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Ugens overskrifter

GRÆNSEFONDEN TIL MØDE I FLENSBORG

Brydninger
[KONTAKT] FUEV gæstede et mindretal med brydninger i mere end én forstand.

Læs mere på KONTAKT side 2+4

Børn
[KONTAKT] DR får premiere på udstillingen med 50
års børne-tv i Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 3

Pip
[KONTAKT] Store Vi SSF arrangerer en familietur til
fynsk fuglepark.

Læs mere på KONTAKT side 4

Modigt
[KONTAKT] Herman og Jesper fra Husum nød deres
32 meters lifttur i Tønder.

Læs mere på KONTAKT side 5

Ny formand
[KONTAKT] Mandag den 18. maj
mødtes Grænsefondens bestyrelse til
sit ordinære møde i Flensborg.
Det egentlige bestyrelsesmøde holdtes
ved middagstid på Flensborghus. Her
gik tidl. minister Torben Rechendorff
af som formand. Ny formand er generalkonsul Henrik Becker-Christensen.
Efter mødet spiste bestyrelsen frokost
med repræsentanter for mindretallet.
Filosofien var gensidig orientering om

den aktuelle situation.
Efter frokosten aflagde bestyrelsen besøg på Dansk Centralbibliotek og dets
studieafdeling og senere på Flensborg
avis. Programmet sluttede med en
middag.
FONDEN
Grænsefonden, der forvalter betydelige midler, er af ældre dato. Den så
dagens lys i 1924, hvor en lang række

legater blev sammenlagt til Grænsefonden. Dens formål er først og fremmest støtte til Grænseforeningens arbejde. Men også Dansk Skoleforening
for Sydslesvig modtager hvert år et
mindre beløb. Endelig fremgår det af
fondens formål, at ”en flink, ubemidlet
elev på Gråsten landbrugsskole” modtager et legat fra fonden.

SSFs TEATER- & KONCERTSÆSON AFSLUTTES

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Grænsefondens bestyrelse til arbejdsmøde foran billedgalleriet med fremtrædende sønderjyder på Flensborghus: Den afgående formand og tidl. minister Torben Rechendorff, den nye formand generalkonsul Henrik Becker-Christensen, fhv.
museumsinspektør Inge Adriansen, rektor Jørgen Kühl, direktør Anders Jensen, Nykredit, direktør Lars Mørch, Danske Bank,
Grænseforeningens formand Mette Bock og revisor Flemming Knudsen. Indsat foto: bestyrelsesmedlem, biskop Marianne
Christiansen.

Rundbordssamtale
i Berlin

[KONTAKT] Efter lovning fra
forbundsregeringens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk
og på initiativ af SSF møder
repræsentanter for ministerier,
parlament, Flensborg by, FUEV,
BDN og SSF op i dag i Berlin for
ved en rundbordssamtale at indkredse konkrete muligheder for
en byggeteknisk videreudvikling
af Mindretallenes Hus og Flensborghus i Flensborg.
Projektet - indretningen af pakhuset i Nørregade 78 som mødeog dokumentationscenter for
Europas mindretal og regionens
flertalsbefolkning - har fået de
bedste anbefalinger med på vej
af bl.a. den tyske og den danske
udenrigsminister på 60 års-mødet
for Bonn-København erklæringerne i Berlin i marts. Her gav ministrene udtryk for, at projektet
ideelt som finansielt er et fælles
dansk-tysk projekt.
Finansieringen tilstræbes sikret
med støtte fra København og
Berlin.
SSF er derfor draget til Berlin i
forventning om, at projektet eller
i det mindste dele af det nu kan
realiseres med forbundsmidler.
Også Flensborg By har erkendt
projektets værdi og støtter
FUEVs, SSFs og BDNs planer
- ikke mindst efter at et andet
bysanerings-program ikke kom til
at omfatte Mindretallenes Hus.

Målet med Mindretallenes Hus
er i sidste ende at skabe et sted,
hvor stridende parter fra andre
steder i Europa kan mødes til fredelig dialog, og hvorfra der udgår
impulser til andre europæiske
regioner.
Møderækken i Berlin indledtes
allerede i går, onsdag, da Mindretalsrådet, som SSF er en del
af, først mødtes internt og derpå
med forbundsdagens indenrigsudvalg, og siden overværede
præsentationen af den første juridiske fagbog på tysk om rammekonventionen (”Handkommentar
zum Rahmenübereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten”), skrevet af eksperter for
eksperter samt de, der engang vil
være det.
SSF forventer ingen forjagede
tilsagn om støtte til videreførelsen
og færdiggørelsen af projektet
Mindretallenes Hus i dag, men
sætter sammen med FUEV pris
på lidt mere planlægnings-sikkerhed omkring det af alle involverede - mindretal som flertal - roste dansk-tyske (og i sidste ende
ikke mindst også europæiske)
fyrtårnsprojekt.
Sidste uges FUEV-kongres i Vestthrakien bekræftede desværre
endnu en gang, at der er behov
for et europæisk center for mindretalsspørgsmål.

SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] SSF afslutter sin teater- og koncertsæson 2014/15 med Teateriet Apropos´ ”En Skraldespands-kabaret” fire steder
i det sydslesvigske: Tirsdag den 26. maj kl. 19 i Nibøl Danske Skole, onsdag den 27. maj kl. 19 på Uffe-Skolen i Tønning, torsdag den 28. maj kl. 19 i Medborgerhuset i Egernførde, og fredag den 29. maj kl. 19 på Flensborghus i Flensborg, hvor også
den nye sæson præsenteres. Der er adgang for alle.
Læs mere på KONTAKTside 5

NY SdU-FORRETNINGSFØRER

Anders Kring
tager over
[KONTAKT] SdUs styrelse har besluttet
at ansætte Dansk Sundhedstjenestes
socialrådgiver og SdUs 1. næstformand
Anders Kring, Flensborg, som ny forretningsfører for SdU. Han afløser
Horst Schneider pr. 1. juli.

