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foLkeMØDe PÅ eJer BAvneHØJ 23. AUgUst

”Her er Mit Liv”

LeDer
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ssf/ sdU

[KONTAKT] SSFs og SdUs sekretariater 
er lukket fredag den 15. maj, dagen 

efter Kristi himmelfart.

Fredagslukket
[KONTAKT] Efter at 60 mennesker 
var mødt op til det første dialogmøde 
”Her er mit liv” på Flensborghus i 
marts, indbyder SSF Flensborg by og 
Grænseforeningen i Aabenraa nu til 
møde nr. 2, denne gang onsdag den 
27. maj kl. 14.30 på Folkehjem i 

Aabenraa.
Også her bliver der to fortællere, der 
ud fra devisen ”Når livet skal leves for-
læns, må det forstås baglæns”: Rainer 
Porsch fra Flensborg og Walter Lock 
fra Aabenraa.
SSF Flensborg By har planer om at ar-

rangere samkørsel. 
Tilmelding til Bysekretariatet, 0461 
14408 127, viggo@syfo.de, er ønske-
ligt, så man dér kan arrangere sam-
kørsel.

 

Næste møde i Aabenraa
Mødested 27. maj: Folkehjem i Aabenraa. (Foto: Folkehjem)

[KONTAKT] Skanderborg Grænse-
forening, der arrangerer folkemødet 
på Ejer Bavnehøj nær Skanderborg 
søndag den 23. august, opfordrer 
SSF-distrikter og foreninger i Sydsles-
vig til at planlægge deres deltagelse i 
mødet i år.
Arrangementet, der støttes af Græn-
seforeningen, Kultursamvirket i 
Skanderborg og Foreningen Plan-
Danmark, får kultur- og kirkeminister 

Marianne Jelved og Sydslesvigsk For-
enings formand Jon Hardon Hansen 
som hovedtalere.
Velkomsten står Grænseforeningens 
generalsekretær Knud-Erik Therkel-
sen for.
Operasangerinden Laura Flensted-
Jensen, gymnastikforeningen Gedved 
og folkedansere fra Sydslesvig og 
Skanderborg underholder.
Og der bliver klaver-akkompagne-

ment ved Johan Herold.
Arrangementet, der afvikles i en idyl-
lisk bakkedal på Ejder Bavnehøj, ple-
jer at samle flere tusinde deltagere, 
der alle medbringer madkurv, tæppe/ 
klapstol og paraply.
Med andre ord et skønt udflugtsmål 
også for distrikter og foreninger fra 
Sydslesvig.
Man melder sig ikke til, man kommer 
bare.

SSF-distrikter velkomne

Sprogpolitik
[KONTAKT] SSW-gruppeformand Lars Harms 
kommenterer den vedtagne sprogpolitik i Slesvig-
Holsten.

1000 børn
[KONTAKT] 1000 danske og tyske skolebørn over-
værede folkBaltica-skolekoncerten i Flensborg.

Bandt knuder
[KONTAKT] FDFere i regn bandt knuder på kogte 
spaghetti.

Smuk have
[KONTAKT] En smuk have og en gammel kirke er 
programsat, når Hatsted SSF drager af sted.

[KONTAKT] Også på den 60. 
kongres for mindretalsunionen 
Føderalistisk Union af Europæi-
ske Folkegrupper (FUEF) står de 
nationale mindretals situation og 
rolle på dagsordenen. Kongressen 
afvikles i byen Komotini hos det 
tyrkiske mindretal i Vestthrakien i 
Grækenland 13.-17. maj og samler 
omkring 150 deltagere fra over 30 
medlemsorganisationer.
I centrum for kongressen er min-
dretallenes rolle i Grækenland, 
hvor staten ikke anerkender natio-
nale mindretal, men også mindre-
tallenes forhold i EU, der helt og 
holdent overlader mindretalspoli-
tikken til medlemsstaterne.
Den græske stat anerkender kun 
tyrkerne i Vestthrakien som mus-
limsk mindretal.
Kongressen er ud over dens sam-
lende funktion for over 90 natio-
nale mindretal med deres mange 
millioner medlemmer i Europa en 
vigtig platform for mindretalspo-
litisk meningsudveksling med det 
politiske rum og medierne. I fokus 
er situationen i Ukraine og mindre-
tallene dér, den aktuelle udvikling 
i Makedonien - samt de nationale 
mindretals generelle situation.
Den politiske medinddragelse (par-
ticipation) af mindretal og konkrete 
tiltag til forbedring af mindretals-

