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efterÅrsUDstiLLing PÅ MikkeLBerg

BiBLioteket

LeDer

sdU

Venner
[KONTAKT] Viborgegnens GF gæstede vennerne i 
Skovby og Bøglund.

Fuldt hus
[KONTAKT] Mette Fugl-mødet på Flensborghus var 
udsolgt.

Gråt guld
[KONTAKT] 30. september finder det næste grå 
guld-møde sted i Flensborg.

Genvalgt
[KONTAKT] De danske Sct. Georgs Gilders landsgil-
demester Helmut Werth genvalgtes.

[KONTAKT] Mindretalssekreta-
riatet i Berlin, Mindretalsrådets 
udførende organ, har 10 års 
jubilæum i dag, torsdag. Dagen 
markeres med en reception, som 
det politiske Berlin og de fire na-
tionale mindretals repræsentanter 
deltager i.
Jubilæet markerer også 10-året 
for, at Mindretalsrådet - med 
repræsentanter for de danske 
sydslesvigere, friserne, sorberne 
og sinti & roma - blev strammet 
op som samarbejds- og dialog-
forum med det politiske Berlin, 
forbundsregeringen og forbunds-
dagen.
Mindretalsrådet har en fortid, 
der går omkring 25 år tilbage til 
den tysk-tyske genforening, hvor 
Vesttysklands foreløbige grundlov 
skulle erstattes med en ny fælles-
tysk grundlov. I den forbindelse 
samarbejdede de fire nationale 
mindretal i Tyskland om at fore-
slå en mindretalssikring i den 
kommende grundlov.
Her afspejlede der sig imidlertid 
kun et nødvendigt 2/3-flertal, 
hvis mindretallene frasagde sig 
samarbejde med sinti & roma. 
Det gjorde man ikke, og mindre-
talssikringen blev ikke til noget.
Samarbejde mindretallene imel-
lem fortsattes ufortrødent. En 
arbejdskreds nedsattes sammen 
med forbundsdagsmedlemmer 
og embedsværk, men det store 
mindretalspolitiske gennembrud 

udeblev.
I 2004 indgik de fire anerkendte 
nationale mindretal i Tyskland 
en samarbejdsaftale omkring 
Mindretalsrådet. Og en mindre-
talskommitteret havde forbunds-
regeringen også udpeget på det 
tidspunkt.
I kølvandet for 50-året for Bonn-
København erklæringerne i 2005 
tog forbundskansler Gerhard 
Schröder i forbindelse med den 
dansk-tyske festakt i Sønderborg 
tanken om et mindretalssekreta-
riat i forbundsindenrigsministeriet 
i Berlin til sig. Det blev indrettet. 
En udvikling, som ikke mindst 
SSF havde arbejdet målrettet for.
Sekretariatets første leder var fri-
ser, den aktuelle er sorber.
Mindretalsrådet, p.t. med en 
saterfrisisk formand, samarbejder 
på bedste vis med Merkel-rege-
ringens mindretalskommitterede, 
der virkelig vil noget, både hvad 
angår konkrete politiske planer 
og eksempelvis konferencer.
Således bakker sidstnævnte hel-
hjertet op om etableringen af en 
fælles sprogpolitik og Mindretals-
rådets, FUENs og SSFs ønske om 
få projektet Mindretallenes Hus 
i Flensborg sat på forbundsrepu-
blikkens finanslov 2016.
Dagen i dag ville være glimrende 
egnet til at høre godt nyt også 
desangående.

SYDSLESVIGSK FORENING

10 år med mindre-
talssekretariatet

[KONTAKT] SdU har pr. 1. oktober 
ansat Guido Petersen som områdele-
der for det pædagogiske område. 
SdU er ikke ukendt land for Guido, 
idet han kommer fra en stilling som le-
der af Nystadens Børne- og Ungdoms-
hus i Flensborg, hvor han ligger inde 
med en bred vifte af opgaver, både i 
henhold til pædagogik, ledelse af fag-
professionelle og økonomistyring. 
Med Guido har SdU fået en kvalifice-
ret og afholdt områdeleder som allere-
de i dag nyder stor faglig og personlig 
respekt blandt alle kollegaer. Med sin 
grundfæstede viden om mindretals-
sammenhænge og samspillet mellem 
de pædagogiske aktører i Sydslesvig, 
er man i SdU overbevist om, at Guido 
vil komme til at samarbejde perfekt 
med alle parter.
Ved siden af en købmandsuddannelse, 
en uddannelse til fritidspædagog og 
en pædagogisk diplomuddannelse i 
psykologi har Guido Petersen en ma-

steruddannelse i socialpædagogik fra 
Aarhus Universitet med topkarakter.
”Vi glæder os til at byde Guido vel-
kommen i SdUs styrehus og håber, at 
alle vil tage godt imod ham,” siger for-
retningsfører Anders Kring.

 

Ny pædagogisk områdeleder

Guido Petersen.

