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egernfØrDe

fÆLLesreCePtionen/ fLensBorgHUs

[KONTAKT] I sommerperioden fra 
20. juli og hele august er der reduce-
ret åbningstid i fællesreceptionen på 
Flensborghus:

Mandage-torsdage er der åbent kl. 
10-14 og fredage kl. 8-12.
Dørklokken er dog sat til i den al-
mindelige arbejdstid på Dansk Ge-

neralsekretariat og Dansk Ungdoms-
sekretariat - men tag gerne telefonisk 
kontakt først på tlf. 0461 144080.

Sommer-åbningstid

[KONTAKT] Har du eller din klasse/ 
børnehave lyst til at designe lanterne-
optogs-plakaten til det store lanterne-
optog i Egernførde til sensommer, så 
er chancen der nu.
SSF Egernførde efterlyser børnekunst-
nere, der laver en plakat for skoleele-
ver og en for børnehavebørn.
Forslaget skal afl everes på Dansk 
Sekretariat Egernførde senest den 
15. september kl. 12 og være i A3-
størrelse i højformat og med navn på 
bagsiden.
Vinderpræmien er 50 euro, børneha-
veplakaten får en præmie på 25 euro.
Desuden bliver det omtalt i Flensborg 
Avis – med billede.
De seneste års plakater hænger i 
Medborgerhuset, hvis man vil lade sig 
inspirere.

Lanterne-
plakat
efterlyses

[KONTAKT] Folketinget har udpeget 
et nyt Sydslesvigudvalg, og som noget 
helt nyt er ét parti repræsenteret med 
to mandater i udvalget:
Dansk Folkeparti stiller med både 
Martin Henriksen MF og Søren Esper-
sen MF.
Venstre har udpeget fhv. folketings-
medlem Kim Andersen, socialdemo-
kraterne Christian Rabjerg Madsen MF 
og Enhedslisten Christian Juhl MF.
Tidligere stillede de fem største grup-

per på Borgen en repræsentant til Syd-
slesvigudvalget, men denne gang blev 
mandaterne fordelt efter forholdstals-
systemet d´Hondt.
Liberal Alliance som femtestørste 
gruppe i Folketinget undlod gennem 
forhandling at forsøge at få egen re-
præsentant i udvalget.
Martin Henriksen og Kim Andersen 
har tidligere været medlemmer af ud-
valget; Søren Espersen, Christian Ra-
bjerg Madsen og Christian Juhl er nye.

Sydslesvigudvalget administrerer til-
skuddet til det danske mindretal i Syd-
slesvig i henhold til Sydslesvigloven af 
2010; over 500 mill. kr. årligt.
Sydslesvigsk Forenings generalsekretær 
Jens A. Christiansen, der varetager 
SSFs informationsarbejde på Christi-
ansborg, ”hilser det nye Sydslesvig-
udvalg velkommen og ser frem til et 
fortsat konstruktivt samarbejde.”
Han tager kontakt til de ny- og gen-
valgte medlemmer snarest.

Nyt Sydslesvigudvalg

[KONTAKT] Die Friisk Foriining be-
grüsst ausdrücklich den Beschluss der 
Küstenkoalition, durch zweisprachige 
deutsch/ friesische Hinweisbeschil-
derung die kulturelle Vielfalt im Land 
noch sichtbarer zu machen.
„Wie bei den zweisprachigen Orts-
schildern und den Bahnhofsnamen 
auf den Strecken Husum–Westerland 
und Niebüll–Dagebüll kommt darin 
die sprachliche Vielfalt unserer Heimat 
zum Ausdruck. Das wissen nicht nur 
die Touristen zu schätzen.
Für uns Friesen ist es eine wichtige An-
erkennung, wenn unsere Sprache im 
öffentlichen Raum selbstverständlich 
wird“, sagt Bahne Bahnsen, Vorsitzen-
der der Friisk Foriining.
Beabsichtigt ist, in den kommenden 
zwei Jahren die wegweisende Beschil-
derung in Nordfriesland zweisprachig 
in deutscher und friesischer Sprache 
zu gestalten. Dafür wird die bestehen-
de Beschilderung mit den friesischs-

prachigen Ortsnamen nachgerüstet. 
Hierdurch soll die friesische Sprache 
und Kultur gefördert werden. 
Mit der zweisprachigen Beschilderung 

leistet das Land Schleswig-Holstein 
einen weiteren Beitrag zur Umsetzung 
der ”Europäischen Charta für Regio-
nal- und Minderheitensprachen“.

Begrüsst friesische Hinweisschilder

So können die neuen Schilder ausse-
hen. (Montage: Friisk Foriining)

Spærret

Gårdkultur

Vesterled

[KONTAKT] Indkørslen til p-pladsen ved Husumhus 
graves op.

[KONTAKT] 15 koncerter m.m. i Flensborgs (bag)
gårde: Hofkultur går i gang.

[KONTAKT] Lejrskolehjemmet Vesterleds årsmøde 
er rykket til september.

[KONTAKT] Med udpegningen af 
det nye Sydslesvigudvalg har Fol-
ketinget gjort klar til en ny dialog 
med det danske mindretals organi-
sationer og institutioner.
Mens mindretallet er velbekendt 
med Martin Henriksen MF (DF) og 
Kim Andersen (V), der begge - den 
ene med, den anden uden folke-
tingsplads - fortsætter i udvalget, 
er der tre helt nye udvalgsmed-
lemmer: Søren Espersen MF (DF), 
Christian Rabjerg Madsen MF (S) 
og Christian Juhl MF (El).
I SSF byder vi gamle som nye 
medlemmer af Sydslesvigudvalget 
velkommen til mødet med det 
danske mindretal i Sydslesvig.
Under overskriften ”Mindretallet 
er en naturlig del af det danske 
folk” gav Dansk Folkepartis udpe-
gede medlemmer af Sydslesvig-
udvalget forleden i Flensborg Avis 
(14/7) udtryk for deres forventnin-
ger til samarbejdet med det dan-
ske mindretal.
Tak for det! 
Vi kan stort set tilslutte os be-
tragtningerne. Vi er enige om, at 
mindretallet hører til det danske 
folkefællesskab, samt at dansk 
sprog, kultur og traditioner udgør 
de bærende grundpiller i vores 
tilknytning til Danmark.
I centrum for det danske arbejde 
står at værne om og pleje dansk-
heden i Sydslesvig og sikre en fol-
kelig og kulturel forbindelse til vort 
moderland, der er forankret såvel 
i det historiske udgangspunkt som 
i samtidighed mellem det aktuelle 
Sydslesvig og Danmark. 
Synspunktet, at det ikke primært 
drejer sig om at være mindretal, 
men dansksindet i Sydslesvig, de-
ler vi.
Mindretal er vi som konsekvens 
af den geopolitiske situation siden 
1920 og de deraf afledede livsvil-
kår uden for moderlandet. Der er 
tale om folkeretlige rammer, der 

