Jörgen Jensen Hahn, deltagerne
en engageret introduktion til nordfrisernes historie og hverdag, som den
former sig i og omkring Risum Schölj,
den dansk-frisiske skole i Risum. Der
var også god tid til at bevæge sig rundt
i den spændende museumsgård og
kulturhus, som Andersen-Hüs er, med
lokaler og møbler, der fortæller om frisernes liv gennem tiderne.
Nordfriisk Instituut i Bredsted, der har
til huse i en tidligere folkeskole, er
grundlagt i 1964 som Nordfrislands
centrum for pleje, fremme og forskning
i nordfrisiske sprog, historie og kultur.
Det rummer bl.a. et bibliotek og et
arkiv samt et forlag. Også her fik deltagerne et glimrende oplæg.
Dagens tredje mål var Nordsee-Museum i Husum. Her var der en guidet
tur gennem afdelingen om museets
grundlægger og velgører Ludwig Nissen
og udstillingerne om Rungholt-stormfloden 1362 samt digebyggeri.
Mættet af indtryk - og klogere på

nordfriserne - gik turen via Hamborgs
tætte trafik til Wiesmoor i Østfrisland i
Nexdersaksen i den geografiske trekant
mellem Oldenburg, Wilhelmshaven og
Emden.
ØSTFRISLAND OG SATERLAND
Morgensang og en lille morgengewesen i bussen blev faste punkter på
programmet de følgende dage. Solskin
fra morgenstunden. Vi er nu i Saterland, hvor under 2000 personer endnu
anvender det saterland-frisiske sprog.
I det lille Johanniterkapel i Bokalesch,
som både er katolsk kirke og historisk
informationscenter for de østfrisiske
johanniter, giver pastor Vornhusen en
grundig gennemgang af kapellets ydre
og indre. Han sluttede med en lille
musikalsk lovsang på guitar.
Derfra blev deltagerne guidet rundt i
kommunen af borgmester Marianne
Fugel. Kommunen består af landsbyerne Scharrel, Ramsloh og Strücklingen
og ligger langs Sater-Ems-kanalen. Hun
var berettiget stolt af sin kommune, der
kun har en arbejdsløshedsprocent på
7. De fleste virksomheder er følgeindustrier til tørvegravningen, som vi senere
skulle opleve på lidt tættere hold.
Karl-Peter Schramm, sater-frisernes
leder, guidede os efter busturen til fods
rundt i Scharrel, bl. a. med besøg i den
tidligere banegård, der nu er indrettet
som kulturhus med lokale fotografier,
æresbevisninger og faner.
Eftermiddagen sluttede med en spændende mosetur med et lille tog ud i
Nordtysklands største sammenhængende moseområde. Her skræller man, så
langt øjet rækker, tørvene af højmosen
med store maskiner, tørrer, formaler og
beriger den, og sælger den som blomsterjord over hele Europa, - en spændende og speciel oplevelse.

Aftenen blev tilbragt i selskab med filmen ”Der Schimmelreiter” efter Theodor Storms bog af samme navn.
EMDEN
På turens tredje dag var målet havnebyen Emden ved Ems-flodens udløb,
Østfrislands største by, ikke langt fra
den hollandske grænse. Under 2. verdenskrig blev 80% af byen lagt i ruiner
af de allieredes bombardementer.
Af samme grund begyndte man allerede i 1940 at bygge et stort antal betonbunkere, der kunne rumme byens
befolkning på ca. 30.000 mennesker.
Efter krigen viste det sig umuligt at
fjerne bunkerne, så de ligger der stadig
og dominerer bybilledet i mange retninger.
Byen er i dag en vigtig udskibningshavn
for VW-biler, og der er store skibsværfter, hvilket vi fik et godt indtryk af
under havnerundfarten. Desuden er
byen i dag en vigtig turistby med fine
museer og velbevarede bastioner fra
1600-tallet omkring den centrale del
af byen.
Tilbage på hotellet stod aftenen i sangens tegn. Det lykkedes faktisk at lære
et par frisiske og plattyske sange, selvom det kneb med at forstå ordene. Og
SSFs sangbog blev også flittigt benyttet.
VESTFRISLAND
Fjerdedagen – fredag - blev brugt på
en tur til Leeuwarden, som er hovedstaden i den nederlandske provins
Friesland, hvor man regner med, at
350.000 mennesker behersker det anerkendte vestfrisiske sprog.
Det var specielt at opleve det helt flade
landskab, inden vi ankom til byen, der
har over 100.000 indbyggere. Første
besøg gjaldt den frisiske radio- og tvstation Omrop i byens industrikvarter.