[KONTAKT] Onsdag den 30. 
september kl. 15 gennemgår bib-
liotekar Viggo Böhrnsen Jensen 
temaerne i Franz Kafkas roman 
”Processen” og viser filmen på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59. 
Den unge bankassistent Josef K. 
bliver arresteret og slæbt for ret-
ten uden at blive gjort bekendt 
med en anklage. Gennem ydmy-
gende forhør nedbrydes han lang-
somt af et bureaukrati, som ender 
med at dømme ham til døden.
Orson Welles filmatiserede roma-
nen i 1962 med Anthony Perkins 
som Josef K. Blandt de øvrige 
medvirkende er Jeanne Moreau 
og Romy Schneider.
Der er fri entré.

Læs bogen 
- se filmen

[KONTAKT] Mikkelberg/ Center 
for nordisk kunst og cricket, Friisk 
Foriining og Margareta Erichsens 
Mindefond inviterer til åbningen af 
udstillingen ”En frisisk ildsjæl - Marie 
Tångeberg” fredag den 2. oktober kl. 
16 på Mikkelberg i Hatsted.
Stormtown Jazzcompany underholder, 
og der bliver taler ved Bahne Bahnsen, 
Maike Lohse, dr. Karin Haug, Georg 
Buhl og Marie Tångeberg.
Der serveres et mindre traktement.
Kunstnerisk leder er Anja Langer.

PERSONLIGHEDEN
Frisernes grand old lady, pædagogen 
og kunstneren Marie Tångeberg er 
født i Marienkoog/ Mariekogen i okto-
ber 1924, blev student fra Friedrich-
Paulsen-Schule i Nibøl i 1945, var 
elev på Nordisk Folkehøjskole Askov 
i 1946/47, begyndte på Ribe lærerse-
minarium i 1948, var lærer på Nibøl 
Danske Skole og vandrelærer i Nibøl, 
Risum, Lindholm og Stedesand i 1952-
1956, skoleleder på Risum Skole/ 
Risem Schölj 1956-1989, og dyrkede 
kunst-studier i bl.a. Kolding fra 1985. 
Hun blev hædret med Hans Momsen-
prisen og forbundsfortjenstkorset, og 
lever og bor i Efkebøl.

KUNSTNEREN
Under sine studier i Ribe fik Marie 
Tångeberg en grundlæggende kunst-
uddannelse, som hun senere kunne 
gribe tilbage på. Som frisisklærer blev 
hun konfronteret med opgaven at lave 
tegninger til nye undervisningsmate-
rialer. Mange illustrationer til børne-, 
fag- eller lærebøger stammer således 
fra hendes hånd.
Men også privat beskæftiger hun sig 
gerne med udvalgte kunstemner og 
har forsøgt sig på et stort antal forskel-
lige teknikker. Sine erfaringer videre-
gav hun senere på kurser (aftenskole 
og efterårshøjskole) til interesserede 
mennesker.
I dag er hendes foretrukne teknikker 
pastel, kridt, silkemaleri og akvareller.
Hendes motiver er frem for alt land-
skaber, portrætter og dyr.
Udstillingen vises frem 15. november 
på tirs-torsdage kl. 10-13, fredage kl. 
11-17, lør- og søndage kl. 13-17 samt 
efter aftale.
Mikkelberg har adressen Horstedter 
Chaussee 1 i D-25856 Hatsted/ Hatt-
stedt. Tlf. 04846-6604, email info@
mikkelberg.de, www.mikkelberg.de

Marie Tångeberg. (Foto: Lars Salomonsen)

Sydslesvigske og frisiske skikke ved jul og nytår, tegnet af Marie Tångeberg og for-
eviget på de sydslesvigske julemærker 1990.

En frisisk
ildjæl
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[KONTAKT] I en tid, hvor billeder og 
nødlidende flygtninges forfærdelige si-
tuation fylder meget i vores bevidsthed 
og kalder på medmenneskelighed, er 
der god grund til at udtrykke taknem-
melighed over, hvor godt vi har det i 
grænselandet, i samlivet mellem de 
kulturer, der er hjemmehørende her.
Når vi ser deres situation, må det fylde 
os med taknemmelighed over, hvor 
langt vi er kommet gennem fredelig 
sameksistens.
Den taknemmelighed bliver sunget ud 
ved en dansk-tysk festgudstjeneste i 
Mariekirken/ St. Marien Kirche i Flens-
borg søndag den 27. september kl. 14.
Her indvies den nye dansk-tyske 
salmebog, grænselandets evangelsk-
lutherske kirkers bidrag til 60-års 
jubilæet for Bonn-København Erklæ-
ringerne.
Ved gudstjenesten udtrykkes noget 
unikt i vores samliv i grænselandet. Vi 
kan synge sammen, hver på sit eget 
modersmål, samtidigt.
Gudstjenesten ledes af grænselandets 
tre biskopper: Gothart Magaard, Sles-
vig, Elof Westergaard, Ribe, og Mari-
anne Christiansen, Haderslev, der også 
er biskop for de danske menigheder 
og præster i Sydslesvig.
Den nye salmebog vil blive brugt flit-
tigt. Indtil nu har de danske menighe-
der syd for grænsen bestilt ca. 3000 
stk. Takket være støtte fra en lang 
række fonde, er det lykkedes at få sal-
mebogen trykt.
Redaktionsudvalget, ja alle bidrag-
ydere bag tilblivelsen af denne særlige 
salmebog fortjener stor ros.
Viggo Jacobsen