Anders Kring. (Foto: FlA)
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ISTED-JYDBÆK SSF

FUEV-KONGRESSEN

Nyt tiltag med børn
[KONTAKT] Tirsdag den 26. maj kl.
15-17 vil SSF Isted-Jydbæk gerne
tilbringe en hyggelig eftermiddag sammen med børn og deres forældre i
Jydbæk Forsamlingshus, Storegade/
Große Straße 69a i Jydbæk. Børnene
kan ”bastle” forskellige ting alt efter
alder sammen med deres forældre og
andre SSF-medlemmer. De fremstillede forårs-/sommerting får børnene
med hjem.
Det koster 2 euro pr. barn for SSF-

medlemmer og 5 euro for ikkemedlemmer. I prisen inkluderet er
der kage, saft og materialier til alt det,
børnene fremstiller. Voksne kan få en
kaffe- og kage-flatrate for 2 euro.
Det er et nyt tiltag, som SSF IstedJydbæk prøver. Bestyrelsen er meget
spændt på, om der kommer nogen.
Tilmelding senest i morgen, fredag den
22. maj på 04625-189 592.
Nadine

ONSDAGSKAFFEN

Flyttes til tirsdag
[KONTAKT] Valsbøl, Medelby, Store
Vi og Skovlund menigheds ”onsdagskaffe” på Valsbølhus i juni er rykket til
tirsdag, altså dagen før.
Tirsdag den 2. juni kl. 15-17 kommer
Ruben Fønsbo fra Lyksborg danske

menighed. Han fortæller om arvesynden, og særligt fortæller han om sin
vinkel på den i forhold til nutiden.
Alle er velkommen.
FR

BIBLIOTEKERNE

Hjælp til IT
[KONTAKT] Bøger er ikke kun papir.
Det er også bøger, man hører, og bøger, man læser på en tablet eller Ipad.
Men hvordan fungerer det?
Vil du i gang med at læse bibliotekets
e-bøger, høre netlydbøger eller har du
problemer med din pc eller tablet, så
er bibliotekar Michael Juul Olsen klar
med råd og vejledning på Slesvig Bib-

liotek, Bismarcksgade 18A, tirsdag den
26. maj kl. 14 samt på Husum Bibliotek, Nystaden/ Neustadt 81, onsdag
den 27. maj kl.13.
Tag din tablet eller Ipad med, og Michael hjælper dig med at hente bøger
til den.
LL
Nogle af de sydslesvigske deltagere i FUEV-kongressen hos det tyrkiske mindretal i Grækenland. (Foto: privat)

Ugen
der kommer
23.
SSF-distrikt Slesvig: Pinsetur ud i det blå fra Schleihallenparkplatz kl. 14
25.
SSF-distrikt Lyksborg: Pinsetur i ”Den grønne hestesko” i Lautrupsbachtal (2. del) kl. 7

26.
DCB, SSF, SdU og DSfS: Udstillingen ”Historien om DRs børne-TV” på Flensborg
Bibliotek 26.5-21.6.
Borgerforeningen Flensborg: Alsang i restauranten kl. 18.30
SSF: Sæsonafslutning med Teateriet Apropos` ”Skraldemandskabaret” på Nibøl Danske Skole kl. 19
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
SSF-distrikt Tarp: Klubaften (træperler) for børn fra 5. klasse ved SFO på skolen kl.
18-20
Store Vi Kvindeforening: Hygge i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Børneeftermiddag i Jydbæk Forsamlingshus kl. 15

27.
SSF Flensborg by og Grænseforeningen Aabenraa: Grå guld-dialogmøde ”Her er mit
liv” med Rainer Porsch og Walter Lock på Folkehjem i Aabenraa kl. 14.30
SSF: Sæsonafslutning med Teateriet Apropos´ ”Skraldemandskabaret” på Uffe-Skolen,
Tønning kl. 19
Aktive Kvinder Flensborg: ”Asparges”/ madlavning med Herbert Cordsen i Aktivitetshuset kl. 18
De danske foreninger i Store Vi: Bogbus og Kvindeforenings-kaffe ved skolen kl. 1515.45
SSF-distrikt Harreslev, Kulturring og VHS: Foredrag med generalkonsul Henrik Becker-Christensen om ”60 år med Bonn-København erklæringerne” i Borgerhuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Bustur fra Stadtfeld kl. 14
Bøglund Seniorklub: Møde i forsamlingshuset kl. 14.30

28.
Dansk Erhvervsforening: Generalforsamling på St. Knudsborg i Flensborg kl. 19 med
forudgående reception på generalkonsulatet kl. 17
Slesvigsk Kreditforening: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
SSF: Sæsonafslutning med Teateriet Apropos` ”Skraldemandskabaret” i Medborgerhuset, Egernførde kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Besøg i Flensborg Roklub kl. 14.30
SSW-distrikt Hanved/ Langbjerg og Jaruplund-Veding: Stiftende generalforsamling på
Jaruplund Danske Skole kl. 19
SSF-distrikt Store Solt: Hygge med kaffe og kage samt bogbus-besøg ved forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Velt/Follervig: Besøg i ”Eiderstedter Heimatmuseum”, fra Follervig kirke
kl. 14
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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Et interessant forum
[KONTAKT] Det var en interessant
kongres, mindretalsunionen FUEV
havde inviteret til i det fattige Vestthrakien hos det tyrkiske mindretal
i Grækenland 13.-17. maj, og som
op imod 150 delegerede fra 30 nationale mindretal i Europa deltog i,
godt overvåget af græsk politi.
Fra det danske mindretal i Sydslesvig deltog en delegation fra SSF,
SdU og Friisk Foriining, mens skoleforeningens repræsentanter ikke nåede flyet, og senere fly var udsolgt.
Ikke mindst det tyrkiske mindretal
formåede at præsentere sig selv
for kongressens deltagere og den
tilstedeværende mindretalspresse.
Flertalspressen svigtede også ved
denne kongres.
Kongresdeltagerne måtte tage til efterretning, at det tyrkiske mindretal,
der er muslimsk og ikke må kalde
sig tyrkisk, diskrimineres af det offentlige og bl.a. ikke selv må vælge
sine religiøse ledere, muftierne. De
udpeges af staten, hvilket begrundes med, at de også har juridiske
kompetencer.