er afgørende i forhold til anerken-
delse og ligestilling, men i centrum 
for det danske arbejde er dansk 
sprog og kultur.
Det er heller ikke et mål i sig selv 
at være to-sproget og dobbeltkul-
turel. Det er blot en naturlig og 
positiv konsekvens af, at vi bor i 
det dansk-tyske grænseland. 
I en verden, hvor forholdet mel-
lem det nationale og det globale 
udfordres, hvor sprog- og kultur-
grænserne bliver mere og mere 
flydende, er det vigtigt at styrke 
bevidstheden om ophav, sprog, 
kultur og identitet for i det hele 
taget at kunne navigere i en stadig 
foranderlig verden.
Og netop for et mindretal som 
det danske er det livsnødvendigt 
at formulere og praktisere en klar 
dannelses- og foreningspolitik for 
det danske arbejde.
Kun på den måde kan en levedyg-
tig danskhed i Sydslesvig bevares.
For SSF har dette perspektiv altid 
været en klar vedtægtsbestemt 
målsætning.
Og det  fremgår af foreningens 
resultataftale med Sydslesvigud-
valget. 
Med til billedet hører også, at det 
danske mindretal er en del af et 
flerkulturelt grænseland, hvor det 
er lykkes at skabe respekt for og 
ligestilling af mindretallene. Det vil 
sige fred og samarbejde hen over 
grænsen.
Det gælder altså ikke kun om ikke 
at opgive sig selv, men også om at 
ville de andre!
At kunne dette samtidigt, ja, det 
er, hvad grænselandet har præste-
ret i løbet af de sidste 60 år inden 
for rammerne af Bonn-København 
erklæringerne.
Denne fortælling er mindretallet 
og Danmark også forpligtet.
Velkommen – og lad os smøge 
ærmerne op!

SYDSLESVIGSK FORENING

Lad os smøge 
ærmerne op!



17.
SdU: Fodboldskole for 11-14 årige i Træningshallen i Slesvig 17.-19.7.
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Grillaften i Langbjerg Forsamlingshus kl. 17

18.
SdU: Kvalifikationsstævne til LM i petanque for 4-mands hold i Harreslev kl. 10
Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert med Stephan Krueger kl. 12

19.
Aventoft pastorat: ”Gud og grill” – gudstjeneste og grillfest i menighedshuset kl. 17

20.
SdU: Sommerlejr for 5.-8. Klasse på Christianslyst 20.-24.7.
SdU: Fodboldskole for 8-10 årige i Træningshallen i Slesvig 20.-22.7.

21.
Den slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Ditmarsken fra Harreslev Dan-
ske Skole kl. 8

22.
Nibøl Seniorklub: En tur i det grønne med kaffe i foreningshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

23.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  
skaf et nyt SSF-medlem!
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HAderSLeV mUSeUm

[KONTAKT] Efterårsprogrammet for 
medlemmer af DSH Foreningen af Ak-
tive Kvinder i Flensborg byder på:
19.8. kl. 18: Grillfest hos Lisa i haven.
16.9. kl. 17: Besøg på Kobbermølle 
Museum - afgang fra sundhedstjene-
sten.

4.11. kl. 19: Hyggeaften på Aktivitets-
huset med hattemagerske Walburga 
Jäger.
2.12. kl. 19: Adventshygge på Aktivi-
tetshuset med provst Viggo Jacobsen.
Formand Karen Scheew opfordrer til 
at sætte kryds i kalenderen.

Efterårsprogrammet

[KONTAKT] Flensborg Bibliotek har 
uændrede åbningstider i hele feriepe-
rioden. Derimod har vore biblioteker 
i Slesvig og Husum ferielukket 27. 
juli-24. august.

Fællesbiblioteket i Egernførde har luk-
ket, og bogbusserne kører ikke i sko-
lernes sommerferie 20. juli-28. august.
Biblioteket ønsker alle en rigtig dejlig 
og solrig sommerferietid.

Åbningstider i ferien

[KONTAKT] ”Broderede Mestervær-
ker” er titlen på en ny udstilling på 
Arkæologi-Haderslev, som viser og 
handler om broderede skilderier, bille-
der 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 ejer 
af Galleri Slotsgrunden i Haderslev, nu 
pensionist i Kolding.
Titlen ”Broderede Mesterværker” 
kommer fra de 20 værker, som er 
broderet efter forlæg, som er lånt fra 
malerkunstens mestre.
Bl.a. engelske Thomas Gainsborough 
(maleriet: Den blå dreng), Thomas 
Lawrence (maleriet: Master Charles 
Willliam Lambton), Tizian Viciello 
(maleriet: Kvinde med frugtkurv), Jens 
Juel (maleriet: Selvportræt), den fran-
ske Jean-Honoré Fragonard (maleriet: 
Souvenir) samt schweizeren Albert 
Anker (Maleriet: Den lille kartoffel-
skrællerske) har leveret motiver til bro-
derede skilderier.
har også dannet forlæg til skilderier: 
L.A. Ring, Otto Bache, Anna Ancher, 
Michael Ancher, P.S. Krøyer, Rem-
brandt m.fl – de ses på udstillingen.