Her vises indledningsvis en film om
stationens tv-produktion, og derefter
fik vi en guidet tur rundt i lokaliteterne.
Derefter gik turen til Tresoar, som er
centret for frisisk historie og litteratur.
Temaet for det foredrag, som vi fik her,
var et forskningsprojekt om den danske
Øresundstold i perioden 1625-1857.
Det forekommer besynderligt, at denne forskning ikke foregår i Danmark,
og at der ikke samarbejdes landene
imellem om dette emne.
LEEUWARDEN
Naturligvis fik vi også fortalt vestfrisernes historie samt om, at Leeuwarden i
2018 bliver europæisk kulturhovedstad
med baggrund i hele Vadehavs-regionen, omfattende Holland, Tyskland og
Danmark.
Leeuwarden har også sit skæve tårn.
Mange af deltagerne besteg som det
første, da de blev sluppet løs, dette 40
meter høje tårn med en fortræffelige
udsigt over byen og området. Derefter
var der mulighed for at udforske den

spændende by på egen hånd i det fantastiske forårsvejr.
HJEMTUREN
Hjemturen lørdag gik via Oldenburg
og Bremen gennem Altes Land til Wischhafen, hvorfra en lille færge bragte
selskabet over Elben nordvest for Hamborg med Glückstadt som mål. Der
var tid til at udforske byen, der blev
grundlagt af den danske konge Christian den 4. Turen fuldendtes med de
sidste timers kørsel mod nord til Flensborg gennem et landskab, der efter 5
dage i det flade marskland, virkede ret
kuperet.
Det skal bemærkes, at turen blev gennemført uden uheld af nogen art; god
bus, godt hotel, god mad, gode guider,
gode oversættere, gode mennesker hvad mere kan man forlange?
Tak til alle deltagerne for dejligt samvær og ”åbne hjerter”.
Svend Damgaard,
Lunderskov

SKOVBY

Forsamlingshus
-bestyrer søges
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
efterlyser en engageret bestyrer til
Hærvejshuset, SSFs forsamlingshus i
Skovby/ Schuby.
Der tilbydes en pæn 3-værelses-lejlighed på 65 kvm med køkken og bad.
Der betales husleje på lokalt niveau
samt øvrige omkostninger (Nebenkosten). Til gengæld ydes der et vederlag

til pasning af forsamlingshuset.
SSF forventer, at ansøgerne har lyst til
at passe hus og have som deres eget og
er glade for dansk foreningsarbejde.
Ansøgninger sendes til Dansk Sekretariat for Gottorp amt, Lolfod/ Lollfuß
89, 24837 Slesvig/ Schleswig, tlf.:
04621-23888.
www.syfo.de

DANNEBROG FUNDET DAGEN DERPÅ

Fløj 110 km
[KONTAKT] SSF fik allerede mandag
den 26. maj om morgenen oplyst, at
det fra frilufts-årsmødet i Flensborg
afsendte Dannebrog søndag den 25.
maj var blevet fundet i Marslev, 13 km
øst for Odense. Dannebrog havde altså på ingen tid tilbagelagt en strækning
på godt 110 km luftlinje fra Flensborg
til Fyn og var dér blevet fundet af familie Rasmus Pedersen i Marslev.
Famlien får i disse dage tilsendt en
boggave.

Årsmødesøndag afsluttes friluftsmødet
i Flensborg med, at Dannebrog sendes
af sted med hjælp af røde og hvide balloner. (Foto: V.M. Petersen)
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ILSE KÜRSTEIN MINDES...