beskyttelsen og sikringen af den 
sproglige mangfoldighed i Europa 
bliver ligeledes genstand for debat 
mellem mindretal og flertal samt 
mellem mindretallene indbyrdes.
Til de formål ventes vedtaget en 
række resolutioner.
Kongressen finder sted i et relativt 
uroligt område i det nordøstligste 
Grækenland, men myndighederne 
har garanteret deltagernes sikker-
hed, selv om der for nogle år siden 
blev anbragt et afhugget blodigt 
grisehoved foran tyrkernes moske, 
som siden var udsat for et bombe-
attentat.
En højreorienteret parlamentariker 
i Agthen er gået så langt som at 
ville forbyde kongressen, dog uden 
videre politisk resonans.
Man kan ikke sige andet: Græken-
land bør i mere end én forstand 
tage sig sammen.
Blandt dem, der har søgt om 
medlemskab af FUEF, er ”Natio-
naliteternes Forsamling” i Ukraine, 
tagorganisation for ikke færre end 
50 mindretal og etniske grupper i 
Ukraine.
Det tegner til at blive en særdeles 
vigtig kongres, der fra sydslesvigsk 
hold følges af repræsentanter for 
SSF, SdU, Friisk Foriining og skole-
foreningen.

SYDSLESVIGSK FORENING

Grækenland bør 
tage sig sammen



15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl. 14.30
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Sang med Åse Pejtersen i Toosbüygade 7 kl. 14.30

16.
Helligåndskirken Flensborg: Koncert med Stillingkoret kl. 15
Harreslev Kvindeforening: Udflugt ud i det blå

18.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Hatsted: Børneprogram ”Haven kalder” i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus og kaffe i forsamlingshuset kl. 16.00-16.45
SSF-distrikt Hatsted: Aftentur fra forsamlingshuset kl. 18
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45-21.30

19.
Sct. Hans og Adelby danske menighed: Kirkegårdsvandring på kirkegården ved 
Adelby Kirke kl. 17.Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, 
Flensborg, kl. 19-21.30
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænseladet: vandring langs Kovirke og 
Danevirke, fra Flensborg/ Exe kl. 9.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Skovlund ældreklub: Forårssange i forsamlingshuset kl. 15
Lyksborg Kvindeforening: Hygge på skolen kl. 15.30

20.
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig og menigheden: Travetur i Nystaden med 
spisning i Hansens Brauerei, fra Petri Kirke, Bauer Landstr. 17 kl. 17
Lyksborg Seniorklub: Foredrag ved Roland von Oettingen om ”Moltkes” i 
præstegården kl. 15
SSF-distrikt Gettorp: Tur til AWR og Kolonistenhof kl. 13
Slesvig Menighedspleje: Møde i Ansgarsalen kl. 14.30

21.
Den Slesvigske Kvindeforening – distrikt Sydtønder: Majstævne i Agtrup 
Forsamlingshus kl. 17
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer
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Flensborg Avis -  onsdag den 13. maj 2015 - side 2

SPrACHenPoLITIk

[KONTAKT] 3. maj konfirmerede vi 
i Tønning Danske Menighed to unge 
damer efter to års forberedelse. 
Konfirmationen er en stor dag i et ungt 
menneskes liv. Det er nemlig dér, man 
træder i forhold til Gud som et voksent 
menneske. 
Nå ja, hvis ret skal være ret, så holder 
familien vist også en fest, vennerne 
kommer, og man får nogle gaver. Men 
som Prædikeren siger i Det Gamle Te-
stamente: Alting har en tid. En tid til at 
fødes og en tid til at dø, og så heldigvis 
tid til en hel masse midtimellem: Tid 

til at plante, rydde, helbrede, slå ihjel, 
bygge op og rive ned.
Rent bortset fra jeg ikke synes, mine 
to konfirmandinder skal gå ud og slå 
nogen ihjel, ønsker jeg dem et godt liv 
med tid til det hele. Indbefattet tid til 
at gå i skole, tid til at surfe på mobilen, 
tid til at køre med tog, tid til at ride på 
hest, tid til at spise sundt og tid drikke 
sukker i teen.
Og samtidig tillykke til alle konfirman-
der i resten af Sydslesvig.