Det er første gang, der i Danmark 
vises en samling af disse skilderier, 
som mange kan lide og lige så mange 
absolut ikke kan lide. Skilderierne er 
inddelt i en række kategorier og rum-
mer i alt 140 værker. Det betyder at 
der udstilles skilderier med en samlet 
længde på 80 m.
Kategorierne temaer er natur og lan-
deskab, andagtsbilleder, nostalgiske 
skilderier af en fjern fortid, nationale 
skilderier, jagt, stilleben, nederlandske 
motiver og motiver skabt efter forlæg 
af kunsthistoriske malerier samt moti-
ver fra bøger som Christian Winthers 
”Flugten til Amerika”.
Udstillingen har modtaget støtte fra 
Kulturelt Samråd for Haderslev Kom-
mune og midler fra Velux-fonden til 
udgivelse af en publikation, der både 
introducerer, hvad det drejer sig om, 
og baggrunden for de folkelige billeder 
i broderi: Bogen ”Broderede Mester-
værker” er udgivet af udstillingens ar-
rangører og museet i fællesskab.
Forfatterne er Hans Vilhelm Bang og 
etnolog mag. art. Kirsten Rykind-Erik-
sen, tidl. Vejle Museum.

hvb

Sommerens udstilling

[KONTAKT] SSF Egernførde minder 
om, at fristen for tilmelding til bydi-
striktets Lolland-Falster-tur 24.-27. 
september er ved at være nær.
Vil man med, skal det nemlig medeles 
inden 15. august.
Medlemmer fra andre SSF-distrikter er 
også velkomne.
Der er plads til 41 deltagere, og turen 
gennemføres kun, når der er mindst 
35 med.
Deltagerne overnatter og får mor-
gen- og aftensmad på Hotel Falster i 
Nykøbing.
Der er planlagt overordentlig interes-
sante ture til Nakskov, Maribo og i 
Nykøbing. Desuden dagsture til Møn 
og Falster.
Der sluttes af med en tur i Knuthen-
borg Safari, inden der sejles hjem via 

Rødby-Puttgarden.
Turen koster 319 euro per SSF-med-
lem i dobbeltværelse, enkeltværelse 
koster 75 euro ekstra. Ikke-medlem-
mer betaler 75 euro mere.
Knuthenborg-Safari kan bookes til og 
koster 27 euro. Vil man ikke at tage på 
safari, er søndagen til fri disposition.
Bindende tilmelding til Fred 
Witt, 0172-6208 135 eller ssf-
egernfoerde@t-online.de senest 15. 
august - men gerne allerede nu.
Ved tilmelding betales et depositum 
på 150 euro. Man får derefter tilsendt 
et detaljeret program.
Restbeløbet betales senest den 15. 
august til Union-Bank Slesvig; IBAN 
DE84 215201 0000 03011 534.
Ved afbud erstattes depositum ikke, 
men det er muligt at tegne en ”Rei-

serücktrittsversicherung” til 15 euro.

OG ENDNU EN...
I samme måned men inden den store 
sommerudflugt indbyder SSF Egern-
førde til sommerudflugt til Djurs Som-
merland, Nordens bedste forlystelses-
park, lørdag den 5. september.
Der bliver afgang kl. 6.30 fra Medbor-
gerhuset i Egernførde med forventet 
hjemkomst kl. 21.30.
Turen koster 39 euro for voksne/ 
børn og 49 euro for ikke-medlemmer 
(voksne/ børn).
Tilmelding senest den 1. september 
på ssf-egerfoerde@t-online.de eller 
0172-6208 135.
www.djurssommerland.dk/

To ture med SSF Egernførde

[KONTAKT] Nach bereits zwei ge-
lungenen Veranstaltungen - Fotoreise 
durch Nordfriesland und Stollberg/ 
Naturraum mit Geschichte - läuft die 
Vortragsreihe ”25. Nordfriesisches 
Sommer-Institut” des Nordfriisk Insti-
tuut in Bredstedt an den kommende 
Mittwochen im Bürgerhaus Bredstedt, 
Süderstr. 36, weiter:
Am 29. Juli, 19.30 Uhr gibt es ”drei 

Generationen Friesisch” mit Ellin Ni-
ckelsen, Berit Nommensen und Marie 
Tångeberg.
Am 12. August 19.30 Uhr steht die 
Geschichte Nordfrieslands im Über-
blick - Deichbauer, Seefahrer, Chro-
nisten bis 1800 mit Albert Panten - auf 
dem Programm.
Die Fortsetzung - ab 1800 - gibt es 
am 26. August durch Harry Kunz, Dr. 

Paul-Heinz Pauseback, Fiete Pingel 
und Prof. Dr. Thomas Steensen.
Die Vortragsreihe findet ihren Ab-
schluss am 9. September 19.30  Uhr 
mit Denkmalschutz und -pflege mit 
Dr. Michael Paarmann.
Anstelle eines Eintrittsgelds wird um 
eine Spende gebeten.

Vortragsreihe läuft

[KONTAKT] Mandag den 27. juli 
bliver indkørslen til Husumhus’ gård 
hugget op. Den vil tidligst kunne køres 
på igen den 6. august. Og selv det er 
med forbehold for, at arbejdet forlø-
bet efter planen. 

Årsagen er, at der skal lægges vand-
ledninger ind til Fachkliniks byggeri på 
det areal, de har købt af SSF. Efterføl-
gende bliver så hele indkørslen nyas-
falteret, hvad den trænger til efter den 
megen trafik med tunge køretøjer, der 

har været i forbindelse med byggeriet. 
SSF har fået lov så nogenlunde at 
vælge datoen og har lagt den efter, at 
mange har sommerferie, og at biblio-
teket har ferielukket.

ph

Husumhus-indkørslen vil ikke kunne bruges i perioden 27. juli - (formentlig) 6. august. (Foto: Peter Hansen)

Indkørslen bliver hugget op



FLENSBURGER HOFKULTUR 2015

MINDRETALLENEs HUS

MINDEORD

LANDDAGEN KALDTE
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[KONTAKT] 15.000 mennesker gæ-
stede landdagen i søndags, da der 
var åbent hus inde i og ude omkring 
delstats-parlamentet i Kiel.
Folk kom for at møde politikerne 
og forvaltningen, partierne og andre 
samfundsrelevante organisationer og 
institutioner.
Bl.a. havde de mange besøgende også 
muligheden for at blive informeret om 
det danske mindretals virke, idet både 

SSW, SSF og friserne var til stede med 
informationer og personer. Og dem 
benyttede rigtigt mange sig af.
Og mindretallet fik bekræftet, hvad 
man allerede har vidst længe: Især 
længere nede i Holsten kan folks dy-
beregående kendskab til det danske 
mindretal være på et meget lille sted; 
gælder for øvrigt også for landdags-
medlemmer derfra.