Lykken er at læse - og ringe
[KONTAKT] At kunne læse er en lykke.
Undertegnede har lige læst Oscar
Blochs bog om H.V. Bissen færdig. Det
var en fornøjelse. Det var oplivende.
Bogen måtte gerne have haft flere
sider.
Jeg har alle dage været en læsehest,
siden vi efter 2. klasse kunne gå på
biblioteket og låne bøger, min veninde
Lotti og jeg. Det var godt nok det tyske
bibliotek, og vi måtte kun få to bøger
om ugen, men da vi var gode venner,
havde vi fire tilsammen. Når vi var
uvenner, hvad der jo skete, så havde vi
kun to. Men vi blev hurtigt gode venner igen, for kun to bøger var for lidt.
Da jeg var blevet enke, fik jeg at vide,
at jeg nok var nødt til at få et job, for
ellers ville økonomien ikke kunne
hænge sammen, så længe ikke alle
børn var færdig med uddannelsen.
Altså blev jeg rådet til at blive deltidsbibliotekar.
Det var et godt råd, og jeg gik i gang
med at lære faget. Nervøs var jeg, men
i kredsen af de andre kursusdeltagere
var det en stor oplevelse og fornøjelse
at være med.
I efteråret 1973 blev jeg så ansat på
Centralbiblioteket og kom til Harreslev
Skole og Dansk Alderdomshjem; en
formiddag på alderdomshjemmet og

en formiddag på Harreslv Skole. Senere blev det til to formiddage.
At have børnene som lånere var noget
af en oplevelse. De var virkelig rare at
have med at gøre, og de kunne virkelig
spørge om mange ting. Og på reolerne
kunne de finde ordbøger og leksika.
Dem brugte de flittigt, da de fandt ud
af, hvad der stod af ting og om ting.
De havde tit fundet ud af, hvad de
ville låne, inden jeg kom, og så var
der liv i biblioteket, som også var klasseværelse, inden jeg skulle have udlån.
Samarbejdet med lærerne var rigtig
godt, jeg var rigtig glad for at have fået
det job som deltidsbibliotekar. Og jeg
har stadig forbindelse med flere lærere
fra dengang, og med nogle elever, og
er der en mulighed for det, kommer
jeg gerne til Harreslev.
På alderdomshjemmet gik jeg rundt
med en bogvogn fra etage til etage, fra
værelse til værelse. Jeg havde ikke så
meget med ledelsen at gøre, men jeg
var dog glad for at se, at personalet var
vellidt af beboerne, og en snak fik jeg
da også med ledelsen og det øvrige
personale.
Nogen utilfredshed er der jo en gang
imellem, alt efter hvor krævende nogle
er, eller hvordan de lige havde det.
Der findes jo dårlige dage med util-

pashed. Men alt blev ordnet i mindelighed, forstod jeg på dem, der havde
overværet det. Ikke alle beboere lånte

Ilse Kürstein. (Foto: Flensborg Avis)
bøger, men de fleste giorde.
Der var især én, som gerne skulle
have en række. Det var tante Peter,
og hun fik gerne de nyeste bøger, for
hun havde været låner i mange år, da

hun endnu boede ude på landet. Hun
sendte gerne noget frugt med tilbage
med bøgerne til biblioteket, og det var
jo bare dejligt under krigen, hvor det
ikke var så nemt at få frugt inde i byerne. Tante Peter fik sig gerne en lille
cognac. Flasken stod i standuret i den
tid, hvor det ikke var tilladt at have spiritus i værelset.
Og engang, da hun var på besøg hos
pastor Bundgaard i Slesvig, blev hun
meget nervøs, da hun kiggede på sit
ur, for hun regnede ud, at loddet ville
ramme flasken, nu hvor det var sent
på eftermiddagen. Men der var ikke
sket noget, da hun kom tilbage til sit
værelse. Glad var hun. Den historie
glemmer vi ikke så let.
Flere beboere kendte min bedsteforældre, nogle kendte min mor, andre
kendte jeg fra foreningslivet, så vi fik os
gerne en god snak. Jeg fik mange ting
at vide om deres oplevelser i gamle
dage.
De fik bøger om mennesker, hvis liv
optog dem. Meget kunne de genkende
fra deres eller forældrenes liv, og de
var glade for, at de havde fået det
nemmere ved at være et godt sted og
få hjælp, hvis det blev nødvendigt.
Senere, da jeg var blevet pensionist,
kom jeg som besøgsperson hos forskel-