Mattias Skærved,
Ejdersted Præstekald

En stor dag
Tønning Danske Menighed er igen favorit til prisen Årets Kønneste Konfirmander: 
f.v. Katja Hansen, den gamle præst og Laura Ziegert. (Foto: privat)

[KONTAKT] Zum Kabinettsbeschluss 
vom 5. Mai zum Handlungsplan Spra-
chenpolitik erklärt der Vorsitzende des 
SSW im Landtag, Lars Harms:
Dass wir eine einzigartig große Spra-
chenvielfalt im Land haben, ist eine 
Sache.
Eine andere ist, dass wir auf allen 
politischen Ebenen Grundlagen dafür 
schaffen müssen, dass unsere Spra-
chen in allen Belangen des täglichen 
Lebens tatsächlich genutzt und gelebt 
werden können.
Genau dies hat sich die rot-grün-blaue 
Landesregierung zum Ziel gemacht. 
Und genau hier setzt der von der Min-
derheitenbeauftragten Renate Schnack 
erarbeitete Handlungsplan Sprachen-
politik an: Er schafft die rechtlichen 
Grundlagen für einen konsequenten 
Spracherwerb von der Kita bis zur Uni 
und schützt und fördert den Sprach-
gebrauch auch darüber hinaus - etwa 
durch die Möglichkeit des behördli-
chen Schriftwechsels auf wahlweise 

Deutsch, Dänisch, Friesisch und Nie-
derdeutsch.
Für das Bildungssystem und auch für 
die kommunalen Behörden birgt dies 
gewiss einige Herausforderungen.
Doch sollten wir diese als Chance be-
greifen, eines der herausragenden Al-
leinstellungsmerkmale unseres Landes 
Schleswig-Holstein noch sicht- und 
erlebbarer zu machen: Unsere Spra-
chenvielfalt.
Packen wir’s gemeinsam an!

PD
 

Packen wir’s gemeinsam an!

Lars Harms zum Handlungsplan Spra-
chenpolitik: Packen wir´s gemeinsam 
an! (Foto: SSW)

[KONTAKT] Gamles Værn Flensborgs 
formand Ingrid Lekkat gør opmærk-
som på, at der er indkaldt til gene-

ralforsamling i Gamles Værn tirsdag 
den 19. maj kl. 14.30 i Margrethe 
Gudme-Hjemmet, Nyvej/ Neuer Weg 

9 i Flensborg.

Generalforsamling 19. maj

[KONTAKT] Efter kun få måneder har 
SSF Tønning distrikts formand May-
Britt Hartwig trukket sig af personlige 
årsager.

Bestyrelsen har besluttet i første om-
gang at fungere uden formand. Hvis 
der skulle komme nogle kandidater, 
som gerne vil overtage formandspo-

sten, indkaldes til en ekstraordninær 
generalforsamling.

Uden formand

[KONTAKT] Sarah Lasch har været 
i erhverspraktik på Dansk General-
sekretariat i Flensborg i perioden 
fra 27. april til 8. maj. Hun er 13 år 
og går i ottende klasse på Gustav 
Johansen-Skolen i Flensborg.
I de 14 dage, hun var der, kom hun 
i kontakt med de forskellige afdelin-

ger, der er på Generalsekretariatet 
og var rundt at snakke med alle.
Hun fortæller, at de allesammen 
var søde og gerne ville fortælle om 
deres arbejde, så man hurtigt bliver 
interesseret og lyttede.
Praktik handler jo om at finde ud 
af, hvad det er, man gerne vil lave 

senere i livet, og alt i alt var hun og-
så tilfreds: „Det var en fin og spæn-
dende praktik. Jeg lærte meget om 
det sydslesvisk-danske mindretal og 
hvordan det hele hænger sammen. 
Dog tror jeg ikke, at det lige er det 
helt rigtige for mig.“

SL

I kontakt med det virkelige liv
Sarah Lasch.



