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Sankthans

Antologi

Genbrugskunst

Bykirken

[KONTAKT] Knap er årsmøderne overstået 19.-21. 
juni, er der sankthans.

[KONTAKT] 22 forfattere med tilknytning til Syd-
slesvig er samlet i en antologi, der præsenteres for 
offentligheden den 18. juni.

[KONTAKT] Johanna Andresen fra generalsekreta-
riatet har sammen med en kollega gennemført en 
genbrugskunst-workshop for børn.

[KONTAKT] Økumene og meget andet tilbydes, når 
kirker og menigheder i Flensborg fletter et program 
sammen.

Debat på 
Bornholm

Færøsk mad- og filmaften
[KONTAKT] SSF indbyder til en færøsk 
mad- og filmaften på Flensborghus 
onsdag den 17. juni kl. 19 sammen 
med Foreningen Norden og Nordisk 
Informationskontor.
Ruben M. Busk, chef de cuisine på 
Hotel Hafnia i Tórshavn, introducerer 
det færøske køkken med smagsprøver.
Og den prisvindende færøske filmin-

struktør og manuskriptforfatter Sakaris 
Stórá fortæller om og viser to kortfilm 
og nogle minutters pilotoptagelser til 
hans kommende spillefim The Dream 
by the Sea.
Entreen er sat til 5 euro.

RUBEN BUSK
kommer oprindeligt fra Danmark men 

har boet på Færøerne i 15 år sammen 
med sin færøske kone Jónhild og deres 
to børn. Han er uddannet fra Kon-
gensbro Kro nord for Silkeborg. Han 
har arbejdet på forskellige restauranter 
i Danmark, og på Færøerne bl.a. på 
Føroyar og Restaurant Gourmet, som 
var ejet af Færøernes nok mest kendte 
kok Leif Sørensen.

I dag er Ruben Busk chef de cuisine 
på Hotel Hafnia i Tórshavn og har 
specialiseret sig i at gøre de færøske 
specialiteter tilgængelige for den inter-
nationale smagsløg.
Der er ikke mange afgrøder, der dyr-
kes på Færøerne, men til gengæld er 
de fisk, skaldyr og bløddyr, som lever i 
havet omkring de forrevne klippeøer, 

blandt verdens bedste.
Til mad- og filmaftenen medbringer 
han forskellige madvarer direkte fra 
Færøerne og giver deltagerne en 
smagsoplevelse af de sjældne – alt 
imens han fortæller om det særlige 
ved det færøske køkken.

SAKARIS STÓRÁ
fra byen Skopun på Færøerne er en 
ung filminstruktør og manuskriptforfat-
ter. Stórá har uddannet sig indenfor 
film i Norge. Først på film- og video-
linjen på Agder Folkehøgskole uden-
for Kristiansand, siden på Nordland 
Kunst- og Filmfagskole i Lofoten. Han 
har været daglig leder af den færøske 
film-workshop Klippfisk fra august 
2009 til marts 2010. Inden Stórá gik 
i gang med filmuddannelsen i Norge, 
arbejdede han i tre år på filetfabrikken 
i hjembyen Skopun.
I 2014 blev hans kortfilm Vetrar-
morgun (Vintermorgen) inviteret til 
filmfestival i Berlin. Vetrarmorgun var 
nomineret i tre kategorier ved Berli-
nalen, og den 14. april 2014 vandt 
filmen en af disse tre priser, den kal-
des på engelsk The Special Prize of the 
Generation 14plus International Jury.
Den 17. juni viser Sakaris Stórá 
kortfilmene Sommernátt (2012) og 
Vetrarmorgun (2013) og - som en 
ekstra godbid - nogle minutter af pilo-
toptagelserne fra hans næste film The 
Dream by the Sea. Han fortæller des-
uden om det at lave film på Færøerne 
og som færing.

Sakaris Stórás kortfilm Vetrarmorgun (Vintermorgen) vandt en specialpris ved Berlinalen 2014 i Berlin.

Ruben Busk er chef de cuisine i Tórs-
havn.

Sakaris Stórá er ung færøsk filminstruk-
tør.

Et godt tilbud til unge
[KONTAKT] Nørgaards Højskole i 
Bjerringbro har et SSF-legat, der årligt 
uddeler to legater á 14.175 kr. til et 
21 ugers forårsophold og to legater á 
8.775 kr. til et 13 ugers efterårsophold 
til unge med dokumenteret familiær 
relation til medlemmer af Sydslesvigsk 
Forening (SSF).
Legaterne tildeles motiverede unge 
mellem 18-25 år, der ønsker at opleve 
den unikke danske højskole.
Der kan ansøges løbende hos forstan-
der Vibeke Hundborg, vibeke@nrga-
ard.dk hhv. markedsføringsansvarlig 
Jan Bo Rasmussen, jan@nrgaard.dk.

Økonomien vedr. ophold på Nørga-
ards Højskole vil inklusive legat se ud 
som følger:
Forårsophold 21 uger, start medio ja-
nuar: Normalpris 32.150 kr.; pris inkl. 
SSF-legat 17.150 kr.
Efterårsophold 13 uger, start medio 
september: Normalpris: 21.350 kr.; 
pris inkl. SSF-legat 11.700 kr..
Begge inkl. kost, logi, undervisning, 
materialer, wifi, og studietur til Berlin.
Højskolen byder på: E-musik, musik, 
foto, filmskuespil, cross fitness, skriv, 
dans, kunst, outdoor, studieture + 
valgfag.

Ret datoen!
[KONTAKT] Teatergængere bedes 
straks og med det samme rette på side 
14 i SSFs teater- og koncertbrochure, 
der følger med avisen og KONTAKT i 
dag.

Grundet en fejl hos Teatret Svalegan-
gen kommer de ikke til Flensborg den 
14. marts næste år men først den 14. 
april.