Med undren tog ikke mindst de
nordeuropæiske mindretal til efterretning, at det tyrkiske mindretal
og dets organisationer langtfra altid
er enige i målsætning og midler,
og det vel at mærke i helt andre
dimensioner end den uenighed, der
ind imellem spores f. eks. i det danske mindretal i Sydslesvig.
FUEV-internt drøftede de delegerede mindretalsunionens vedvarende
problem, dens permanent vanskelige finansielle situation, der dog er
i bedring. Takket være offentlige
midler fra delstaterne Slesvig-Holsten, Saksen og Brandenburg, Danmark, det tyske fællesskab i Belgien
og Sydtyrol samt forbundsindenrigsministeriet (projektmidler) og visse
nedskæringer hænger budgettet
sammen.
Det betyder dog, at der hverken er
råd til flere ansatte medarbejdere
og til at øge omfanget af studierejser og informationsmøder rundt
omkring i Europa. Men nogle bliver
der dog råd til.
Kongressen fungerede som altid

som platform for situationsberetninger fra mindretal rundt omkring og
vedtog en række resolutioner.
Bl.a. opfordrede den EU til at bekende sig til sit mindretalspolitiske
ansvar og ikke blot overlade det til
medlemsstaterne. FUEV kræver, at
EU etablerer et kontaktudvalg til de
nationale mindretal.
Den opfordrer Europarådet, OSCE
og UN til at udbygge deres egen og
lægge pres på EU m.h.t. til en mindretalspolitik.
Den appellerer til regeringerne i
Europa om at gå i dialog med deres
respektive mindretal om problemstillinger, ikke mindst den græske
regering, der til dags dato slet ikke
anerkender nationale mindretal.
Men også den rumænske regering
opfordres til at omgås sit ungarske
mindretal og aromunerne med anerkendelse og respekt.
Som nyt medlem optog FUEV på
kongressen bl.a. en ukrainsk paraplyorganisation for omkring 50
nationale mindretal dér.

CHRISTIANSLYST

Sangaften for alle med Herold
[KONTAKT] Alle interesserede er
hermed indbudt til sangaften på Christianslyst fredag den 29. maj kl. 20,
oplyser Johan Herold, kendt i mange
sammenhænge i Sydslesvig.
Han er guide for Juelsminde Kirkekor,
der med 65 involverede giver koncert

i Egernførde kirke lørdag den 30. maj
kl. 20 og deltager i gudstjenesten om
søndagen den 31. maj kl. 10 i Ansgarkirken i Flensborg.
Men altså fredag aften slapper man af
med en sangaften, som Herold tilrettelægger.

Korets dirigent Annelise Frederiksen
er en habil violinspiller, og Herold ved
klaveret leverer akkompagnementer til
sange fra Højskolesangbogen og DGIsangbogen.
Alle er velkomne.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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DR-UDSTILLING PÅ BIBLIOTEKET

DIALOG OVER GRÆNSEN

50 års børne-tv
[KONTAKT] I perioden 26. maj - 21.
juni vises en stor udstilling fra DR - Nøj
det’ for børn på Flensborg Bibliotek.
Udstillingen genspejler historien om
DRs produktion af børne-tv.
Sydslesvig har, som det første sted
uden for København, fået muligheden
for at vise en enestående udstilling
produceret af Danmarks Radio. Udstillingen præsenterer 50 års børne-tv
– lige fra Ingrid og Lillebror, over Kaj
og Andrea til den populære Hr. Skæg,
som alle børn i Danmark kender.
Gennem flotte rekvisitter, ord, lyd og
billeder får børn, forældre og bedsteforældre et unikt kik ind i et skattekammer, der er en del af vores fælles
danske kulturarv.
Udover selve udstillingen er der arrangeret en række tilbud og workshops til
de sydslesvigske børn:
Børnehavebørn inviteres på udstillingsbesøg, hvor de oplever de kendte
børne-tv-figurer gennem sang, leg og
historiefortælling.
Otte workshops over 13 dage giver
ca. 300 sydslesvigske skole- og fritidshjemselever en oplevelse med
produktion af underholdning til andre
børn.
Biblioteket har allieret sig med professionelle undervisere i fortælling og
animation, i film- og tv-mediet samt i
produktion af (stang)dukker. Gennem
workshoppene oplever eleverne en
proces, hvor de bearbejder, samarbejder, producerer og præsenterer en