FOLKBALTICA/ FLENSBORG

BENNETGAARD

FOREDRAG I DAG

HUSUM AMT
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[KONTAKT] I forbindelse med folk-
Baltica-festivalen blev der fredag den 
8. maj gennemført en kæmpe skole-
koncert i Tyske Hus/ Deutsches Haus 
i Flensborg med lidt over 1.000 publi-
kummer fra hele Sydslesvig.
På Sydslesvigsk Forenings initiativ blev 
både flertals- og mindretalsskoler invi-
teret til en dejlig skolekoncert med tre 
garvede bands:
Tumult fra Danmark, som har spillet 
hundredvis af skolekoncerter, frisiske 
Kalüün fra øen Før, som er på vej op 
på karrierestigen, og folkBalticas eget 
ungdomsensemble, der gæstede sce-
nen med en snes musikere. Alle tre 
bands spillede op foran et kæmpestort 
publikum - børn fra førskolen og op til 
4. klassetrin og deres lærere.
Det var en alle tiders koncert med i alt 
fem set og en times folkmusik for det 
unge publikum, som var op og danse 

og klappe næmest hele koncerten.
På de to fællessange blev der enstem-
migt sunget med på fuld tryk. Der blev 
sunget Tumults bearbejdede version af 
”Kattens Ligfærd” og Kalüüns version 
af ”Ringel-rangel-ruusen”. Afslutnings-
vis kom alle musikere op på scenen 
og spillede et grande finale på fuld 
udblæsning.
SSF kunne kun gennemføre skolekon-
certen med økonomisk hjælp fra både 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig og 
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger, og selvfølgeligt folkBaltica-festiva-
len, som lagde hus til koncerten med 
den store sal i Tyske Hus og sørgede 
for det kunstneriske indhold via deres 
kunstneriske leder Harald Haugaard, 
som var begejstret for dette nye tiltag 
for festivalen.
Enkelte skoler har allerede lagt billet 
ind til koncerten næste år - så der er 

efterspørgsel for at gennemføre denne 
succes også igen til næste år.
Afslutningsvis kan der oplyses, at 
koncerten var det største skolearran-
gement, der nogensinde blev gennem-
ført i huset. Så denne koncert vil nok 
indgå i husets  historie.
Der har før været skolekoncerter men 
”kun” med op til 600 publikummer.
Alt i alt en fin formiddag med elever 
fra Hiort Lorenzen-Skolen, Jørgensby-
Skolen, Husby Danske Skole, Hatlund 
Danske Skole, Uffe-Skolen, Gustav 
Johansen-Skolen, Oksevejens Danske 
Skole, Vanderup Danske Skole, Jarup-
lund Danske Skole, Jens Jessen-Skolen, 
Kobbermølle Danske Skole, Bøl/Struk-
strup Danske Skole, Sønder-Brarup 
Danske Skole, Grundschule Kieholm, 
Grundschule Adelby og Waldschule.

boer

1000 til dansk-tysk skolekoncert
Stemning på scenen og i salen. (Foto: Boris Erben)

[KONTAKT] Der er ledige pladser på 
følgende Benntgaard-hold: 12.-22./5., 
26./5.-5./6., 9.-19./6., 21.-31./7., 18.-
28./8., 1.-11./9. og 15.- 25./9.

Er man som ældre sydslesviger interes-
seret i halvanden uges ferie dér, bedes 
man kontakte Dansk Sundhedstjeneste 
for Sydslesvig hhv. en af medarbej-

derne: 0461 - 570 58-0 eller info@
dksund.de

Ledige pladser til ældre
Hvile- og rekreationshjemmet Bennetgaard i Københoved.

[KONTAKT] I dag, onsdag den 13. 
maj kl. 14.30 indbyder SSFs Humani-
tære Udvalg til foredrag med Stephen 
Egede Glahn på Flensborghus.
Stephen Egede Glahn har haft et sær-
præget liv, idet voksenlivet har været 
optaget af 24 år som soldat og officer, 
før han kom til sit livs egentlige be-
stemmelse: at forkynde evangeliet.
De 24 år blev efterfulgt af 26 år som 