I SSFs infobod f.v.: Tekniker Holger Elbert, foreningskonsulent Tine Andresen og 
generalsekretær Jens A. Christiansen. (Fotos: SSF)

SSFs 2. næstformand Steen Schröder og hustru Eva sammen med en interesseret 
borger.

Anna Weiss, sinti & roma-forretningsfører i delstaten t.h. sammen med en info-
glad herre og Europa-/ justits-/ kulturminister Anke Spoorendonk.

Hos friserne: Friserrådets formand Ilse Johanna Christiansen, Friisk Foriining, og 
datteren Helen.

Åbent hus i Kiel

Så sent som til årsmøderne 2015 var 
Wolfgang Dibbern på talerstolen i 
Sydslesvig.
I Jaruplund opfordrede han sydslesvi-
gerne til at gøre opmærksomme på 
sig selv og skabe genklang nord for 
grænsen: - Danskerne har brug for at 
genopdage - eller finde, om I vil - det 
danske Sydslesvig. I kunne hjælpe os 
til et mere nuanceret syn om det, der 
rører sig i det land, som I er en del af. 
Wolfgang Dibberns kærlig-kritiske 
røst - aldrig højlydt, men altid velfun-
deret og med retorisk præcision - er 
forstummet.
Torsdag den 9. juli døde han, 72 år 
gammel.
Wolfgang Dibbern, født og opvokset 
i Flensborg, tog først en uddannelse 
som VVSer. Siden valgte han at ud-
danne sig til lærer og psykolog.
Dibbern var næstformand i Grænse-
foreningen i en række år, fhv. forstan-
der på Højer Ungdomsskole, nu Højer 
Efterskole; og han var bestyrelsesfor-

mand for og en kort overgang daglig 
leder af Løgumkloster Højskole.
Wolfgang Dibbern havde et stort 
netværk inden for skole og folkeop-
lysning. Hans kendskab til Sydslesvig 
og mindretallet var stort og fremfor alt 
autentisk. Han var jo sydslesviger.
Hans personlige kontakter rakte vidt. 
Og de blev flere og flere, ikke mindst 

også gennem hans populære og alsi-
dige foredrags-virksomhed.
Sammen med hustruen Bodil drog 
Wolfgang Dibbern gerne og år efter år 
land og rige - inkl. Sydslesvig - rundt, 
fortalte om sin personlige baggrund, 
om højskolesangbogen, om steder i 
Danmark, om det danske mindretal 
nu og om nationalitetskampen i Søn-
derjylland - med billeder og fortælling 
og altid med (fælles)sang.
Det danske mindretal har meget at 
takke Wolfgang Dibbern for.
Med sin viden og sine retoriske tale-
gaver har han om nogen bidraget til 
at øge kendskabet til mindretallet og 
folkefællesskabet med Danmark.
Æret være hans minde.
Vor medfølelse gælder Bodil og fami-
lien.

Jon Hardon Hansen,
SSFs formand,

Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

Wolfgang Dibbern blev begravet 
tirsdag den 14. juli i Løgumkloster. 
Efterfølgende var der mindesamvær i 
Refugiet. 

Wolfgang Dibbern †

Wolfgang Dibbern, som vi husker ham. 
(Foto: Matthias Scheu)

[KONTAKT] Forbundsregeringens min-
dretalskommitterede Hartmut Koschyk 
havde forleden i samarbejde med 
SSF indbudt byen Flensborg, FUEN 
og relevante medlemmer af finansud-
valget til et møde om realiseringen af 
Mindretallenes Hus i Flensborg i for-
bundsindenrigsministeriets nye lokaler 
i Berlin, meddelte SSFs formand Jon 
Hardon Hansen på mødet i SSFs Ho-
vedstyrelse forleden.
På mødet blev man enig om at ville nå 
i mål med en tostrenget strategi.
Den ene er at søge midler hos Beauf-
tragte für Kultur und Medien under 
forbundskanslerkontoret, som admi-
nistrerer forbundsprogrammet ”Natio-
nale Projekte des Städtebaus 2015”.
Den anden streng går ud på over for 
kansler Merkel og udenrigsminister 
Steinmeier at pointere, at Mindretal-

lenes Hus er en nødvendig mindre-
talspolitisk brik og et særligt bidrag til 
sikring af freden i Europa og Mellem-
østen i betragtning af vort kontinents 
mange konflikter, som hidrører fra 
spændinger mellem flertal og mindre-
tal i de europæiske regioner.
Jon Hardon Hansen sagde endvidere:
”I 60-året for Bonn-København erklæ-
ringerne, hvis mindretals- og friheds-
rettigheder har været afgørende for 
den positive udvikling mellem flertal 
og mindretal på begge sider af græn-
sen, kan disse være til umådelig stor 
inspiration for Europa, hvilket både 
Danmarks og Tysklands udenrigsmini-
stre i deres taler påpegede under fes-
takten i Berlin i marts måned i deres 
taler.
Vort håb er, at vore to landes øverste 
politiske ledere hører og forstår bud-

skabet fra det dansk-tyske grænseland 
til denne verden, at mindretalspolitik 
er fredspolitik.
Må dette budskab i deres politiske 
kontekst give en sådan mening, at de 
er parate til at implementere dette 
fredsinitiativ i deres udenrigspolitiske 
strategi og realisere visionen om et 
fredscenter i Flensborg.”
Hartmut Koschyk har siden sendt et 
brev til både kansler Merkel og uden-
rigsminister Steinmeier og præsenteret 
projektet samt motiveret ønsket om at 
hæve det op over den aktuelle finans-
politiske dagsorden og støtte Mindre-
tallenes Hus til gavn for sikringen og 
bevarelsen af den fredelige sameksi-
stens i alle Europas regioner.
”Vi håber det bedste for, at denne visi-
on kan løftes på basis af en dansk-tysk 
bilateral vilje,” sagde SSFs formand.