[KONTAKT] Alt tyder på, at Fol-
kemødet 11.-14. juni for femte 
år i træk sætter besøgsrekord.
Mens Folkemødet på Bornholm 
vokser kraftigt, bliver det sværere 
for små organisationer at blive set 
og hørt i det store hav af lobbyi-
ster, kommunikationsbureauer 
og pengestærke virksomheder. 
De sætter spørgsmålstegn ved, 
om Folkemødet er demokratisk 
bæredygtigt. Og flere deltagere 
er ikke nødvendigvis det samme 
som et styrket demokrati.
Inden for foreningsliv og folke-
oplysning er der en fornemmelse 
af, at folkemødet drejer i en 
kommerciel retning, bl.a. med 
sponsorater fra pengestærke or-
ganisationer og forhøjede priser 
for deltagelse.
Det vil få konsekvenser, hvis 
folkemødet fortsat kun vokser 
kommercielt. Selvfølgelig skal fol-
kemødet hænge økonomisk sam-
men, men den sikring bør delvist 
kunne tilvejebringes gennem of-
fentlige midler og fonde. Udvik-

ler det kommercielle grundlag sig 
ukontrolleret, mister folkemødet 
sit brede, demokratiske sigte.
Det mener Grænseforeningen, 
SSF og Grundtvigsk Forum, som 
på Folkemødets åbningsdag 
torsdag inviterer til debat om, 
hvordan folkemødets vokseværk 
kan give både økonomisk og de-
mokratisk vækst.
I debatpanelet sidder formæn-
dene Mette Bock, Grænsefor-
eningen, Niels Henrik Arendt, 
Grundtvigsk Forum, Per Paludan 
Hansen, Dansk Folkeoplysnings 
Samråd, og Lisbeth Trinskjær, 
Foreningen for Folkehøjskoler.
I 2014 havde folkemødet 90.000 
besøgende på fire dage.
Heraf udgjorde 53 pct. folket, 
28 pct. var lobbyister, 5 pct. 
politikere og 2 pct. journalister. 
De sidste 12 procent var ildsjæle, 
som deltog frivilligt for at fremme 
en sag.

SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] I ugen efter årsmø-
derne 19.-21. juni, torsdag den 
25. juni er der ingen KONTAKT-
udgave, idet alle KONTAKT-mod-
tagere får årsmøde-mandagsavisen 
den 22. juni med reportager fra 
årsmøderne - men altså uden 
KONTAKTsider.

Ingen
KONTAKT



12.
SdU: Fotoworkshop på Sild AFLYST
SdU og DCB: Vilde Valde-gilde på Flensborg bibliotek kl. 15
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Underholdning ved Maren Nielsen 
fra Niederdeutsche Bühne i Toosbüygade 7 kl. 14.30
SSF-distrikt Lyksborg: Deltagelse i Friedrichsgardes skyttefest kl. 18
SSF-distrikt Holtenå: Besøg på skibsfartsmuseet i Kiel kl. 16

13.
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Sommerudflugt til Hejls og 
Kolding fra Stuhrsallee 17 kl. 9
SSF-distrikt Slesvig: Grillfest ved spejderhytterne kl. 16

15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklubben på udflugt fra Menig-
hedshuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 
19.30
Hatsted SSF-distrikt: Børneprogram, boldfiltning i forsamlingshuset 
kl. 15
Hatsted SSF-distrikt: Bogbus og kaffe i forsamlingshuset kl. 16.00-
16.45
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-
21
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke, Slesvig kl. 19.45-21.30

16.
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, 
Flensborg kl. 19-21.30
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænseladet – på Gendarm-
stien, fra Flensborg/Exe kl. 9.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønn-
senhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Hygge på skolen kl. 15.30

17.
SSF og Nordisk Informationskontor: Færøsk mad- og filmaften på 
Flensborghus kl. 19
Valsbøl og omegns folkedansere: Sæsonafslutning på Valsbølhus 
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15

18.
Bogpræsentation – Signe Andersen, Maike Lohse og Erik Jensen præ-
senterer ”Sydslesvig-Antologi” på Flensborghus kl. 17-18.30
Flensborg Bibliotek: Gemytlig valgaften kl. 19.30-22
Sydslesvigs danske Kunstforeningen: Udstillingen ”Søren Martinsen” 
vises på Flensborg Bibliotek 18.6.-11.7.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Sønderbrarup Danske Skole: Strikkecafe med Gerda Eichhorn på 
skolen kl. 19-21
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Velkommen til Vilde Valde
[KONTAKT] I år er sommerfesten 
på Flensborg bibliotek med radiser i 
stedet for kartofler. Indgangsbilletten 
i morgen, fredag, er i år et flot hjem-
melavet radisestempel.
Biblioteket fejrer som sædvanligt Dan-
nebrogs fødselsdag og Valdemarsdag 
med rødt og hvidt.
Der sker mange sjove ting til festen:
Dolas dukketeater spiller historien om 
en kæmpe roe. Man kan lege med 
kæmpe sæbebobler og andre sjove 
lege. Der bliver også workshops med 
jordbærpynt og boder med drinks, og 
med kaffe og jordbærkage. Der gril-
les små pølser og serveres jordbær og 
radiser. I  år bliver der også fokus på 
vand, som er det, der skal til, for at 
radiser, vi mennesker og alt andet kan 
gro.
Vilde Valde-festen foregår i morgen, 

fredag den 12. juni kl. 15-17, og alle, 
der vil og har lyst, er velkomne. Gra-
tis adgang og ingen tilmelding. Vilde 
Valde-festen afholdes i år i bibliotekets 
to indergårde – udgang hertil sker fra 
førstesalen ved udstillingssalene.
Biblioteket har i år haft tre børnehaver 
med til at dyrke radiser og få Vitello-
historier som optakt til festen: Kobber-
mølle Børnehave, Duborg Børnehave 
og Fjordvejens Børnehave.
Igen i år har bibliotekarerne lavet en 
konkurrence om, hvem der dyrker 
den største og tungeste radise, og 
hvem det bliver, afsløres først på selve 
fest-dagen. 
Igen i år står den gyldne vandkande 
- en vandrepokal - på spil. Og der er 
andre fine præmier til børnehaverne. 
 SC/KF