sognepræst i Munke Bjergby og Kirke 
Flinterup nord for Sorø.
Han er opvokset med en særlig inte-
resse for Grønland, fordi hans forfædre 
bl.a. tæller Hans Egede, Grønlands 
apostel, og Gertrud Rasch, ifølge P.G. 
Lindhardts store danske kirkehistorie 
”en af de tapreste og mest uselviske 
kvindeskikkelser i dansk-norsk histo-
rie”.
Om deres baggrund og indsats efter 
ankomsten på Grønland i 1721 med 
bl.a. sønnerne Poul og Niels, som 
begge kom til at videreføre arbejdet 
på Grønland, handler foredraget, men 
også eftertidens vurdering af indsatsen 
belyses.
Stephen Egede Glahn var på studie-
rejse på Grønland i 2002, og hvis det 
ønskes kommer han også ind på de 
to bedste romaner, der er skrevet om 
Grønland: Håbets År af Linda Lassen 
og Profeterne i Evighedsfjorden af Kim 
Leine.
Entre med kaffe: 4 euro.
Tilmelding udbedes omgående på tlf. 
0461 14408-126.

 

Hans Egede, Grønland og
Danmark i 300 år

Stephen Egede Glahn.

[KONTAKT] På amtsgeneralforsam-
lingen i SSF Husum Amt for en uge 
siden takkede Lars Sørensen af som 
formand. 
Ny formand blev Jörn Fischer, Frede-
riksstad, der har været næstformand i 
fire år.
Jörn Fischer er et kendt ansigt i min-
dretallet på vestkysten. Han sidder i 
samarbejdsråd såvel på Hans Helge-
sen-Skolen som Husum Danske Skole, 
og har også sæde i skoleforeningens 
fællesråd. 
Han har videre gjort sig bemærket som 
årsmødetaler og som en af de bæren-
de kræfter i kampagnen mod nedskæ-
ringerne mod de danske skoler. 
Han efterfølges som næstformand af 
Heimke Hansen fra Hatsted distrikt.
På bisidderposterne var der genvalg til 
Daniela Caspersen, Tatjana Mahmens 
og Regina Petersen. 

OPSANG OM MEDLEMSHVERVNING
Lars Sørensen opfordrede i sin sidste 
beretning distrikterne til en mere mål-
rettet indsats omkring medlemshverv-
ning. 
- Det er ikke noget nyt, at folk dør 
eller flytter eller melder sig ud. Men 
tidligere blev der hvervet tilstrækkeligt 
nye til at veje det op, sagde han.
Der var dog også ros til distrikterne for 

deres høje aktivitetsniveau og mange 
tilbud. 
Og – navnlig – til distriktet i Husum for 
at arrangere mange udflugter til Dan-
mark og søge samarbejde med lokale, 
danske foreninger om programmet. 
- Derved sikrer distriktet, at turene 
både giver kontakt med det danske 
sprog og øget viden om livet i Dan-
mark, sagde han. 
Lars Sørensen konstaterede, at Hu-
sum kommune igen er den største 
tilskudsyder til de danske voksenun-
dervisningstilbud i SSF Husum Amts 
område. 
Således har kommunen i Bredsted 
endnu en gang meddelt afslag på en 
ansøgning om tilskud. 
- Så meget for den kommunale velvilje 
i Bredsted, hvor man ellers på SSW-
generalforsamlingen kunne få at høre, 
at hele byrådet skam er mindretallet 
velvilligt stemt og taler om det som 
”vore danskere”, sagde den afgående 
formand. 
Generalforsamlingen sluttede med 
et oplæg fra Grænseforeningens for-
eningskonsulent, Claus Jørn Jensen. 
Han lagde op til debat om, hvordan 
vi styrker båndene mellem de to for-
eninger.

ph

Fischer blev formand

Den nu fhv. amtsformand Lars Søren-
sen t.v. sammen med den nye amtsfor-
mand Jörn Fischer t.h. I forgrunden en 
af amtets grand old men: Uwe Oldag. 
(Fotos: Peter Hansen) 

Amtsgeneralforsamlingen i Husum amt SSF.



SLESVIG SSF

SØNDERBRARUP

WESTDIALOG DAGEBÜLL

FDF

SSF GOTTORP AMT
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[KONTAKT] Lad dig overraske, hvor 
turen går hen lørdag den 23. maj, når 
SSF Slesvig indbyder til udflugt ud i 
det blå pinselørdag.
Efter turen gøres der holdt et hyggeligt 
sted og nydes et lækkert lille måltid.
Mødested er Schleihallenparkplatz kl. 
14, og man er tilbage ca. kl. 19.
Turen koster 15 euro incl. mad (drik-
kevarer er på egen regning).
Tilmelding hos Kirsten Bohnsack 
(04621-28392, helst om aftenen) eller 
via sekretariatet.