produkt – f.eks. en kortfilm, en animationsfilm, kamishibai (japansk billedteater) eller børne-tv. Eleverne opnår
derved både en ny viden, men også
kreative og digitale kompetencer.
Udstillingsprojektet finder sted i
ugerne op til de danske årsmøder i
Sydslesvig og eleverne opfordres til at
reflektere over årsmødernes motto –
”Find Sydslesvig” i workshoppene. Resultatet kan blive vist for andre børn,
for forældre og bedsteforældre og evt.
på årsmøderne.
Bag udstillingsprojektet står Center for
Undersvingsmidler og Dansk Centralbibliotek med Gabriele Fischer-Kosmol
og Anni Søndergaard som tovholdere.
Projektet støttes af en række sydslesvigske organisationer, der udtrykker
glæde over at kunne bidrage både til
at formidle fælles dansk kulturarv og
til elevers kendskab til produktion af
digital og analog underholdning for
børn – alt sammen kombineret med
de danske årsmøder i Sydslesvig 2015.
Udstillingen åbnes tirsdag den 26.
maj kl. 13.30 af biblioteksbestyrelsens

næstformand Bjarne Truelsen, og
overborgmester Simon Faber spiller
kendte sange fra børne-tv til åbningen.
Alle er velkomne.
Udstillingen, der holder åbent mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl. 9-14,
er arrangeret af Centralen for Undervisningsmidler og Dansk Centralbiobliotek.
http://jyllands-posten.
dk/kultur/ECE7707630/
Gamle-dukker-p%C3%A5gr%C3%A6nseoverskridende-opgave/
http://www.tvnyt.com/artikel/default.
asp?id=44160
http://www.dr.dk/Om_DR/
Nyt+fra+DR/artikler/2015/05/13230118.htm

SLESVIG SSF

Sommergrill for alle
[KONTAKT] Lørdag den 13. juni kl. 16
arrangerer SSF Slesvig en sommerfest
med grillmad, lejrbål og hyggeligt samvær bag spejder-hytterne.
Bestyrelsen sørger for kød, pølser, salat

En af de kendte figurer fra DRs børnetv: Kaj. (Foto: DR)

og brød.
Det koster 5 euro per person.
Alle er velkommen.
Tilmelding senest 8. juni til Kirsten
Nielsen, 04621-934 455.

SSW-HAUPTAUSSCHUSS

Mehrsprachigkeit ist echter Bonus, kein Malus
[KONTAKT] Der SSW fordert die
Kommunen auf, den von der Landesregierung beschlossenen „Handlungsplan Sprachenpolitik“ für Regionalund Minderheitensprachen aktiv zu
unterstützen.
Dies geht aus einer Resolution hervor,
die der SSW-Hauptausschuss kürzlich
auf seiner Sitzung in Schleswig einstimmig beschlossen hat.
Der von der Landesregierung beschlossene Handlungsplan Sprachenpolitik sieht vor, die Regional- und

Minderheitensprachen des Landes
zu stärken und noch besser in den
schleswig-holsteinischen Alltag zu integrieren. Dies soll insbesondere durch
eine durchgängige Verankerung der
Regional- und Minderheitensprachen
im Bildungssystem geschehen, von der
Kindertagesstätte bis zur Hochschule.
Ferner wird Schleswig-Holstein offiziell mehrsprachig: So sollen sich die
Bürger im Land künftig auch in dänischer, friesischer oder niederdeutscher
Sprache an die Behörden wenden

können ohne für Übersetzungskosten
aufkommen zu müssen. Auf diese
Weise wird Mehrsprachigkeit in SH
auch personalpolitisch zu einem wichtigen Kriterium:
„Denn bei Einstellung oder Fortbildung mehrsprachiger Mitarbeiter
fallen auch in den Amtsstuben keine
Übersetzungskosten an – zugleich
wird auch unter den jungen Menschen die Attraktivität gesteigert,
Mehrsprachigkeit bereits in der Ausbildung zu erwerben“, erläuterte der

Vorsitzende des SSW im Landtag, der
Husumer Lars Harms, der die Resolution vorstellte.
Wichtig sei, dass der Handlungsplan
von den Kommunen auch angenommen und mit Leben gefüllt wird. Dies
gelte nicht nur für den Schriftverkehr,
sondern auch etwa für die Aufstellung
mehrsprachiger Orts- und Hinweisschilder.
„Unsere Sprachenvielfalt in SchleswigHolstein ist bundesweit einmalig und
damit auch ein echtes Alleinstellungs-

merkmal in der Außendarstellung.
Auch deshalb ist es richtig und wichtig,
unsere Sprachen sicht- und erlebbar
zu machen. Eine mehrsprachige Beschilderung unterstreicht den weiten
Horizont, für den wir hier im echten
Norden international so bekannt und
beliebt sind. Mehrsprachigkeit ist also
ein echter Bonus, kein Malus“, so
Harms.

SSW FORDERT

Größere, schlagkräftige Gemeinden
[KONTAKT] Ob freiwillig oder auf gesetzlicher Grundlage fusioniert werden
soll – da schieden sich die Geister auf
der Hauptausschuss-Sitzung vor ein
paar Tagen in Schleswig.
Schließung kleiner Grundschulstandorte. Nachwuchsprobleme in Gemeinderäten, Wehren und Vereinen.
Schwimmbäder und Sportplätze, deren Instandhaltung sich trotz aller Konsolidierungsanstrengungen kaum noch
stemmen lassen, weil die Einnahmen
wegbrechen.
„Die Auswirkungen des demographische Wandels sind vor allem
im ländlichen Raum nicht mehr zu
übersehen oder wegzudiskutieren: In
vielen Kleinstgemeinden steht die Daseinsfürsorge vor dem Aus. Ursache ist
allerdings nicht der demographische
Wandel selbst, sondern die unzeitgemäße kleinteilige Struktur in unserem
Land. Wir brauchen dringender denn
je eine Kommunalreform“.
Mit deutlichen Worten schlug der
Fraktionsvorsitzende des SSW im
nordfriesischen Kreistag, Ulrich
Stellfeld-Petersen am Dienstag letzte
Woche ein weiteres Kapitel auf in ei-