Sankthans i Nord

Broderi-udstilling

[KONTAKT] SSF-distrikt Flensborg 
Nord, Ingridhjemmet, Cornelius 
Hansen-Skolen, Nystadens Børne- & 
Ungdomshus og Sortevejs Fritidshjem 
inviterer til familie- og sankthansfest 
på Sortevejspladsen tirsdag den 23. 
juni kl. 16.
Båltaler er SSF-forretningsudvalgsmed-
lem Kirsten Futtrup.
Kl. 16 starter festen med spil og lege 

for store og små bl.a. quad-kørsel, 
sminkning, klatring, fartmåler, marsh-
mellows over bål, airtrack-måtten, 
snobrød, kaffe og kager, øl, sodavand 
og pølser.
Kl. 18.30 bliver der underholdning 
ved elever fra Cornelius Hansen-Sko-
len, og kl. 19 tændes bålet.
Parkering på skolegården er mulig.

[KONTAKT] ”Broderede mestervær-
ker” er titlen på en ny udstilling på 
Museum Sønderjylland - Arkæologi 
Haderslev, som åbner den 27. juni og 
som viser og handler om broderede 
skilderier, billeder skabt på baggrund 
af stramaj, garn og mønstre fra mange 
lande.

Broderierne er samlet i det syd- og 
sønderjyske område og bygger på en 
samling af Jakob Clausen, tidligere gal-
leriejer (Galleri Slotsgrunden) i Hader-
slev, nu pensionist i Kolding.

Konference i Sankelmark
[KONTAKT] For 25 år siden, i 1990 
mødtes deltagerlandene til Konferen-
cen om Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa (CSCE) i København. OSCEs 
arbejde med beskyttelsen af de na-
tionale mindretal tog et vigtigt skridt 
fremad ved dette møde, da man her 
vedtog ”den menneskelige dimensi-
on”, som blev fastholdt i Københavns-
dokumentet.
For at markere dette jubilæum ar-
rangerede ECMI (European Centre for 

Minority Issues) en international kon-
ference på det Europæiske Akademi 
Slesvig-Holsten i Sankelmark 5.-7. 
juni.
Københavns-dokumentet og jubilæet 
er milepæle i udviklingen af rettighe-
der for personer, der tilhører nationale 
mindretal og er en vigtig inspirations-
kilde for Europarådets Rammekon-
vention om Beskyttelse af Nationale 
Mindretal, såvel som for national 
lovgivning.

På programmet var der foredrag ved 
forskellige eksperter og forskere, som 
satte Københavns-dokumentet i fokus 
i forbindelse med øst-vest-forhold og 
udviklingen af mindretallenes rettighe-
der i Europa i de seneste 25 år.
Omkring 30 deltagere fra hele Europa 
var tilmeldt.
 AJ

Gleichstellung für dänische Schulen
[KONTAKT] Die Schulen der däni-
schen Minderheit werden in glei-
chem Umfang Landesmittel für Schu-
lassistenten erhalten wie öffentliche 
Regelschulen, teilt die SSW-Bildungs-
expertin Jette Waldinger-Thiering 
MdL mit.
Der Vorsitzende des dänischen 
Schulvereins Udo Jessen spricht von 
einem pädagogischen und politi-
schen Erfolg.
Ab dem Schuljahr 2015/2016 stellt 
die Landesregierung insgesamt 13,2 
Mio. Euro für Schulassistenten an 
den Schulen zur Verfügung. Diese 
gilt selbstverständlich auch für die 
dänischen Minderheitenschulen im 
Land, betonte die bildungspolitische 
Sprecherin des SSW im Landtag, Jette 
Waldinger-Thiering in Kiel.
„In Schleswig-Holstein ist es heute 
keine Frage mehr, inwiefern auch die 
Kinder der dänischen Minderheit von 
bildungspolitischen Maßnahmen des 
Landes profitieren. Seit wir in diesem 
Land mitregieren, gilt vollumfängliche 
Gleichstellung von der Krippe bis 
zum Abi.
Deshalb war es für die rot-grün-blaue 
Koalition selbstverständlich, dass 
Dansk Skoleforening für die Schu-
lassistenten die gleichen Mittel pro 
Schüler erhält wie die deutschen Re-
gelschulen“, so die bildungspolitische 
Sprecherin des SSW im Landtag, Jette 
Waldinger-Thiering.

Mit der Einrichtung von insgesamt 
314 Schulassistenten betritt Schles-
wig-Holstein pädagogisches Neuland. 
Im Gegensatz zu den bisherigen 
Schulbegleitern, die einzelne Kinder 
mit Förderbedarf unterstützen, sollen 
die neuen Schulassistenten ganze 
Schülergruppen betreuen.
Auf diese Weise sollen, gemeinsam 
mit den Lehrern und Schulbegleitern, 
Teams zur Umsetzung der Inklusion 
an den Schulen entstehen.
125 Euro pro Grundschüler (1. bis 
4. Klasse) und Jahr stellt das Land für 
Schulassistenten zur Verfügung.
Für den Schulverein der dänischen 
Minderheit, DanskSkoleforening for 
Sydslesvig ergibt sich bei rund 2200 
Grundschülern eine Fördersumme 
von ca. 275.000 Euro.
Vereinsvorsitzender Udo Jessen gab 
sich erfreut, dass die Landesregierung 
den Bedarf an Schulassistenten er-
kannt und gehandelt hat.
Mit der beschlossenen Finanzierung 
sei ein guter Anfang gemacht, päd-
agogisch gesehen seien die neuen 
Schulassistenten ein Erfolg: „Auch 
für unsere Schulen sind die neuen 
Schulassistenten ein Gewinn, denn 
die dänische Minderheit spiegelt die 
Gesellschaft mit all ihren Bedürfnis-
sen und Herausforderungen wieder. 
Gleiches gilt für unsere Schulen“, so 
Jessen.
Es ist ein gutes Beispiel für die ver-