Håb om, at visionen kan løftes

[KONTAKT] Om sommeren er der en 
anden puls i Flensborg.
Om aftenen under åben himmel 
fyldes pladserne, fortovscaféerne og 
købmandsgårdene med liv; i de milde 
sommeraftener viser byen sit ukendte 
middelhavsagtige ansigt. Det er en 
ideel ramme for usædvanlige toner og 
billeder.
I højsommeren forvandler Flensburger 
Hofkultur (Flensborgs gårdkultur), den 
særlige sommerfestival, de gamle køb-
mands- og håndværkergårde i centrum 
til en scene i flere uger i træk. Der er 
koncerter, kabaret og film under åben 

himmel.
På fire uger bliver der 15 arrangemen-
ter i de forskellige gårdmiljøer.
I morgen, fredag den 17. juli åbner 
gruppen ”Salt” den 21. udgave af 
sommerfestivalen Flensburger Hofkul-
tur, og det sker i gården i Schifffahrts-
museum( søfartsmuseet.
Salt er sangerinden Myra Mauds pro-
jekt, og hun har rødder på Martinique 
og Madagaskar, men er opvokset i 
Paris. Bandet kombinerer en enestå-
ende blanding af jazz, afro-cubansk 
musik og elementer fra musikkulturen 
omkring Det Indiske Ocean – og der 

bliver sunget på fransk, kreolsk og 
engelsk.
I den sidste weekend af festivalen er 
der blues night i gården i Schifffahrts-
museum med blandt andre Abi Wal-
lenstein, Torsten Zwingenberger og 
Maya Mo’s Loving Soul Session.
Du kan finde de samlede oplysninger 
på tysk på www.flensburger-hofkultur.
de hhv. https://www.facebook.
com/pages/Flensburger-Hofkul-
tur/100436387127 - men selve pro-
grammet også på dansk.

Hele byen som scene
17. juli-16. august bliver der 15 gårdkultur-arrangementer i de flensborgske (bag)gårde. (Foto: Fl. Hofkultur)



[KONTAKT] Skoleforeningen oplyser, 
at dens styrelse har udpeget nuvæ-
rende pædagogisk konsulent Petra 
von Oettingen som ny dagtilbudschef. 
Den nye chef tiltræder stillingen den 
1. september og afløser børne- og sko-
lefritidschef Birgit Messerschmidt, som 
går på pension efter 42 år i skolefor-
eningens tjeneste.
Petra von Oettingen kan se tilbage på 
mange år med praktisk pædagogisk 
arbejde i Sydslesvig og har samtidig en 
teoretisk særdeles velfunderet uddan-
nelse med sig i baggagen.

Efter afsluttet pædagogstudium star-
tede Petra von Oettingen i 1992 som 
pædagog og stedfortræder i Sønder 
Brarup Børnehave. I 1996 blev hun 
leder af Bredsted Børnehave og tog 
samtidig en diplomuddannelse i pæ-
dagogisk arbejde i Odense.
I 2006 blev Petra von Oettingen ansat 
som pædagogisk konsulent i skolefor-
eningens børne- og skolefritidskontor 
på deltid.
Sideløbende læste hun til master i 
ledelse af uddannelsesinstitutioner i 
København.
- Jeg mener at kunne trække positivt 
på mine pædagogfaglige erfaringer 
fra konsulentjobbet, når jeg fremover 
skal løse de økonomiske og politiske 
udfordringer, ledelse af dagtilbuddet 
medfører, siger Petra von Oettingen.
- Det drejer sig om de samme børn, 
de samme ledere og medarbejdere, 
de samme forældre og de samme kol-
legaer i forvaltningen. Meget er kendt 
og bekendt, og dog venter der et hav 
af nye, spændende opgaver på mig, 
fortæller hun.’

HATSTED

FREDERIKSSTAD

JARUPLUND HØJSKOLE

NIEBÜLL

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SKOLEFORENINGEN

[KONTAKT] Der verwegene und ver-
schworene Haufen vom Frisia Histori-
ca lädt alle Maiden und Recken zum 
nunmehr 5. Friesisch-Historischen-
Treyben zu Niebüll an die Wehle 
herzlich ein.
Wie in den vergangenen Jahren wer-
den sich die mittelalterlichen Pforten 
der Wiesen an der Wehle öffnen - 
und zwar Freitag, 17. Juli von 18 bis 
24 Uhr, Sonnabend, 18. Juli von 10 
bis 24 Uhr und Sonntag, 19. Juli von 
10 bis 17 Uhr.
Mehr als 200 mittelalterlich gewande-
te Handwerker, Händler, Krieger und 
Spielleute werden allen Besuchern 
wieder ein Eintauchen in die geheim-
nisvolle,
abenteuerliche und entbehrungsreiche 
Zeit des Mittelalters ermöglichen.
Als Höhepunkt wird ein mehrsprachi-
ges frühmittelalterliches Freiluftthea-
terstück, welches am Sonnabend ab 
19.30 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr 
aufgeführt wird, im Mittelpunkt des 
diesjährigen Treybens stehen.
In Zusammenarbeit mit der Friisk Fo-
riining, unter Leitung von Gary Funck 
und mit der Förderung vom Minis-
terpräsidenten des Landes Schleswig-
Holstein über den Frasche Rädj und 
der Stiftung Nordfriesland, konnte 
dieses außerordentliche Projekt ver-
wirklicht werden.
Mit dem humorvollen, abenteuerlich 
spannenden und kurzweiligen Vergnü-
gen, welches durch das Stück geboten 
wird, gelingt es, neben frühmittelalter-
lich-friesischer Geschichte auch einen 
Eindruck von der Sprachenvielfalt 
Nordfrieslands zu vermitteln.
Für alle aufmerksamen Theatergäste 
sollten sich trotz der plattdeutschen, 
friesischen und dänischen Dialoge kei-
ne Probleme ergeben der Handlung 
zu folgen, auch aufgrund der Ankün-
digungen im Programmheft, welches 
großflächig verteilt wurde. Auch auf 
www.frisiahistorica.de wird beschrie-
ben worum es geht.
Darüber hinaus werden die wohlbe-
kannten Spielleute von Wortsatia mit 
mittelalterlich-friesischen Klängen und 
das Duo Weihe & Abel, bei denen so 
mancher bekannter Hit in ganz neuem 
mittelalterlichem Gewand erstrahlt, für 
eine vortreffliche musikalische Unter-
haltung sorgen.
Visuelle Unterstützung dazu liefern in 
diesem Jahr wieder die grazilen, ent-
zückenden und liebreizenden Damen 
der Eiderstedter Tanzformation Mah-
banu mit ihren mittelalterlichorientali-
schen Tänzen.
Auch die Gewandschneiderin Nostra-
moda hat ihr Erscheinen angekündigt 
und wird voraussichtlich am Sonn-
abendnachmittag eine kleine histori-
sche Modenschau präsentieren.