ner Debatte, die den SSW seit über 10
Jahren intensiv beschäftigt:
Hauptthema des in Schleswig tagenden SSW- Hauptausschusses war die
Forderung nach einer Kommunalreform.
„Die Menschen stimmen mit den
Füßen ab. Wenn eine Gemeinde mir
keine ausreichende Daseinsvorsorge
zu bieten hat, dann suche ich mir
eben eine andere. Deshalb brauchen wir Gemeinden, die groß und
schlagkräftig genug sind, um dem
Städtetrend etwas entgegen setzen zu
können“, so Stellfeld Petersen.
Im Vorfeld der Diskussion gab es
Einschätzungen und Erfahrungsberichte zweier Referenten, die bereits
erfolgreich Fusionsprozesse gemeistert
haben: Der parteilose Kropper Bürgermeister Stefan Ploog hat als ehemaliger Leitender Verwaltungsbeamter im
Amt Oeversee die Zusammenlegung
der Gemeinden Oeversee und Sankelmark begleitet.
Und der ehemalige Satruper Bürgermeister Harald Krabbenhöft (CDU)
berichtete vom Fusionsprozess in Mittelangeln.

Beide Referenten machten darauf
aufmerksam, dass es große Überzeugungsarbeit und das Entkräften vieler
Mythen bedurfte, die Menschen in
diesem Prozess mitzunehmen.
Gleichwohl zogen beide ein positives Fazit: Schließlich sei es um nicht
weniger gegangen, als die kommunalpolitische Gestaltungsfreiheit auch für
die Zukunft zu bewahren. Dieses sei
ausnahmslos gelungen.
Im Vorfeld von Kritikern geäußerte
Befürchtungen, etwa vor Identitätsverlust oder vor einem Aussterben des
lokalen Ehrenamts, hätten sich nicht
im Ansatz bestätigt.
Der Husumer Lars Harms, Vorsitzender des SSW im Landtag, stellte heraus, dass viele kommunale Probleme
sich durch größere Gemeinden quasi
von selbst erledigen würden: „So
wären die aktuell diskutierten Abwerbungsversuche der Schulen untereinander überhaupt kein Problem. Mit
Kommunen in der Größenordnung
der heutigen Ämter wäre dann mehr
drin als reine Besitzstandswahrung;
wir hätten eine ganzheitliche Schulplanung. Im Sport würden nicht viele

kleine Standorte um Zuschüsse für die
immer gleichen Kleinanlagen konkurrieren, sondern wir könnten schwerpunktbezogen hochwertige, attraktive
Sportanlagen für jeden Bedarf schaffen“, sagte Harms.
Bereits 2004 hatte sich der SSW in
einer Grundsatzentscheidung darauf
festgelegt, dass eine Kommunalreform
geboten ist, und eine sinnvolle Größenordnung für die neuen Gemeinden der Größe der jetzigen Ämter
entspricht.
Auch auf der Sitzung hielten die Teilnehmer mehrheitlich an dieser Forderung fest.
Ob dies freiwillig oder per Landesgesetz geschehen soll – da scheiden sich
mittlerweile die Geister.
Hatte der SSW sich damals noch eindeutig zugunsten einer gesetzlichen
Regelung positioniert, kommt die
SSW-Arbeitsgruppe Kommunalreform
mittlerweile zu einem anderen Ergebnis:
Ulrich Stellfeld-Petersen, der das Positionspapier der Gruppe vorstellte,
sprach sich für eine anreizbezogene
freiwillige Lösung aus: „Ich denke,

dass immer mehr Menschen erkennen, wohin die Kleinteiligkeit führt,
und das der Wille, die eigene Heimat auch für die Zukunft lebenswert
zu gestalten, automatisch zu mehr
Zusammenarbeit und auch zu Zusammenlegungen führen wird“, so
Stellfeld-Petersen.
Diese Auffassung stieß auf ein geteiltes
Echo:
„Freiwillig war dies schon lange möglich. Reell hat sich in den 40 Jahren
seit der letzten Kommunalreform allerdings kaum etwas getan“, gab Landesgeschäftsführer Martin Lorenzen zu
bedenken.
Auch Lars Harms und Landesvorsitzender Flemming Meyer sprachen sich
für eine gesetzliche Regelung aus.
Die innerparteiliche Diskussion in Sachen Kommunalreform wird also vorerst weiter gehen. Bereits im kommenden Monat steht das Thema erneut
auf der Tagesordnung des SSW: Hier
will man sich näher mit dem Modell
der Samtgemeinden in Niedersachsen
auseinandersetzen.
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STORE VI SSF

TØNNING

Eleverne underholdt bl.a. med sang. (Foto: Kerstin Pauls)

Fin elev-underholdning

Der er papegøjer,...

[KONTAKT] Forleden tirsdag var der
igen Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen i
Tønning. Skolens elever underholdt
med dejlige danske sange som f.eks.

Nu kommer fuglene igen.
Elever fra 5. og 6. klasse læste et ”Hörspiel” skrevet af deres lærer Gunnar
Johannsen. Eftermiddagen sluttede

med billeder fra lejrskolen i Vesterled.
En fin eftermiddag.
Næste cafédag er den 9. juni.
Kerstin Pauls

FUEV-KONGRESS

Letztendlich eine positive Bilanz
...storke og...

Familietur for alle
[KONTAKT] Lørdag den 6. juni drager
SSF Store Vi til Danmarks Fuglezoo
Frydenlund Fuglepark nær Tommerup
på Fyn
Anlægget er fynsk bondegårdsidyl, når
det er skønnest. I den 5 ha store fuglepark er der anlagt et 2 km handicapvenligt stisystem.
Der er rig mulighed for at nyde den
medbragte mad ved de opstillede
borde og bænke. Bag cafeens terrasse
er der en god, udfordrende og børnevenlig legeplads, hvor der også er
mulighed for at komme ind og klappe
geder og kaniner.