änderte politische Kultur im Land, 
dass auch die dänischen Schulen von 
Anfang an in den Prozess mit einge-
bunden waren. Dafür danken wir der 
Landesregierung und im Besonderen 
dem SSW. Wieder einmal hat sich 
gezeigt, welch große Bedeutung 
der SSW für die Sicherstellung der 
Gleichstellung der dänischen Schulen 
hat, sagte der Schulvereinsvorsitzen-
de.
Mittel sollen Teil der Schülerkosten-
sätze werden Bereits ab dem Finanz-
jahr 2016, so SSW-Bildungspolitike-
rin Jette Waldinger-Thiering, sollen 
die Landesmittel für die Schulassis-
tenten nicht länger separat ausgewie-
sen werden, sondern systemgerecht 
in die Berechnung der Schülerkos-
tensätze einfließen.
Die Schülerkostensätze setzen sich 
aus den durchschnittlichen Kosten 
eines Schülers an einer öffentlichen 
Regelschule zusammen und dienen 
als einheitliche Bemessungsgrundlage 
für die Landesförderung der Minder-
heitenschulen und der Schulen in 
freier Trägerschaft.
„Die Einbindung der Schulassistenz-
mittel in die Schülerkostensätze wäre 
also nicht nur systemgerecht – sie 
würde zudem bedeuten, dass auch 
Schulen in freier Trägerschaft künftig 
von den Landesmitteln für Schulassis-
tenzen profitieren. Und das ist auch 
gut so“, sagte die Bildungspolitikerin.

Landsmøde
[KONTAKT] SSWUngdommen 
indbyder til ordinært landsmøde 
torsdag den 18. juni kl. 15.30 på 
Flensborghus, Nørregade/ Norder-
strasse 76, i lillesalen.
Landsformand Riike Johannsen 
oplyser, at der bliver beretninger 
ved hende, kassereren og reviso-
rerne samt valg af landsformand, 
næstformænd, kasserer, bisiddere, 
delegerede til SSWs landsmøde og 
EFAY.
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[KONTAKT] En arbejdsgruppe - 
Signe Andersen, Maike Lohse og 
Erik Jensen - har igennem længere 
tid arbejdet med udgivelsen af en 
Sydslesvig-antologi, hvor 22 forfatte-
re med tilknytning til Sydslesvig præ-
senteres med hver deres biografi og 
smagsprøver på deres forfatterskab; 
litterære tekster skrevet på dansk.
Bogen præsenteres forud for årsmø-
deweekenden (19.-21. juni) torsdag 
den 18. juni kl. 17-18.30 på Flens-
borghus, som SSF indbyder til, og 
som alle er velkomne til.
Den sælges som årsmødetilbud for 
10 euro; senere kommer den til at 
koste 12 euro.
Arbejdsgruppen, der blev inspire-
ret til at gå i gang med arbejdet i 
forbindelse med et foredrag om 
sydslesvigsk litteratur, som Karin 
Johannsen-Bojsen holdt for et par år 
siden, har bevidst søgt en afgræns-
ning overfor rene biografiske og 
selvbiografiske beretninger men har 
måttet erkende, at grænsen mellem 
erindringsstof og ren fiktion ikke er 
skarp.
Arbejdsgruppen ønsker, at de valgte 
tekster tjener til inspiration og yder-
ligere læsning af de pågældende 
forfattere, som man ikke gerne 
ser glemt. Mange af dem er ikke i 
boghandelen, men de kan lånes på 
biblioteket.
Det slog arbejdsgruppen, at tekster-
ne, der i antologien gengives kro-
nologisk efter udgivelsestidspunktet, 
ikke kun spejler den tid, de blev til 
i, og gengiver de diskussioner, der 
optog samtiden; en del af dem har 

sågar bud til aktuelle mindretalspro-
blemer og debatter.
Forfatterne er alle fra det 20. og 21. 
århundrede, dvs. det historiske tids-
rum, hvor det danske mindretal blev 
til, formet og defineret gennem den 
europæiske udvikling.
Det er gruppens håb, at bogen også 
vil finde anvendelse i de ældste klas-
ser i de danske skoler i Sydslesvig.
Nulevende og efterkommere af af-
døde forfattere samt forlagene har 
været yderst imødekommende med 
at give arbejdsgruppen tilladelse til 
vederlagsfrit at bringe uddragene og 
digtene. Og SSF har givet en under-
skudsgaranti.
Forfatterne er Martha Ottosen, 
Ernst Christiansen, Jacob Kronika, 
Aksel Lieb, Walter Christiansen, 
Bernhard Hansen. Meta Lorenzen, 
Willy-August Linnemann, Sigfred 
Andresen, Helmut Leckband, Frank 
Titze, Fidde Schulz, Johannes Chri-
stiansen, Hermann Liebers, Karin 
Johannsen-Bojsen, Ole Andersen, 
Inga Henken, Rolf Lehfeldt, Gerhard 
Ernst, Annegret Friedrichsen, Kirstin 
Deckert og Finn Egeris Petersen.
Udvælgelsen af forfattere er helt 
arbejdsgruppens, og den er helt på 
det rene med, at de vil blive spurgt 
om, hvorfor andre ikke er med.
Det rettes der muligvis op på i en 
eventuel yderligere antologi på et 
senere tidspunkt, muligvis også med 
frisiske og plattyske forfattere med 
tilknytning til Sydslesvig; muligvis...

 

Sydslesvig-
antologi
præsenteres

Bogen er i trykken og foreligger derfor først ved præsentationen den 18. juni 
kl. 17 på Flensborghus, men omslaget, designet af grafiker Helge Krempin, ser 
således ud.