Unterhaltung und Kurzweil verspre-
chen außerdem die Wegelagerer.
Auch die professionellen Feuergauk-
ler des Ensembles Drachenrachen, 
welche in diesem Jahr sogar einen 
Feuerspucker-Workshop angekündigt 
haben, werden bei entsprechenden 
abendlichen Lichtverhältnissen am 
Freitag und Sonnabend mit spektaku-
lären Feuershows ihr Publikum entzü-
cken und die Veranstaltungen gegen 
Mitternacht zu Ende gehen lassen.
In freudiger Erwartung ist man von 
Seiten des Vereins auf den Histori-
schen Fischer aus Schleswig, welcher 
die Veranstaltung sicherlich bereichern 
wird. Immerhin wurde er 2012 in 
Minden für seine hervorragende his-
torische Darstellung sogar mit einem 
Reenactor-Preis ausgezeichnet und 
ist, neben mittelalterlichen Festen, oft 
auch in Freiluftmuseen, archäologi-
schen Parks u.ä. tätig.
Selbstverständlich wird bei diesem 
hochinteressanten, abwechslungsrei-
chen und vielseitigen Fest, bei wel-
chem wiederum kein Eintrittsgeld er-
hoben wird, auch diesmal die mittelal-
terliche waffentechnische Ausbildung 
nicht zu kurz kommen. Die Schule für 
mittelalterlichen Schwertschaukampf 
hat wieder ihr Kommen angekündigt. 
Zusätzlich dazu und als besondere Eh-
rengäste, werden auch wieder einige 
Mitglieder der Friesischen National-
mannschaft im gerüsteten Vollkontakt-
Schwertkampf erwartet, welche nun 
schon zum zweiten Male an der offizi-
ellen Weltmeisterschaft „Battle of the 
Nations“, dieses Mal im schönen Prag, 
teilnahmen.
Ein Magnet zum Mitmachen für die 
Kinder wird sicherlich erneut die mit-
telalterliche Knappenausbildung der 
Gruppe Viatores ad Arma werden, oh-
ne die das Friesisch-Historische-Trey-
ben kaum noch denkbar wäre, sowie 
das Ponyreiten rund um die Wehle.
Einige Heerlager werden dazu einla-
den, bei mittelalterlichen Spielen mit-
zumachen und viele Handwerker und 
Händler werden bei der Ausübung ih-
rer Arbeiten zu beobachten sein, ihre 
Waren feilbieten und sicherlich auch 
als auskunftsfreudige Gesprächspartner 
zur Verfügung stehen.
Natürlich wird auch wieder für das 
leibliche Wohl der Besucher gesorgt 
sein.
Die Einnahmen, die durch die kulina-
rische Versorgung der Besucher ent-
stehen, werden zur Deckung der mit 
dem Treyben einhergehenden Kosten 
benötigt.
Auf das Erheben eines Eintrittsgeldes 
werden die Initiatoren nach wie vor 
verzichten. Stattdessen wird wieder 
eine Spendenkiste bereitgestellt.
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5. Friesisch-
Historisches Treyben

Lagerleben. (Archivfoto: Frisia Historica)

[KONTAKT] Sæsonens sidste bogbus-
besøg i Hatsted blev også sæsonens 
sidste børnearrangement. Og den stod 
på vandlege, for det var det vejr til. 
Den yngste deltager, Ask, lagde ud 
med at bælle alt det vand i sig, han 
kom i nærheden af. 
Han havde så rigeligt med mundvand 
at gøre godt med, når vandpistolen 
ikke lige ville, som den skulle. 
Ind i mellem blev krigerne så ivrige, at 
også civilbefolkningen fik sig et sprøjt. 
Men det var der ingen, der tog anstød 
af på sådan en sommerdag.

ph

Våde lege

Der blev sprøjtet med vand til højre 
og venstre, da hatstedianerne sluttede 
sæsonen. (Foto: Jane Mölck)

[KONTAKT] Det var hjertevarmende, 
men også vejret som lod varme strøm-
me til, da 40 medlemer fra SSF Fre-
derikstad tog til legeparken Tolkschau 
med en fælles bus og nogle ekstra 
privatbiler. Børn og forældre havde en 

hyggelig dag. 
Store børn passede de små og legede 
med dem. 
Flere forældre blev som børn igen og 
boltrede sig begejstret i rutsjebaner og 
i parkens køretøjer.

Selvom det var varmt, blev grillene 
tændt, og familierne samlede sig til 
frokost ved pavillonerne, som distriktet 
ellers havde købt til årsmødebrug.