lige, som jeg kendte, men jeg lærte
også nye at kende, og så kunne det
vise sig, at vi havde fælles bekendte.
Sydslesvig er jo ikke så stort, og så får
man også ting at vide, som man ikke
kan genkende eller tror på.
Sådan er det med mennesker og deres
fantasi og misforståelser.
Nu kan jeg desværre ikke mere komme så langt. Da er det godt, at telefonen er opfundet, så man ikke mister
forbindelsen helt til omverdenen. Og
så kan man fortælle om de gode bøger,
man får leveret fra Aabenraa bibliotek.
Det er bare en god service.
Men der er jo lige så god service på
bibliotekerne i Sydslesvig, og hvis der
er nogle, der gerne vil læse om H.V.
Bissen og familie, og om hvordan
arbejdet med løven gik, så læs Oskar
Blochs bog ”H.V.Bissen”.
For øvrigt har Karl-Heinz Clausen
lavet et linoltryk af huset, som Bissen
boede i i Slesvig. Huset ejedes, da jeg
var barn og ung, af slagter Volmer på
Kattsund.
Ilse Kürstein,
Bov

GRÆNSEFORENINGEN OG SSF/SSW TIL FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM 12.-15. JUNI

Aktiv og engageret deltagelse
[KONTAKT] Når Grænseforeningen og
SSF - også på vegne af det danske mindretal i Sydslesvig - i år igen deltager i
Danmarks politik-festival »Folkemødet«
i Allinge på Bornholm 12.-15. juni, er
der en række spændende tilbud til interesserede, og skulle man som dansk
sydslesviger have lyst til at tage vejen til
Bornholm den forlængede weekend,
vil der altid være et og andet af interesse. Der er ingen fælleskørsel.
SSF og Grænseforeningen har programsat følgende i og omkring Mindretallenes telt på Nordlandspladsen i
Allinge på hjørnet af Stadionvej/Strandvej - med mindre anden lokalitet er
angivet.
EN NY EUROPÆISK FORTÆLLING
Sydslesvigsk Forening/ Grænseforeningen/ LOF.
12. juni, 15:00 - 16:00 Debat. Den
Europæiske Union blev dannet for
at sikre fred i Europa. Men har fredsprojektet genklang i de europæiske
befolkninger i dag, eller er der brug for
en ny fortælling om det, der binder os
sammen som europæere i dag? Deltagere: Mogens Lykketoft (S), formand
for Folketinget. Hans Heinrich Hansen,
formand FUEN. Eva Kjer Hansen (V),
MF og formand for Folketingets Europaudvalg. Karen Ellemann (V), formand
Foreningen Norden.
FÆLLESSANG MED METTE BOCK
SSF/GF.
12. juni, 16:00 - 17:00. Der synges
fra Højskolesangbogen. Formand for
Grænseforeningen Mette Bock vælger
sangene og fortæller om dem. Jesper
Moesbøl, undervisningskonsulent i Kulturministeriet, akkompagnerer
DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND EN INSPIRATION
SSF/GF.
13. juni, 10:00 - 11:00. Debat: Det
dansk-tyske grænseland - en inspiration til løsning af mindretalskonflikter
i Europa. Paneldeltagerne Hanne Severinsen, tidl medlem af Europarådet,
Den danske Helsinkikomite. Hans
Heinrich Hansen, præsident, FUEN,
drøfter erfaringerne fra de dansk-tysk
mindretalsordninger og deres anvendelighed i forhold til Ukraine.
DOKUMENTARFILMEN ”DE GLEMTE

DANSKERE”.
SSF/GF.
13. juni, 11:45 - 12:45 Filmvisning på
Biblioteket og efterfølgende debat i
Mindretallenes telt med Mogens Nissen, arkiv- og forskningschef, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek.
Lars Feldballe, filminstruktør. Jens A
Christiansen, generalsekretær, Sydslesvigsk Forening.
NORDEN OG EUROPA: SAMSPIL
ELLER MODSPIL?
SSF/GF.
13. juni, 11:45 - 12:45. Debat.
Hvordan går Norden og Europa går
i spænd! Har det lille Norden en
chance i forhold til det store Europa?
Har Europa en chance i Norden? Kan
vi finde en form for fodslaw sammen
med et stadigt større Europa? Deltagere: Bertel Haarder MF, tidl undervisningsminister. Svend Kohrt, formand
for Nordisk Informationskontor.