 

 Afskedsreception 
Abschiedsempfang 
 
 
 
I anledning af, at kulturkonsulent Boris Erben søger nye udfordringer fra den 1. juli 2015 inviteres til afskedsreception 
onsdag den 24. juni 2015 kl. 15.00 -17.00 i Lillesalen på Flensborghus. 
Anlässlich des Ausscheidens von Kulturreferent Boris Erben zum 1. Juli 2015 lädt der SSF ein zu einem Abschiedsempfang 
am Mittwoch, den 24. Juni 2015 15.00-17.00 Uhr im Kleinen Saal im Flensborghus. 

 
Jens A. Christiansen, 

generalsekretær  
 

  

[KONTAKT] Næppe er årsmøderne 
overstået i weekenden 19.-21. juni, er 
der sankthans - også ved SSF Gottorp 
amt på Christianslyst tirsdag den 23. 
juni kl. 18 - med egentlig start kl. 20.
Med båltale ved Gerda Eichhorn, fæl-
lessang, hoppeborg, sjov og leg for 
børn, og grillmad.

Sankthans

Noget af børneunderholdningen står 
duoen Erik Lyhne & Michael Madsen 
for. De har spillet for og sammen med 
børn i 30 år.

[KONTAKT] Efter at lovgivningen i 
Danmark om fondes kapitalbehold-
ning er blevet ændret, har bestyrelsen 
for Sønderjysk Forening af 1995 - 
Fond besluttet at opløse fonden.
Dens kapital var på 540.000 kr. og 
stammede fra andre fonde, som var 
blevet lagt sammen, hvilket ansvars-
bevidste folk i og omkring Grænse-
foreningen havde fået lavet i tidernes 
morgen. 

Fondens opløsning blev nu brugt på 
en gaveregn med det formål at tilgo-
dese især unges tarv i det danske min-
dretal i Sydslesvig.
Formand Poul Henning Lundbjerg 
Hansen og de resterende bestyrel-
sesmedlemmer Bo Petersen og Gert 
Mailand havde derfor den 2. juni på 
Flensborghus fornøjelsen af at uddele 
betydelige portioner til især SdU-rela-
terede foreninger, udvalg og projekter.

Betænkt blev Spejdergården Tydal, 
SdUs badminton- og fodboldafdelin-
ger, en kommende børnemusikfesti-
val, Christianslyst, spejderhytterne i 
Slesvig, Flensborg og Slesvig Roklubber 
og IF Stjernen, samt Skoleforeningens 
Underholdningsorkester SKURK, hvis 
formænd hhv. ledere alle var til stede 
og delte fondsbestyrelsens glæde.

Et udsnit af de mange forenings-, udvalgs- og projektledere, der overværede seancen og tog imod de særdeles pæne beløb.

Formand Poul Henning Lundbjerg 
Hansen i m. og de resterende bestyrel-
sesmedlemmer Bo Petersen t.v. og Gert 
Mailand.

Gaveregn ved fond-opløsning
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Region Syddanmark
wichtigster Eckpfeiler
für deutsch-dänische
Zusammenarbeit
[KONTAKT] Europaministerin Anke 
Spoorendonk und Regionsratsvor-
sitzender Carl Holst haben kürzlich 
den gemeinsamen Jahresplan für die 
Zusammenarbeit zwischen der Region 
Syddanmark und Schleswig-Holstein 
unterzeichnet. „Die partnerschaftliche 
Kooperation mit der Region Syddan-
mark bleibt der wichtigste Eckpfeiler 
der deutsch-dänischen Zusammen-
arbeit des Landes“, erklärte Spooren-
donk.
Der Jahresplan gehöre in eine Reihe 
mit dem zu Jahresbeginn vorgelegten 
„Rahmenplan für die deutsch-däni-
sche Zusammenarbeit des Landes“ 
und der Ende April unterzeichneten 
„Gemeinsame Ministererklärung“ über 
die Zusammenarbeit zwischen der 
Landesregierung und der dänischen 
Regierung. „Diese drei Vereinbarun-
gen gehen in vielen Feldern Hand in 
Hand. Sie sind Ausdruck der ‚neuen 
nordischen Qualität‘ in der Arbeit der 
Landesregierung.“
Der unterzeichnete Jahresplan dient 
der Umsetzung der seit Juni 2007 be-
stehenden „Gemeinsamen Erklärung“ 
über die Zusammenarbeit zwischen 

Syddanmark und Schleswig-Holstein. 
Beide Partner legen dazu alle zwei 
Jahre die aktuellen Schwerpunkte der 
Zusammenarbeit fest.
Zu den Vorhaben des neuen Jahres-
plans gehören unter anderem die 
Ausweitung und Stärkung der Hoch-
schulkooperation, neue Initiativen im 
Bereich der Beruflichen Bildung, der 
Aufbau grenzüberschreitender Cluster- 
und Netzwerkkooperationen in ausge-
wählten Wirtschaftsbereichen oder die 
Stärkung der grenznahen kulturellen 
Zusammenarbeit.
Den „Jahresplan 2015/2016“ in däni-
scher Fassung:
http://www.schleswig-holstein.de/
DE/Fachinhalte/D/daenemark_zu-
sammenarbeit/Downloads/jaehrli-
cherArbeitsplan15_16_dk.pdf?__
blob=publicationFile&v=1
Und in deutscher Fassung:
http://www.schleswig-holstein.de/
DE/Fachinhalte/D/daenemark_zu-
sammenarbeit/Downloads/jaehr-
licherArbeitsplan15_16_dt.pdf?__
blob=publicationFile&v=1
 OB

Med tilmelding

På stranden

Thema 
„Maritime Arbeiten“

[KONTAKT] SSF Egernførde holder 
sankthansfest tirsdag den 23. juni kl. 
19 i Medborgerhusets have.
Der bliver grill, hygge, musik og bål 
med båltale ved chefredaktør Jørgen 
Møllekær. Nissen & Frehr underholder 
med sang og musik. 