Pinsetur
ud i det blå

[KONTAKT] SSF, SSW, menigheden 
og ældreklubberne i Sønderbrarup er 
indbudt til udflugt nordpå lørdag den 
30. maj med afgang fra skolen kl. 8 og 
forventet hjemkomst kl. 17.30.
Programpunkter er Dansk Klokkemu-
seum Over Lerte Kirke, Sønderjysk 
Skolemuseum Over Lerte samt Wel-
lings Landsbymuseum Lintrup.
Voksne betaler 22 euro, unge un-
der 15 år 18 euro for entre og mad/ 
drikke.
Foreningerne giver bussen.
Tilmeldelse senest 20. maj til sekre-
tariatet, 04621 23888, Christiane 
Christiansen, 04641 2535, eller Gerda 
Eichhorn, 04641 2970

Udflugt
nordpå

[KONTAKT] Lørdag den 9. maj mødtes 
FDFere fra FDF-kredsene i Højer, Bre-
debro, Arrild Brænderup, Gråsten og 
Flensborg til Grænsestævnet. Denne 
gang var det FDF-kredsen i Gråsten, 
som var ansvarlig for stævnets afvik-
ling. Derfor foregik det i Gråsten, alt 
imens det tonsede ned.

Vi mødtes kl. 10 i FDF-huset i Gråsten 
for at starte med en andagt. Efter FD-
Ferne var blevet fordelt på otte hold, 
hvor der altid var deltagere fra to for-
skellige kredse, startede stævnet. Te-
maet var Verden Rundt, og posterne 
var i skoven ved FDF-huset.
Der var mange poster med forskel-

lige aktiviteter - f.eks. Italien, hvor de 
skulle binde knuder på kogte spaghetti 
og derefter lægge spaghetti-stykkerne 
til ét langt stykke – det ene hold fra 
FDF Flensborg fik 27 fod. 1 fod er en 
sko i størrelse 42.
Regnvejret var ingen hindring. En af de 
sidste poster var Canada, hvor de unge 

bagte pandekager og fik ahornsirup til.
Det var et vellykket FDF-stævne, og 
alle deltagerne glæder sig til næste års 
Grænsestævne.

StA.

 

De bandt knuder på kogte spaghetti
Frokostpause i skoven i bedste regnvejr. (Fotos: Johanna Andersen) Ikke så ligetil med at binde knuder på kogt spaghetti.

[KONTAKT] SSF Gottorp amts amts-
generalforsamling forleden forløb ikke 
uden en vis spænding men dog vellyk-
ket og retningsgivende.
I en veldekoreret mødesal afvikledes 
amtsgeneralforsamlingen med amtsfor-
mand Franz Dittrichs og regnskabs- og 
revisionsberetningerne, alle anerkend-
te som havende kvalitet og indhold.
Amtsstyrelsesmedlem Udo Jessen 
havde længe bebudet, at han ville 
trække sig, men inden foreslog han 
næstformand Kai Michael Nielsen til 
ny amtsformand og dermed Franz Dit-
trichs efterfølger.
På generalforsamlingen sporedes ikke 
noget flertal for - som foreslået - at 
tvinge det velfungerende SSF-distrikt 
Frederiksberg ind i det fælles SSF-
distrikt Slesvig.
Spændingen udløstes, da Franz Dit-

trich med 22 af 38 stemmer genvalgtes 
som amtsformand.
Eftersom Kai Michael Nielsen derpå 
trak sig fra amtsstyrelsen, valgtes Tor-
ben Skytte til ny næstformand.
Pia Wilms og Petra Mohr genvalgtes 
til amtsstyrelsen og vil også fortsat ar-
rangere de populære biografaftener på 
Slesvighus.
Nyvalgt til amtsstyrelsen blev Preben 
Vognsen, Erik Sjøstrøm og Bernd Bos-
semeier.
Allle  ser frem til en positiv, generati-
onssamlende fremtid med kultur, mu-
sik, samtaler, nytænkning samt en af-
sluttende istandsættelse af Slesvighus-
komplekset til Sydslesvigs Forenings 
brug og nytte.
Nogle diskussionsemner, som forman-
den lagde op til, lød ”er SSF blevet en 
ren ældreklub eller er den stadig hele 

mindretallets folkelige bevægelse?”, 
”er samarbejde mellem distrikterne 
at foretrække frem for en fusion?” og 
”hvad kan vi gøre for at få flere unge 
og unge voksne med i foreningen?”
SSF Gottorp amt har 1799 medlem-
mer.