SC 

Fin tilslutning til Tolk-tur
Der var hygge omkring grillhytterne. (Foto: Sina Clorius)

[KONTAKT] Jaruplund Højskole tilby-
der danskkurser på forskellige sprog-
niveauer. Mange deltagere benytter 
muligheden for Bildungsurlaub i et 
sprogkursus. Højskolen er anerkendt 
Bildungsstätte i Slesvig-Holsten.
Desuden kan interesserede deltage i et 
weekendkursus fordelt på 4 dage: 4.9. 
og 5.9., 25.9. og 26.9. på sprogniveau 
2.
Ligeledes tilbydes et weekendkursus i 
dagene 13.11. og 14.11. samt 4.12. og 
5.12. på niveau 3.
I efteråret er der kurser fra 7.9. til 11.9. 
på niveau 7, fra 5.10. til 9.10. på ni-
veau 3, fra 2.11. til 6.11. på niveau 5 
og 23.11. – 27.11. på niveau 1.
Ugekurser koster 180 euro og week-
endkurser 120 euro.
Yderligere oplysninger på skolens hjem-
meside www.jaruplund.de

Danskkurser
i efteråret

Ny dagtilbudschef

Petra von Oettingen glæder sig til de 
nye udfordringer. (Foto: DSfS)



[KONTAKT] Hans Meng-Skolens 
gymnastiksal var fyldt godt op, da 
børnehavens sommerfest blev indledt 
med en børneteaterforestilling ”Ko-
nen i muddergrøften” efter Brødrene 
Grimms grumme eventyr.
Ene mand tryllebandt skuespiller Hen-
rik R. Andersen både børn og voksne 
med sjove replikker og afvekslende 
mimik, mens han selv spillede alle 
stykkets roller. Mange praktiske på-
fund og små skjulte tricks i betjeningen 
af forskellige rekvisitter, gjorde forestil-
lingen også på en anden måde under-
holdende. ”Andersens Kuffert Teater” 
har adresse i både Fredensborg og 
Berlin.
Sommerfesten fortsatte på børne-
havens legeplads og ”lilleskolens” 
gårdsplads med bl.a. børneolympiade. 
Nogle voksne fædre konkurrerede i en 
speciel disciplin med trillebør opfun-
det af børnehavens personale og med 
den bagtanke at få fyldt sandkassen op 
med et stort læs nyt sand.
Vejret var med arrangørerne, så der 
blev konkurreret flittigt på flere baner i 
forskellige ”olympiske” discipliner som 
bl.a. dåsekast. Havde man brug for 
et nyt lag make up, var der indrettet 
sminkebord med betjening. Efter en 
behandling ved sminkebordet var de 
kære børn blevet forvandlet til vilde 
dyr og uhyrer. I den alder kommer det 
åbenbart ikke an på skønhed, men om 
at føle sig stor og stærk.
Til vinderne og taberne og dem, der 

bare kom for at hygge sig, blev der 
afsluttende serveret velsmagende kød 
fra grillen og salater - de gode hjem-
melavede.
Sommerfesten er en relativ ny og 
”selvstrikket” tradition. For tre år siden 
blev man enige om, at skole, børne-

have og fritidshjem skulle gå sammen 
om at holde en sommerfest, fordi man 
trækker på de samme folk. De enkelte 
institutioner er på skift arrangør, men 
hjælper hinanden. I år var det så bør-
nehavens tur.

wj

[KONTAKT] På mødet i SSFs Hoved-
styrelse sidst aflagde Erik Fredens be-
retning fra SSFs billedsamlingsudvalg.
Han indledte med en lille historie, 
der vidner om udvalgets detektiviske 
evner:
”Først en lille historie om årets kunst-
nerkort.
Det er historien om det bortkomne 
billede, der kom hjem igen. Det drejer 
sig om et lille koloristisk maleri af Karl 
Heinz Clausen med titlen ”Flensborg 
Bådehavn” fra 1978. Man kan se 
nogle lystbåde, både på land og ude i 
vandet; i baggrunden konturerne af en 
kæmpe bygning, der kunne minde om 
Stadtwerke i Flensborg.
Det er et smukt lille stemningsmættet 
studie af en sommerdag på havnen. 
Billedet er selvfølgelig gengivet på 
hjemmesiden. I vores registrant over 
udlånte værker, skulle det befinde 
sig på Harreslev Danske Skole, og jeg 
drog derud en dag i 2011 for at tage 
det nærmere i øjesyn. Men det var der 
ikke. Ups.
Jeg fik at vide, at det var leveret til-
bage, så der var sket en fejl et sted i 
systemet.
Heldigvis kunne en SSF-medarbejder 

huske, at hun tilfældigt havde set bil-
ledet i forsamlingshuset Mines Minde 
i Langsted.
Jeg drog igen afsted, og ganske rigtigt, 
her hang det, gudskelov, for vi og vor 
sekretær på Dansk Generalsekretariat 
Lisbeth, er ellers meget nøjeregnende 
med udlånsregnskabet, men uheldet 
er også sket før hendes tid.
Glæden over det genfundne billede 
bevirkede, at vi besluttede, at det 
skulle være motivet for årets kunst-
nerkort. Og det blev det, og vi synes, 
at det er flot, og så kan de glæde sig i 
Langsted – ude i skoven på Fasanvej/ 
Fasanenwegf, for her ligger forsam-
lingshuset, at de har sådan en lille 
perle hængende.
Men historien om det bortkomne bil-
lede stopper ikke her, for tilfældigvis 
faldt jeg over en ældre artikel i Flens-
borg Avis, nemlig min forgænger Harry 
Jensens årsberetning, der omtalte 
udlån af værker til Arveprins Knuds 
Kollegium på Frederiksberg, og gen-
nem kontakter til hovedstaden fik vi 
bekræftet, at originalen hænger her – 
og det endda i bedste velgående.
Så billedet findes i vores samling i to 
varianter, og det til daglig glæde for 
beskuere i hver sin ende af landet. 
Se, det var historien om, hvordan et 
forsvundet billede dukkede op igen og 
endda blev til to.

MINDEUDSTILLING
En planlagt mindeudstilling for sles-
vigeren Karl Heinz Clausens 100 års 
dag, forestillede vi os kunne foregå 
på Slesvighus, men forholdene her er 
ikke ideelle, så længe Landestheater 
optager hele den store sal. Så det må 
vente. Vi havde ellers af hans søn fået 
lovning på at låne en større samling af 
Clausens værker.

DONATIONER
Næsten hvert år modtager vi donatio-

ner, og i år er ingen undtagelse. Vi har 
modtaget syv værker fra Gitte Jacob-
sens private samling. Det drejer sig om 
Käte Lassens flotte grafiske bearbejd-
ning af Helligåndskirken i Flensborg, 
et blomsterstilleben af Ingrid Nørgaard 
samt fem værker med motiver fra 
København af prospektmaleren H.G.F 
Holm, der i samtiden gik under tilnav-
net ”Fattig-Holm”, vistnok fordi han 
ikke altid var helt sober, og levede 
derefter.
Alle i god stand og fint indrammede. 
Vi påskønner naturligvis disse dona-
tioner, som nu kan blive til gavn og 
glæde for det øvrige Sydslesvig. 