Bestyrelsen står for køb af kød, mens 
deltagerne medbringer salat eller brød. 
Voksne betaler 3 euro for at være 
med, børn 1 euro.
Af hensyn til indkøb bedes om til-
melding senest 18.6. kl. 12 til ssf-
egernfoerde@t-online.de

[KONTAKT] SSF Rendsborg by holder 
sankthans tirsdag den 23. juni kl. 17 i 
Borgsted, Treidelweg/ Am Strand, hvor 
børnene kan lege og bade, hvis vejret 
tillader det. Der sælges grillpølser, kød 

og drikkevarer. Man medbringer selv 
tallerken/ bestik og gerne en lille salat.
Spejderne laver heksen, og bålet tæn-
des kl. 19. Desuden bliver der pyro-
show med Art Petit.

[KONTAKT] Die Arbeitsgemeinschaft 
Deutsches Schleswig/ Grenzfriedens-
bund mit Sitz in Flensburg veranstaltet 
einen offenen Bildhauer- und Kunst-
workshop im August.
Aufgerufen zur Bewerbung sind 
Bildhauer, Maler, Fotografen und 
freiberufliche Gestalter sowie Nach-
wuchskünstler aus Schleswig-Holstein 
und Sønderjylland mit ihren aktuellen 
Arbeiten zum Thema ”Maritime Ar-
beiten”.
12 Künstler werden zum Workshop 
nach Rantum für eine Woche einge-
laden. Ausrüstungen und Werkzeuge 
sollten die Künstler mitbringen.
Bewerbungen können bis zum 30.6. 
eingesandt werden.
Nach dem Workshop werden die 
Ergebnisse und Entwürfe und fertigen 
Arbeiten auf dem Gelände und an 
weiteren Orten ausgestellt.
Es gibt Vortragsthemen, Einblicke in 
die Tätigkeit und in Abständen Präsen-
tationen vor Ort. Die Verpflegung und 
Unterbringung ist für eingeladenen 
Künstler frei.
Bewerbungen mit Lebenslauf und 
Projektidee bzw. Skizze an info@ads-
flensburg.de senden.

ADS-Grenzfriedensbund e.V., Bild-
hauerworkshop, Marienkirchhof 
6, 24937 Flensburg.

Jetzt bewerben beim ADS-Bildhauer-
workshop.

På besøg i Silkeborg
[KONTAKT] For nogle dage siden en 
tidlig morgen startede 10 medlemmer 
af SSF-distrikt Dannevirke med kurs 
mod Silkeborg, hvor de ankom godt 
og vel et par timer senere.
Foran Hjejlekontoret på havnen fik de 
en hjertelig velkomst af 17 medlem-
mer fra distriktets venskabsforbindelse. 
Ved 10-tiden entredes hjuldamperen 
S/S Hjejlen, og da skibet var fyldt op, 
startede man - i ordenes bogstavelig-

ste betydning - i røg og damp med 
Ålekroen som destination. Her blev 
der budt på en formidabel og lækker 
frokost med efterfølgende gåtur i den 
skønne natur.
Ved 13:30-tiden entredes M/S Tranen 
for at returnere til Silkeborg, hvor 
hele flokken efter ankomsten gik til 
Silkeborg museum, hvor man kunne 
studere fundene, man gjorde ved 
udgravningerne, da Århus-Silkeborg-

motorvejen blev anlagt.
En interessant rundgang med efterføl-
gende kaffe og kage i museets cafe-
teria.
Til slut takkede formand Silke Gustaf-
son for en dejlig dag, der endte med 
hjemkomst i Dannevirke ved 19-tiden.
 Tekst og foto:
 SSF Dannevirke /t. 

Gæster og værter foran Hjejlekontoret i Silkeborg.

Lærte at designe lamper af genbrug
[KONTAKT] 1. og 2. juni deltog 4.-6. 
klasse på Hatlund-Langballe Danske 
Skole i et genbrugsprojekt - et FSJ-
projekt, som Lena Patent (FSJler på 
Jugendhof Scheersberg) og Johanna 
Andersen (FSJler i kulturafdelingen 
på SSFs generalsekretariat) havde ar-
rangeret for dem på Skærsbjerg/ Sche-
ersberg.
FSJ betyder Freiwilliges Soziales Jahr, 
hvilket er organiseret projektmedarbej-
de i Tyskland inden for en lang række 
brancher, også på kulturområdet.
”Da jeg besluttede mig for mit projekt, 
vidste jeg, at det måtte inkludere no-
get med børn og unge fra vores egne 
skoler og noget med miljøbevidsthed. 
Lena var med på ideen med det sam-
me, og sådan opstod vores projekt”, 
fortæller Johanna Andersen, Dansk 
Generalsekretariat i Flensborg.
I løbet af de to dage blev der frem-
stillet kunst af affald, diskuteret om 
hvordan man passer bedre på mil-
jøet, snakket om det fælles ansvar, vi 
alle sammen har for miljøet, og ikke 
mindst orienteret om, at det, som 
mange ser som affald, ikke altid er af-
fald.
”Det er super vigtigt, at vi lader bør-
nene være kreative. I en dagligdag, 
hvor elektronisk legetøj fylder mere og 
mere, håber jeg, at vi har kunnet lære 
dem, at man sagtens kan lade compu-

terspil være computerspil og i stedet 
kaste sig over noget kreativt”, siger 
Lena Patent.
Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg i 
Stenbjergkirke blev de to dage fyldt op 
med børnestemmer, latter og kreative 
tanker, for det var her, projektet blev 
afviklet. Her havde de rammerne; det 
var tæt på den deltagende skole, og 
her arbejder Lena til dagligt. 
”Øv, er det allerede slut”; ”wow, jeg 
vidste slet ikke, at det var så nemt”; 
”jeg ved, hvad jeg skal lave, næste 
gang jeg holder børnefødselsdag” og” 

jeg vil cykle mere og blive bedre til at 
genbruge affald”; det var nogle af de 
udsagn, som børnene kom med, da 
de tirsdag eftermiddag blev bedt om 
at evaluere projektet og de færdige 
produkter. 
De fremstillede produkter bliver udstil-
let til ”Streichzart & Ungesalzen” på 
Charlottenhof i Klangsbøl/ Klanxbüll 
fra den 9. juli kl. 17:30. Udstillingen 
arrangeres af de nævnte i samarbejde 
med FSJleren fra Kulturbüro Niebüll 
samt FSJleren fra Charlottenhof.
 JA

Eleverne fra Hatlund-Langballe Danske Skole og deres FSJlere. (Fotos: privat)

Børnene gik til den med ildhu, også da de designede lamper af genbrug.
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Økumene, sang og børn
[KONTAKT] De fem danske kirker/ 
menigheder i Flensborg arbejder sam-
men. Under overskriften ”Flensborg 
Bykirke” gøres der her på KONTAKT 
opmærksom på den nærmeste tids 
fælles tiltag.
Hvor alle kirkernes medlemmer natur-
ligvis er lige velkomne.