Kl. 11-18 er der også ”mini dansktopfestival” med bl.a. René og Cecilie,
Kent H og Jolly D Band.
Deltagerne i distriktsudflugten tager
afsted fra Store Vi Danske Skole (Störtebekerweg 3) lørdag den 6. juni kl. 8.
Drikkevarer kan købes i bussen. Hjemturen indledes ved 15-16-tiden.
Prisen for bustur, entré til park og festival er 20 euro for medlemmer, 30
euro for ikke-medlemmer og 10 euro
for børn fra 3 og op til 14 års alderen.
Tilmelding - også fra andre distrikter via Annette Neumann, 04604 92222.

[KONTAKT] Mit der Delegiertenversammlung endete das offizielle Programm des 60. FUEV-/FUEN-Kongresses am 16. Mai im westthrakischen,
griechischen Komotini.
An der Sitzung des höchsten Gremiums der FUEN, moderiert von Vizepräsident Bernhard Ziesch, nahmen
30 stimmberechtigte Organisationen
mit ihren Delegationen teil.
Präsident Hans Heinrich Hansen
resümierte zusammen mit seinen Präsidiumskollegen das Engagement der
FUEV. Hansen stellte hin Hinblick auf
die Tätigkeit zufrieden eine positive
Bilanz fest:
- Mit der Fortführung der Minority
SafePack-Initiative, der Eröffnung
des Kontors des Hauses der Minderheiten, des Lobby-Engagements auf
europäischer Ebene und einer Reihe
politischer Spitzengespräche bringen
wir die FUEV und die europäischen
Minderheiten in die richtige Position.
Auch wenn wir mit dem Umgang in
der Minderheitenpolitik nicht zufrieden sein können, werden wir dadurch
unsere politischen Hauptziele wie
einen Kontaktausschuss auf Ebene der
EU nur noch stärker forcieren, sagte
Hansen.
Die notwendigen Rahmenbedingungen dafür hat die FUEV geschaffen.
Unter Leitung der 39jährigen Generalsekretärin Susann Schenk ist es in den
letzten Monaten gelungen die FUEV
aus den roten Zahlen zu heben und
mit einer positiven Bilanz für die nächsten Jahre auszustatten. Bereits jetzt
sind hochkarätige Veranstaltungen für

2015/2016 bestätigt.
So wird die Deutschsprachige Gemeinschaft im September 2015 Gastgeberin des neuen FUEV Advisory Councils sein, der FUEV-Kongress im Mai
2016 in Rahmen der EU-Kulturhauptstadt Breslau/ Wrocław durchgeführt
und die politischen Entscheidungsträger der europäischen Regionen vom
Landeshauptmann Südtirol im Juni
2016 zur Europeada eingeladen.
- Auf diesem Wege werden wir uns
Forum europäischer Minderheiten
Schritt für Schritt etablieren, so Hansen zuversichtlich. Auf dem Kongress
wurde hierzu mit dem Dialog mit weiteren Nicht-Regierungsorganisationen
und der Intergruppe für traditionelle
Minderheiten ein weiterer Baustein
zugefügt. Das Gerichtsurteil im Verfahren zur Europäischen Bürgerinitiative MinoritySafePack wird im Laufe

des Jahres erwartet.
Die Delegiertenversammlung verabschiedete die Kongressresolution mit
der Hauptforderung nach einem Kontaktausschuss bei der EU. Die Delegierten nahmen wohlwollend zur Kenntnis, dass es der Leitung der FUEV
gelungen ist, für die Eröffnung ihrer
Repräsentanz in Brüssel die notwendigen Vorraussetzungen zu schaffen.
Als Ergebnis des Kongresses wurde die
Resolution zur Situation in Griechenland und zur Situation der Westthrakien-Türken verabschiedet.
In die FUEV-Familie aufgenommen
wurden die mazedonische Assoziation „Illinden“ aus Albanien, die
Versammlung der Nationalitäten der
Ukraine, ein Dachverband von mehr
als 50 Minderheiten und ethnischen
Gruppen und die Moldawier aus der
Ukraine.

Kongressteilnehmer in einer Tagungspause. (Foto: FUEV)

LANDESREGIERUNG

Respekt für Verschiedensein
Grundlage der Minderheitenpolitik

... strudse. (Fotos: Colourbox)

[KONTAKT] Staatssekretär Thomas
Losse-Müller hat Sonnabend für die
Landesregierung an die 2.800 Sinti
und Roma aus Schleswig-Holstein
erinnert, die vor 75 Jahren, am 16.
Mai 1940, von Hamburg aus in die
Ghettos und Vernichtungslager des besetzten Polens deportiert wurden.
„Die Erinnerung an dieses Verbrechen
Jahr für Jahr wachzuhalten, das sind
wir den Opfern des nationalsozialistischen Völkermords schuldig. Auch
um unserer selbst willen müssen wir

heute und in Zukunft an die Gewalt
von damals gemahnen“, sagte LosseMüller bei einer Feierstunde im Kieler
Hiroshima-Park.
Die Stärke einer demokratischen
Gesellschaft zeige sich gerade im
Umgang mit den Minderheiten, die
in ihr leben. „Jedem Menschen, der
anders ist, mit Offenheit zu begegnen,
mit Interesse und mit Respekt: diese
Haltung prägt Schleswig-Holsteins
Minderheitenpolitik ebenso wie die
Flüchtlings-, die Zuwanderungs- und

die Integrationspolitik“, so der Chef
der Staatskanzlei anlässlich des 75.
Jahrestags der Deportationen.
Etwa 60.000 deutsche Sinti und
10.000 deutsche Roma leben heute
in Deutschland. Der Landesverband
Deutscher Sinti und Roma schätzt die
Zahl der Sinti und Roma mit deutscher
Staatsangehörigkeit in Schleswig-Holstein auf etwa 5.000 Menschen.
stk