Sydslesvigudvalget Martin Henriksen
(DF) og formand for Grænseforeningen
Mette Bock. Ordstyrer: Jørgen Møllekær, Flensborg Avis. Det grænseoverskridende samarbejde er tidligere
blevet set som en trussel mod vores
nationale selvbestemmelse og mod
mindretallenes eksistens. Den fysiske
grænse definerer både nationalstatens
udstrækning og suverænitet og giver
de nationale mindretal deres eksistensgrundlag og selvbevidsthed som dem,
der bor på den forkerte side af grænsen. Uden grænse - ingen forkert eller
rigtig side, dermed ikke nationalitet og
intet mindretal. Eller er der en anden
mulighed?
EN BINDE-STREG TIL FORSKEL
SSF/GF.
14. juni, 17:45 - 19:30. Debat. Grænseforeningens kulturmødeambas-

sadører er et landsdækkende korps
på 35 unge studerende. Nogle er fra
grænselandets nationale mindretal,
nogle er fra rigsfællesskabet, nogle har
arabisk baggrund og nogle asiatisk. Til
sammen har de 15 forskellige kulturer i bagagen, og de føler sig alle som
bindestregsdanskere. Siden 2009 har
Grænseforeningens kulturmødeambassadører været landet rundt og holdt
møder på uddannelsesinstitutioner,
hos organisationer og på forskellige
arbejdspladser. Med bl.a.: Knud-Erik
Therkelsen, generalsekretær, Grænseforeningen.

mindretallets moderland - eller hvad?
Hvad bygger vores forhold til hinanden
på i dag, 150 år efter krigen i 1864,
hvor Slesvig blev tysk? Rundbordssamtale mellem formand for Grænseforeningen Mette Bock og formand for
Sydslesvigsk Forening Jon Hardon Hansen med chefredaktør på Flensborg
Avis Jørgen Møllekær som ordstyrer.
FOLKEMØDE-PROGRAMMET
http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/
Folkemoedet.aspx

HVAD KAN DANMARK OG SYDSLESVIG BRUGE HINANDEN TIL?
SSF/GF.
15. juni, 11:45 - 12:45. Debat. Det
danske mindretal i Sydslesvig er Danmarks forpost i Europa, og Danmark er

MINDRETALLENE OG EUROPA
SSF/GF.
13. juni, 15:00 - 16:00. Debat. I
august 2013 afviste EU-Kommissionen
”Minority SafePack”, et borgerinitiativ,
der skulle sikre mindretalsrettigheder
i Europa. Debat med Slesvig-Holstens
danske europaminister Anke Spoorendonk, formand for Europaudvalget
Eva Kjer Hansen MF (V), MEP Christel
Schaldemose, Edmund Joensen, MF
Sambandspartiet og formand for FUEN
Hans Heinrich Hansen.
1864 - TEST DIN VIDEN OM KRIG,
KULTURMØDE OG DANSK IDENTITET
SSF/GF.
13. juni, 16:00 - 17:00 + 14. juni,
16:00 - 17:00. Knud-Erik Therkelsen,
generalsekretær, Grænseforeningen,
spiller brætspillet 1864 sammen med
politikere og unge aktive fra Grænseforeningen. Hvad skete der i 1864 - og
hvordan har det påvirket den danske
identitet? I anledning af 150-året for
Slaget på Dybbøl har Grænseforeningen udgivet brætspillet ”1864”.
BÅDE NATIONAL OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE - HVORDAN ER MAN DET?
SSF/GF.
14. juni, 15:00 - 16:00. Debat med
formand for Sydslesvigsk Forening Jon
Hardon Hansen, MF og medlem af

Fra sidste års Folkemøde på Bornholm: Mindretallenes telt centralt placeret i Allinge. (Foto: Tine Andresen)