14.6. 10:00 ANSGAR
Økumenisk bibelsøndag. Alle delta-
gende kirker i Flensborg inddrager 
Paulus` brev til Galaterne i guds-
tjenesterne (læsning, salmevalg og 
prædiken). I Sct. Hans Kirke prædiker 
Birgit Lunde, til daglig præst ved St. 
Petri. Ansgar Kirke og Baptistkirken 
(André Peter og Preben K. Mogensen) 
har ”prædikestolsbytte”, ligesom den 
katolske og den apostolske kirke (Pater 
Johann Kraft og pastor Simon Pahl). 
I St. Nikolai på Søndertorv prædiker 
provst Carmen Rahlf, hvor den øku-

meniske bibelsøndag efterfølgende 
slutter med samvær og en bid mad for 
alle kirkegængere rundtomkring i byen 
med tid og mulighed.

20.6. 12:00 HELLIGÅNDSKIRKEN
Halv times sommerkoncert for åbne 
døre med Stepan Krueger ved orglet. 
Vel mødt også 4. + 18. + 25. juli 
samt 1. august.

21.6. 8:00 ÅRSMØDEPLADSEN
Flaghejsning og morgenandagt ved 
provst Viggo Jacobsen.

21.6. 10:00 ALLE KIRKER
Årsmødegudstjenester.

25.6. 17:00 ANSGAR:
Aftensang ved Anette Jensen, som er 
vikar for Jacob Ørsted, der har studie-
orlov fra Helligåndskirken. I Ansgar 
glæder man sig til at se Anette og Sten 

Haarløv igen her og ved den efterføl-
gende sommergrill i kirkens have. Da 
aftensang er en del af ”bykirken”, er 
alle naturligvis velkomne.

10.7. 14:00 ANSGAR
Ugeskursus ”Intensiv koruge” med ryt-
misk og klassis kirkemusik (Faurés Re-
quiem) på Jaruplund Højskole afsluttes 
med to åbne koncerter, en på Duborg 
kl. 11.00 og en i Ansgar kl. 14.00.

15.7. 8:00 ANSGAR, HELLIGÅNDS-
KIRKEN OG SPORSKIFTE
Børnebibeldage onsdag og torsdag. 
Skoleklasser fra Kobbermølle, Corneli-
us Hansen-Skolen, Gustav Johannsen-
Skolen og Oksevejens Skole i Sporskif-
te er sammen med deres menigheder 
til to dage med ”Jesus ved vandet”. 
De bibelske historier om Jesus og vand 
ved sø og strand og fjord (sejltur).
 pkm

Nu også som e-bog
[KONTAKT] Efter at sydslesvigske og 
også-københavnske Annegret Frie-
drichsens skønlitterære prosadebut for 
voksne, kortromanen Porcelænskvin-
den udkom i 2012, har der været stor 
interesse for hendes roman i Sydsles-
vig.
Blandt andet deltog hun, der er ph.d. 
og forskningsbibliotekar ved Århus 
Universitets afdeling i København, i 
den grænseoverskridende litteraturfe-
stival Litteraturfest.nu 2013. 
Her læste hun op af Porcelænskvinden 
både på Flensborghus og på hendes 
gamle gymnasium, Duborg-Skolen. 
Hun oplevede til sin store glæde, at 
også de unge Duborg-elever havde 
mange spændende spørgsmål efterføl-
gende og virkede meget interesserede, 
måske fordi fortællingen foregår både i 
København og i Flensborg.
Aktuelt er Porcelænskvinden i foråret 
2015 blevet lanceret som e-bog på et 
andet forlag, forlaget DreamLitt.
Anmelderne skrev:
”En medrivende og raffineret historie. 
Annegret Friedrichsen skriver et smukt 
sprog, som veksler mellem handlin-
gens nutid og det tidlige 1800-tals 
litterære udtryk.” (Viggo Böhrnsen-
Jensen, Flensborg Avis-kronik)
”Denne lille, fine debutroman, som 
samtidig vidner om sproglig sikker-
hed.” (Maria Guldager Rasmussen, Lit-
teratursiden.dk)
 ”En fin og velskrevet lille roman.” 

(Gyseren.dk)
”Bogen er en kortroman, og den for-
mår indenfor dette format at drage sin 
læser ind i en dramatisk psykologisk 
historie.” (Rikke Bruun, DanskBiblio-
teksCentral/DBC)
Bogen blev ”dagens anbefaling” på 
Litteratursiden.dk i januar 2013 og 
udvalgt som ”månedens bog” på Fre-
deriksberg Bibliotek i februar 2013.
E-bogen fra 2015 fås ud over på www.
dreamlitt.com også hos e-bogsfor-
handlere - bl.a. www.arnoldbusck.dk.
Den trykte bog blev 2012 udgivet på 
Forlaget PrintXpress og kan stadig be-
stilles hos boghandlere.