Flensborg Avis - torsdag den 21. maj 2015 - side 5

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

HUSUM SSF

KOBBERMØLLE INDUSTRIMUSEUM

Den gamle brandbil var et hit blandt både små drenge og knap så små piger. (Fotos: Ingrid Christophersen)

Brandmænd
begejstrede
husumerne

Herman von Horsten og Jesper Post lod sig køre helt op i 32 meters højde. (Foto:
Carsten Busch)

[KONTAKT] En snes medlemer af
SSF-distrikt Husum besøgte i lørdags
brandvæsnet i Tønder, der, lige som
i store dele af Slesvig-Holsten, er bemandet med frivillige brandfolk. Et par
hundrede af slagsen er der i Tønder
Kommune.
Husumerne fik forevist stationens udstyr lige fra stigevogne til pladesaven,
der bruges til at skære folk ud af havarerede biler.
Samtidig gav beredskabschef Jacob
Jensen en omfattende og levende
orientering om brandvæsnets arbejde
og om dets samarbejde med de tyske
kolleger i Sønder Løgum, Aventoft og
Klangsbøl.
De, der havde modet, kunne også få
sig en himmelfart med manliften, der
blev skudt op i hele 32 meters højde.
Andre tog i stedet en tur med den
gamle brandbil rundt i byen.
På hjemvejen mæskede man sig med
kaffe og kage i Café Zollhaus i Rødenæs.
ph

Modeldampmaskine-samlingen vækker altid stor interesse hos alle aldersgrupper.
(Foto: privat)

Åbent hus i pinsen
[KONTAKT] Kobbermølle Industrimuseum holder åbent hus/ aktionsdag
på den tyske mølledag Deutscher
Mühlentag 2. pinsedag den 25. maj kl.
11-17.
Der bliver demonstration af den store
fredede 700 HK-dampmaskine, den
store modeldampmaskine-samling,
hammerværket samt gamle værktøjsmaskiner. Torben Smed har ild i essen

og svinger hammeren på ambolten.
- Der er i dette tidsrum fri adgang,
men museet beder om et frivilligt
bidrag, idet det er dyrt at drive et
museum i denne størrelsesorden, og
museet har brug for penge til at kunne
udbygge udstillingen, siger museets
ulønnede forretningsfører Svend Lykke
Schmidt.

TILLYKKE

Keno Busch-Baleck fik lov at forsøge sig som sprøjtefører.

SSFs TEATER- & KONCERTSÆSON AFSLUTTES

Med kabaret fire steder

[KONTAKT] SSF afslutter sin teater- og
koncertsæson med Teateriet Apropos´
”En Skraldespands-kabaret fire steder i
det sydslesvigske:
Tirsdag den 26. maj kl. 19 i Nibøl
Danske Skole, onsdag den 27. maj kl.
19 på Uffe-Skolen i Tønning, torsdag
den 28. maj kl. 19 i Medborgerhuset i
Egernførde, og fredag den 29. maj kl.
19 på Flensborghus i Flensborg.
’En skraldespandskabaret’ er et musikalsk åndehul - et øjeblik på rekreation i godt selskab med bl.a. Svante,
Pianomanden, Erik O. Andersen, og
den grimmeste mand i byen.
En gruppe veloplagte gårdsangere,
spillemænd og landevejsriddere indtager scenen for en aften og kaster
blikke tilbage på en sangskat, der møder hele Danmark fra top til bund og

sætter tankerne tilbage til jukeboxen
og de rygende smøger på den nærmeste brune bodega. Til tiden hvor
hver aften på den lokale var en fest og
hyldest til livet, hvor både livets lyse og
tilværelsens mørke sider brød frem i
sprækkerne mellem røgtågerne.
Et godmodigt kram med kærlige hilsner til hver enkel publikummer fra
f.eks. John Mogensen, Benny Andersen, Poul Dissing og Niels Hausgaard.
De levende lys stråler, kulørte lamper
pynter i loftet og musikinstrumenterne
står klar - stemningen er intens omkring jeres lille caféscene.
De medvirkende tager mod publikum
allerede, når dørene slås op. De hygger, snakker, serverer og synger, mens
folk finder jeres pladser. Stemningen
er god og uformel. Lyset dæmpes, de

levende lys skinner, og om lidt indtager de to skuespillere og tre musikere
scenen og serverer et åndehul, hvor
publikum hvirvles ind i et løssluppent
univers fyldt med humor. En stund,
hvor man kan drikke en øl eller et glas
i fred og ro, nyde et grin samt læne
sig tilbage med drømmen om det frie
liv langt fra hverdagens stres og trummerum.
Med denne forestilling tilbydes publikum en fortryllende aften med fest,
farver og humor.
Efter Teateriet Apropos´ forestilling
præsenteres SSFs kommende teaterog koncertsæson 2015/ 2016, og der
serveres en lille forfriskning.
www.teaterietapropos.dk

Rose-Marie Weber, nu 80 år gammel. (Foto: privat)

Rose-Marie 80 år
[KONTAKT] ”Jeg har altid følt mig
godt tilpas her på Margrethegaarden i
Slesvig,” fortæller Rose-Marie Weber,
født Matthiesen, der 17. maj rundede
de 80.
Hun er barn af dansksindede forældre,
elev på Ansgar-Skolen og dengang
som nu engageret i det danske.
Efter arbejde i byen og på landet gik
hun på pension - og flyttede i 1999
til det danske ældrecenter i Bismarksgade 20.
Hun tog på en del rejser, læser gerne,
tager gerne af sted i bil - og holder
meget af blomster.