INDKØB
Vi har købt fem større acrylmalerier 
af Inka Sigel. De bærer titlerne: Her-
kunft, Natur-rhytmen og tre malerier 
fra serien ”Vogel”
De er i udført kunstnerens velkendte 
abstrakte, ekspressive og farvefyldte 
stil. Det er værker, der tiltaler mange, 
og alle er straks udlånt.

RELIEFFET PÅ HUSUMHUS
Her er situationen den, at vi, efter at 
have gjort alt forarbejdet til flytning af 

relieffet, endnu ikke har kunnet finde 
et egnet sted at placere det. Vi har væ-
ret i tæt samarbejde med SSFs tilsyns-
førende med foreningens bygninger 
om spørgsmålet, men endnu er dette 
ikke lykkedes os. Vi har derfor valgt at 
stille flytningsarbejdet i bero, indtil vi 
finder et egnet sted til genplacering. 
Vi foreslår, at det beløb, der er stillet 
i udsigt til projektet, anvendes andet 
sted til gavn for Husumhus.

JULEMÆRKET
prydedes denne gang af motiver af 
julehjerte-designeren Knud Vægter. Vi 
synes selv, at mærket tog sig godt ud, 
ligesom den julemærke-pin, vi fik lavet 
i metal og emalje, og som hurtigt blev 
udsolgt.
Under min beretning sidst år efterlyste 
en deltager her i hovedstyrelsen tre 
malerier udført af Sophie B. Jensen, og 
skænket til Chr. Paulsen-Skolen. Jeg 
kan nu berette, at de i dag hænger i 
bedste velgående og pryder væggen i 
Tivolisalen.
Udlånsvirksomheden er tilfredsstil-
lende. Der er god interesse for vores 
samling, og vi har i årets løb haft hen-
vendelser fra en del forsamlingshuse 
og skoler med udlån til følge.
Her er det bydende lige at nævne, at 
vore depotforhold er så snævre, at det 
kun er vanskeligt at præsentere bil-
lederne for gæster. Vi kunne ønske os 
at større lokale til opbevaring af vores 
samling. Til gengæld er det nuværende 
depotrum brandsikkert, ligesom der er 
en rimelig konstant temperatur.
Sidste år efterlyste jeg interesserede, 
der kunne have lyst til at indgå i vores 
udvalg og beskæftige sig med kunsten 
i vores område.
Den efterlysning gælder stadig. Man 
skal bare melde sig.
Tak for det gode samarbejde i året, 
der er gået.”

SSFs BILLEDSAMLINGSUDVALG VESTERLED

SILD
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Ind imellem agerer
udvalget også 
detektiv

Det flotte relief fra Bornholm i det gamle Husumhus.

Sommerfest i børnehaven
Grillmaden nydes på børnehavens legeplads.

Fra forestillingen ”Konen i muddergrøf-
ten” med Henrik R. Andersen fra ”An-
dersens Kuffert Teater”. (Fotos: privat) 

[KONTAKT] ”Selv om vi denne gang 
har flyttet Vesterleds årsmøde/ som-
mermøde på Vesterled til lørdag den 
12. september p.g.a. mange andre ak-
tive datoer, Grundlovsdag, sankthans, 
årsmøder i Sydslesvig, Folkemødet på 
Bornholm, folketingsvalget, skoleafslut-
ninger og studenterfester, vil vi alle-
rede gerne nu erindre folk i Sydslesvig 
og Danmark om vores møde,” skriver 
Vesterleds bestyrelsesformand Carsten 
Dalgaard.
Da han har haft et massivt nedbrud 
på sin computer, hvorved bl.a. mange 
e-mailadresser er gået tabt, håber han 
på overbærenhed fra de personer, 
som øvrige år har hørt direkte fra ham, 
og at man gensidigt vil informere om 
mødet, så ingen bliver glemt eller 
kommer til at føle sig overset.
Lejrskolehjemmet Vesterleds årsmøde 
finder sted lørdag den 12. september 
og indledes traditionen tro med spis-
ning kl. 12. Middagen med stegte rød-
spætter og  jordbærgrød koster 150 kr.
Tilmelding til spisning senest tirsdag 
den 1. september til Lena Højer An-

dersen, Vesterled, (0045) 9731 5031, 
hhv. Carsten Dalgaard, Ikast, (0045) 
9715 5851 eller carstendalgaard@
mail.tele.dk. Ved senere tilmelding: 
Ingen garanti for rødspætte!
Årsmødet indledes kl. 13.30 ved dår-
ligt vejr, kl. 14 ved godt vejr.
Årsmødetaler i år er lærer og for-
eningsmenneske, 1. næstformand i 
SSF, Gitte Hougaard-Werner.
Mødet afrundes med kaffepause, fæl-
lessange, ordet frit med hilsner og en 
organisatorisk del med fortsatte byg-

geplaner og regnskaber.
Carsten Dalgaard minder om, at det 
fortsat er legalt at betale sit støttemed-
lems-kontingent på årsmødet hhv. på 
konto 7641 – 101 3766 eller Union-
Bank (BLZ 215 201 00 – 23 65 78) 
forinden.
Bestyrelsen består - foruden af for-
mand Carsten Dalgaard af Horst 
Werner Johan Knüppel, Tyge Rude 
Kristensen, Peter Johannsen, Jens An-
dresen, Erling Bach, Frede Bennetsen 
og Eberhard von Oettingen.

Årsmøde 12. september

Vesterled - gør Sydslesvig lidt større. 
(Arkivfoto Carsten Dalgaard)

[KONTAKT] I slutningen af måne-
den er der atter sommerfest på Sild. 
SSF Sild inviterer til sammenkomst i 
Kulturhuset i List fredag den 31. juli 
fra klokken 17.
Mottoet er samvær, hygge, lege, 

spil og Wii på foreningens nye tv-
skærm.
Man bedes medbringe kød eller fisk 
til grillen, salater, tallerkener, bestik 
m.m. Drikkevarer kan købes.

wj

Sommerfest 31. juli