Debatmøde i Slesvig
[KONTAKT] SSW-landsforbundet og 
SSW Slesvig-Flensborg indbyder alle 
interesserede til en informations- og 
debataften med borgmester Peter 
Rowohlt fra Samtgemeinde Ilmenau i 
Nedersaksen torsdag den 18. juni kl. 
19 på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

I Nedersaksen kan små kommuner 
nemlig slutte sig sammen til såkaldte 
Samtgemeinden med eget kommu-
neråd og egen forvaltning, uden at 
opgive deres selvstændighed. Aftenens 
taler anskueliggør gennem eksempler, 
hvordan en Samtgemeinde fungerer.

Forfatteren Annegret Friedrichsen har 
sydslesvigske rødder. (Foto: Hans Jør-
gen Friedrichsen)

Porcelænskvinden - nu også som e-bog.

[KONTAKT] „Möge der Hand-
kommentar zum Rahmenüberein-
kommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten überall dort, wo 
man auf Minderheit trifft, Anwen-
dung finden - zum Wohle von 
Minderheiten und Mehrheiten!“ 
– so der Tenor jüngst bei einer 
besonderen Buchvorstellung in 
Berlin.
In einer gemeinsamen Veran-
staltung der Vertretung des Frei-
staates Sachsen in Berlin und der 
Domowina/ Bund Lausitzer Sor-
ben wurde der in diesem Frühjahr 
veröffentlichte Handkommentar 
zum Rahmenübereinkommen 
zum Schutz nationaler Minderhei-
ten vorgestellt.
Das Rahmenübereinkommen ist 
das mit Abstand wichtigste völker-
rechtliche Instrument im Bereich 
des Minderheitenschutzes, nicht 
zuletzt dank eines erfolgreichen 
Überwachungssystems, bei dem 
die Mitgliedstaaten regelmäßig 
Berichte über die Anwendung des 
Übereinkommens dem Europarat 
vorzulegen haben und dessen Mi-
nisterkomitee Empfehlungen an 
diese Staaten beschließt.
Der Handkommentar ist die erste 
umfassende deutschsprachige 
Darstellung, die den Inhalt der 
einzelnen Artikel des Rahmen-
übereinkommens vollständig 
erfasst und gemeineuropäische 
Standards entwickelt. Außerdem 
wird die einschlägige Lage in den 
deutschsprachigen Mitgliedstaa-
ten erörtert.
Der Kommentar soll sowohl An-
gehörigen nationaler Minderhei-
ten, als auch dem Gesetzgeber, 
der Verwaltung, der Justiz, der 
Wissenschaft und der Zivilgesell-
schaft als praktischer Leitfaden 
dienen und mehr Rechtssicher-
heit in Bezug auf minderheiten-

rechtliche Fragen herstellen.
Insbesondere den Vertretern der 
Kommunen, die mit der Umset-
zung bestimmter Vorgaben des 
Rahmenübereinkommens zum 
Schutz nationaler Minderheiten 
befasst sind, wird hierdurch eine 
detaillierte Interpretation des 
Inhalts der einzelnen Artikel des 
Rahmenübereinkommens ermög-
licht und der Bekanntheitsgrad 
des Abkommens in den Kommu-
nen insgesamt gesteigert.
Dies ist wesentliche Vorausset-
zung dafür, dass die Grundlagen 
des Minderheitenschutzes auch 
im täglichen Verwaltungshandeln 
Beachtung finden.
Gleich zu Beginn der Veranstal-
tung sprach der Hausherr der 
Veranstaltung Erhard Weimann, 
Staatssekretär und Bevollmächtig-
ter des Freistaates Sachsen beim 
Bund, seinen Wunsch aus, dass 
es eine Selbstverständlichkeit sein 
sollte, dass alle europäischen Min-
derheiten durch die Verfassung 
geschützt werden, so wie es im 
Freistaat Sachsen der Fall ist.
Auch Karl-Peter Schramm, Vor-
sitzender des Minderheitenrates 
der vier autochthonen nationalen 
Minderheiten in Deutschland, 
unterstrich in seinem Grußwort, 
dass der Handkommentar zum 
Rahmenübereinkommen einen 
weiteren Schritt nach vorwärts 
bedeutet und zum Dialog ein-
lädt: „Schon die Anwesenheit der 
unterschiedlichen Zielgruppen 
heute zeigt, dass dieses Buch zur 
Kooperation einlädt. Ein ständiger 
konstruktiver Dialog und gute 
Zusammenarbeit zwischen allen 
agierenden Ebenen – den Politi-
kern auf Bundes- und Länderebe-
ne gemeinsam mit Wissenschaft-
lern und Experten sowie den Ver-
tretern nationaler Minderheiten 

und der Zivilgesellschaft – sind 
erforderlich.“
Den Herausgebern und der 
Vielzahl der Autoren des neuen 
Handkommentars zum Rahmen-
übereinkommen gilt seitens des 
Minderheitenrates ein herzliches 
Dankeschön.
Den Worten von Jon Hardon 
Hansen, Vorsitzender des Syd-
slesvigsk Forening, wurde zuge-
stimmt: „Möge er überall dort, wo 
man auf Minderheit trifft, Anwen-
dung finden - zum Wohle von 
Minderheiten und Mehrheiten.“
Umrahmt wurde der Abend vom 
niedersorbischen Liedermacher 
Bernd Pittkunings, der in nieder-
sorbischer und deutscher Sprache 
dem Publikum bewusst machte, 
wie reich an sprachlicher und kul-
tureller Vielfalt Deutschland ist.
Auch aus der Lausitz kommende 
sorbische Spezialitäten fehlten in 
der sächsischen Landesvertretung 
in Berlin zum anschließenden 
Empfang nicht, so dass der Abend 
in gemütlicher Runde ausklang.
Der Handkommentar zum 
Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten 
ist erhältlich über http://www.
nomos-shop.de/Hofmann-
Angst-Lantschner-Rautz-Rein-
Rahmen%C3%BCbereinkommen-
Schutz-nationaler-Min-
derheiten/productview.
aspx?product=22594
Mehr unter www.minderheiten-
sekretariat.de

Anwendung überall, 
wo man auf Minderheit trifft
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