På Margrethegaarden blev hun gode
venner med siden afdøde Walter Petersen. De flyttede sammen og havde
det godt med hinanden i tolv år.
Gerne sidder hun sammen med sin
nabo og veninde Anneliese Hahn. De
nyder solen på altanen, når den endelig skinner, men har også oplevet en
del storme.
Hun deltager gerne i foreningslivet.
Margrethegaardens beboere ønsker en anelse forsinket - hjertelig tillykke
med dagen i søndags.
Johanna

KIRKESIDEN
DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE

www.dks-folkekirken.dk

Hanved Kirke: Carina Popilarski, Johanna Kruse, Louise
Juhl-Schlicht, Oliver Dierke, Jill Davids, Marie Allkemper

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Nr. Haksted kirke: Nick, Janos, Isabelle, Laura,
Jonas og Finn

Freienwill: Merle Hansen, Johanna Keil, Bente
Gondesen, Ruben Fønsbo

Sild: Finn-Luca Röhner, Paul Laines
Leander Baute, Jon Hardon Hansen

Harreslev Kirke: Bagerst fra v., Sara Deutschmann, Jule
Hein, Oliver Moshage Laursen, Zoe Zander, Julie Hede Hansen.
Forrest fra v., Louisa Harck, Sophie-Marie Sonne Vangsgaard Mortensen, Finn Rosenberger, Jens Torp, Stine Jansen, Minou Schnack

Tønning: Merle Hansen, Mattias
Skærved, Laura Ziegert

Helligåndskirken: Bagerst fra v., Jana Golditz, Elinor
Storm Johannsen Voss, Kristine Storm Johannsen Voss, Melina
Christiansen, Finn Luka Reimer, Jacob Ørsted, Lea Celine
Perlewitz. Forrest fra v., Lea Golditz, Johanne Marie Juul Olsen,
Tom Potthoff, Gina Renee Möller

Skt. Jørgens Kirke: Dominique Michelle Erichsen, Celina
Heinicke, Michelle Heinicke, Lisa Jansen, Anna Lena Kock,
Laura Sophie Roß, Emily Mawushi Trumm, Finn Egeris

KONFIRMATION

Det er højsæson for konfirmation
i øjeblikket, og i Sydslesvig er en
lang række unge blevet konfirmeret i de danske kirker. Du kan se en
del af dem her. Fra Kirkesiden skal
der lyde et stort tillykke!

Ansgar Kirke: Hanna Sofie Christiansen, Anna-Christina
Antoinette Duscha, Magnus Ulrik Dybdal Hansen, Julia Hansen,
Julius Luca Jensen, Timo Kulski, Julia Maylin Lund, Thore Leve Stiig
Paulsen, Noah Petersen, Gina-Maria Volger, Larissa Wacker

Skt. Hans Kirke: 1. rk. fra v,. Niklas Kristensen, Bjarne
Pott, Jan Lucca Thümmel, Jesper Hoffmann, Tyade-Boy
Meesenburg, Miko Bendixen, Lea Brodersen. 2. rk.: Ea Dal,
Jonathan Fly Christensen, Timo Kriest, Sean Kristensen, Felix
Kronenbitter, Leon Bossen, Leon Kirmis, Jonas Schöllermann, Merle Croonen, Cassandra Schneider

Rendsborg: Cecilie Brasks konfirmander. Desværre har
vi ikke kunnet få deres navne, men vi håber at familie og
venner kan genkende dem :-)

Hvis din søn eller datter vil konfirmeres, skal du bare henvende dig
til din lokale danske kirke. Konfirmation er gratis for medlemmer af
den danske kirke i Sydslesvig, og
undervisningen begynder sidst på
sommeren. Find flere oplysninger
på www.dks-folkekirken.dk, eller
kontakt din lokale danske præst.

Kappel: Nicolai, Lilja, Jerrik, Allegra, Ella, Svea,
Katharina, Leonie og Randi

Sønderbrarup: Nikolaj Steen, Jan Nissen, Lukas Daniel
Hoeck, Philip Dirk Nissen, Michel Büscher, Robin Luszczak

Husum Kirke: Vanessa Dau, Sara Lynn Gülke, Kjara
Weitz, Kathleen Eileen Brack, Mats André Willers, Hans
Jürgen Carstensen, Mattis Nicolaisen, Ulrich Vogel

Helligåndskirken: Tore Magnus Teichmann, Darius
Hornschuh, Nikolaj Skov Reimann, Adam Dandanell Ørsted,
Tjark Luschert, Fabian Sawatzki, Jacob Ørsted. Midterrækken: Jonna Kaya Hansen, Solveig Marie Biehl, Tjorven Arp,
Mascha Kjærgaard. Forrest: Svea-Marlena Hoffmann, Nora
Marlene Heil, Emma Emilie Madsen.

Frederiksstad: Friis-Momme Harms, Ulrich Vogel, Sünne
Kea Eggers, Sophie Nottelmann

Ansgar Kirke: Liv-Annika Abel, Jerrishøj, Jannek Christen
Becher, Ganja Shiva Berndt, Dorian Lenny Brettel, Matti Barnabas
Duborg, Jarried Max Ewel, Paula Christine Flintholm, Sofie Geipel,
Annika Loviisa Freiin von Imhoff, Aron Marquaardsen, Tammy
Josephine Neumann, Ole Jannes Pauls, Mats Lukas Rosenbaum,
Sina Schmaglowski, Luca Raffaele Seeger, Sebastian Jannes Wullf

Læk: Henriette G. Knudsen, Mika Jensen, Lennart
Mertineit, Magnus Meyer, Charlotte Andresen, Martha
Andersen, Line Schultz

Lyksborg: Emma von Oettingen