Johanna

Franz Dittrich genvalgt

Franz Dittrich genvalgt som SSF-amts-
formand. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Rund 70 Gäste aus Wi-
rtschaft und Politik folgten am 7. Mai 
der Einladung der IHK Flensburg zu 
einer Veranstaltung auf der Fähre 
„Schleswig-Holstein“ über den Ausbau 
der Bundesautobahn 7. 
„Wir knüpfen damit an die Veran-
staltungen der Vergangenheit an, in 
denen wir über die Planungen des 
sechsstreifigen Ausbaus der A 7 infor-
miert haben“, erklärte Peter Michael 
Stein, Hauptgeschäftsführer der IHK 
Flensburg. Der Ausbau der A 7 gehöre 
neben dem Ersatzbau der Rader Ho-
chbrücke, der Weiterführung der A 
20 einschließlich des Elbquerung bei 
Glückstadt und dem mehrstreifigen 
kreuzungsfreien Ausbau der Bundes-
straße 5 zu den wichtigsten Verkehr-
sinfrastrukturprojekten in Schleswig-
Holstein, betonte Stein. 
Erfreut über das große Interesse be-
grüßte Axel Meynköhn, Geschäfts-

führer der Reederei W.D.R., die 
Gäste.
In seiner Funktion als Verkehrsko-
ordinator der Länder Hamburg und 
Schleswig-Holstein berichtete Gerhard 
Fuchs über den aktuellen Stand der 
Baumaßnahmen. Er erläuterte den 
geplanten Bauablauf, die überregio-
nalen Umleitungen sowie geplante 
Sperrungen. „Mit Hilfe eines Ver-
kehrsleit- und Informationskonzeptes 
wird der Verkehr koordiniert, um die 
Beeinträchtigungen durch die Arbeiten 
so gering wie möglich zu halten“, ver-
sicherte Fuchs. Darüber hinaus stellte 
er die neue „A7-Nord-App“ vor, mit 
der über Smartphones oder Tablets 
Informationen zur Verkehrssituation 
in Echtzeit abgerufen werden können. 
Besonders in Hinblick auf Sperrungen 
einzelner Streckenabschnitte bestand 
erheblicher Informationsbedarf, wie 
die anschließende Diskussion zeigte. 

Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt 
Marketing GmbH, erläuterte aus der 
Sicht eines Praktikers die Auswirkun-
gen des Ausbaus der A 7 auf touristi-
sche Destinationen. „Die Mobilität 
und Reisefreudigkeit unserer Gesell-
schaft steigt stetig und die globalen 
Verkehrsanbindungen verbessern 
sich kontinuierlich. Damit verschärft 
sich der Wettbewerb im Tourismus. 
Nicht nur das Image eines Standortes, 
sondern auch die An- und Abreise 
spielen eine immer größere Rolle bei 
der Auswahl der Urlaubsregion. Vor 
diesem Hintergrund sind belastbare 
Verkehrswege, welche die Erreich-
barkeit sichern, von entscheidender 
Bedeutung”, so Luft. 
Auch zukünftig wird die IHK über den 
Status Quo auf der A 7 informieren, 
um die Verkehrsteilnehmer auf dem 
Laufenden zu halten. 
Andrea Henkel 

WESTKÜSTENMAGISTRALE NOT-
WENDIG
Anlässlich des Westdialogs in Dagebüll 
erklärt der Vorsitzende des SSW im 
Landtag, Lars Harms:
Der SSW fordert seit Jahren einen 
konsequenten Ausbau der Verkeh-
rsinfrastruktur entlang der deutsch-
dänischen Westküste.
Unsere bisherige Hauptachse E45/A7 
ist dem kontinuierlich zunehmenden 
Verkehr längst nicht mehr gewach-
sen. Der kurzfristige Ausfall der Rader 
Hochbrücke hat mehr als deutlich 
gemacht, wie fragil diese Verbindung 
mittlerweile ist, und zu welchen Kon-
sequenzen dies für den grenzüber-
schreitenden Personen- und Güterver-
kehr führen kann.
Aus Sicht des SSW ist eine Westkü-
stenmagistrale parallel zur A7 der ein-
zig gangbare Weg. In Dänemark gibt 

es bereits konkrete Überlegungen und 
positive Gutachten über den Bau einer 
neuen Hærvejs-Autobahn durch das 
mittlere Jütland. Hier gilt es von deut-
scher Seite anzusetzen.
Über einen kreuzungsfreien Ausbau 
der B5 könnte diese neue Autobahn 
an die A23 und über die A20 mit 
westlicher Elbquerung bei Glückstadt 
sinnvoll weiter geführt werden und so 
die A7 erheblich entlasten.
Voraussetzung hierfür ist allerdings, 
dass der Bund endlich konkrete Ge-
spräche mit der dänischen Regierung 
aufnimmt. Mit vereinten Kräften sollte 
es zweifelsohne möglich sein, erhebli-
che EU-Fördermittel für dieses grenzü-
berschreitende Projekt einzuwerben.
Der SSW fordert die Bundesebene 
auf, die Idee aufzunehmen und ein 
europäisches Projekt Westküstenmagi-
strale anzuschieben.

PD

Ausbau der A 7 im Fokus
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[KONTAKT] I forbindelse med Græn-
seforeningens sendemandsmøde i lør-
dags fik SdUs 1. næstformand Anders 
Kring og SdUs fhv. 1. næstformand 
Ronny Grünewald overrakt Grænse-
foreningens Kulturpris 2015 af Græn-
seforeningens formand Mette Bock.
Ildsjælene fik den for deres initiativ, 
engagement og vedholdenhed i for-
bindelse med deres udarbejdelse og 
præsentation af regionsmodellen Syd-

slesvig, et udkast til en nystrukturering 
af det danske mindretals organisation.
Mette Bock pointerede, at Grænse-
foreningen med tildelingen ikke tager 
stilling til modellens substans.

 

Anders Kring, Mette Bock og Ronny Grünewald på Grænseforeningens sende-
mandsmøde i Vingsted i lørdags. (Foto: Gunvor Vestergaard)

Til to ildsjæle

[KONTAKT] Lørdag den 16. maj kl. 
15 er der koncert med Stillingkoret 

i Helligåndskirken i Flensborg. Der 
er gratis adgang.

Korkoncert lørdag

[KONTAKT] Mandag den 18. maj kl. 
15 er der igen et tilbud til børnene i 
Hatsted Forsamlingshus. Eller udenfor 
faktisk. Denne gang gælder det sjove 
lege i haven bag forsamlingshuset. 
En time efter kommer bogbussen, og 

der serveres som vanligt kaffe og kage 
i forsamlingshuset. 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. 
Man kan bare møde op.

ph

Den gamle barokhave er en oplevelse for sig. Ikke mindst mens våren er lysegrøn. (Foto: Hochdorfer Garten)

Havevandring og kirkebesøg
[KONTAKT] Tirsdag den 19. maj byder 
Sydslesvigsk Forening Hatsted distrikt 
sine medlemmer på et gratis besøg i 
Hochdorfer Garten ved Tating. 
Den blev anlagt som barokhave i 

1764, da den tilhørende haubarg 
blev bygget, og har været fredet siden 
1979.
Haven er på ikke mindre end fem 
hektar og rummer en imponerende 

mangfoldighed af træer og buske. Nå-
letræer, løvtræer, blomstende.
Deltagerne mødes ved Hatsted For-
samlingshus klokken 18:30 og kører 
dertil i privatbiler. 
Efter havevandringen besøger de Sankt 
Magnus Kirke i Tating. 
Den skal være den ældste kirke på 
Ejdersted. Midterskibet er opført al-
lerede i 1103. 
Sankt Magnus, som kirken har navn 
efter, var jarl af Orkney-øerne og blev 
dræbt af den norske kong Hakon, som 
misundte Magnus, at han var afholdt 
af folket. 
21 år efter sin død blev Magnus hel-
genkåret. 
Tilmelding til Jeanett Larsen, telefon 
04846 6016 177 eller jeanettmaria@
gmail.com

ph 

Sankt Magnus Kirke i Tating. (Foto: Ge-
meinde Tating)

Man kan lave meget skægt i haven bag forsamlingshuset. (Foto: Peter Hansen)

Det’ for børn