På www.dendanskesalmebog.dk skri-
ver Det Kgl. Vajsenhus’ forlag:
Den 27. september udkommer Salmer 

på dansk og tysk - Deutsch-Dänisches 
Kirchengesangbuch, en ny og omfat-
tende salmebog med salmer på både 
dansk og tysk.
Udgivelsen er historisk og resultatet af 
6 års arbejde.
Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag er stolt af 
nu at kunne udgive denne nye dansk-
tyske salmebog, som indeholder 292 
salmer på 456 sider. Bogen giver 

dansk- og tysksprogede mulighed for 
at synge sammen ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger nord og syd for 
grænsen i mindretals- såvel som i fler-
talsmenigheder.
Udgivelsen kan desuden ses som 
grænselandets kirkers bidrag til mar-
keringen af 60-års jubilæet for Køben-
havn-Bonn Erklæringerne i år.
ISBN: 978-87-7524-183-5 

[KONTAKT] I weekenden 12.-13. sep-
tember besøgte bestyrelsen for Viborg-
egnens Grænseforening med ledsagere 
venskabsforbindelsen SSF Skovby og 
Bøglund.
Viborgegnens Grænseforening, der 
er en fusion af grænseforeningerne i 
Kjellerup, Viborg, Bjerringbro og Had-
sten, havde længe glædet sig til igen 
at møde vennerne, for Bøglund og 
Skovby havde i fællesskab sørget godt 
for gæsterne, som de havde planlagt 
nogle oplevelser med.
De otte gæster blev indkvarteret privat 
begge steder. 
Programmet indledtes i Hærvejshu-
set på Nykrovej/ Neukruger Weg i 
Skovby/ Schuby med en frokost. Der 
var stor gensynsglæde, idet der førtes 
gode erfaringsbaserede og venskabe-
lige samtaler. I spidsen for gæsterne 
stod formanden Ole Wistrup, der ofte 
færdes i Sydslesvig. 
Allerede kl. 14 var der arrangeret en 
sejltur på Slien med skibet ”Wappen 
von Schleswig”. Foruden sejlturen 
var der arrangeret kaffe med kager 
ombord, medens der sejledes forbi 
Slesvig domkirke, A.P. Møller Skolen, 
Mysunde/ Missunde, Ulsnæs/ Ulsnis og 
tilbage i det mest herlige solskinsvejr.
Gæsterne kørte nu i privatbiler til de-

res aftalte logi.
Nogle boede hos Pia Wilm i Skovby, 
andre hos Ingrid Munniche i Bøglund. 
Kl. 19 var der arrangeret fællesspisning 
i Bøglund Forsamlingshus, hvor Ingrid 
bød gæsterne velkomne til en hyggelig 
aften.
Søndag formiddag var der morgenmad 
og samvær hos værterne, hvorefter 
man mødtes i Slesvig by til en lille 
byvandring. Pia havde lånt nøglen til 
byens rådhus, hvos vi blev imponeret 
over det fine gamle kloster. Der var 
herefter rundvisning i Slesvig domkirke 
med guiden Pia Wilm. En stor oplevel-
se var det at se Hans Brüggemanns 12 
meter høje altertavle med næsten 400 
figurer, skåret i perioden 1514-1521. 

Eferfølgende var der afslutning i Bøg-
lund Forsamlingshus, hvor Ingrid igen 
bød velkommen til samværet. Niels og 
Sigrun fra Bøglund stod parat på ter-
rassen ved grillen med pølser og kød. 
Inden for stod der lange borde, dæk-
ket med salat, kartofler og andet godt.
Der blev sluttet af med et par takke-
taler og en sang af Jens Rosendal med 
titlen ”Et sted i verden bliver jeg til”, 
forestået af kasserer Karen Marie Ravn 
fra Viborgegnens Grænseforening.
Da kaffen var nydt og samtalerne ført, 
kørte gæsterne igen hjem til Danmark, 
efter at være blevet beriget af oplevel-
ser og hyggeligt samvær.

Thorben Sparre

25.
De danske foreninger og institutioner i Vanderup: Fællesspisning og underholdning på 
skolen kl. 18.30
Danevirke Museet: 25 års jubilæumsreception (for tilmeldte) kl. 14
SSF-distrikt Sild: Loppemarked i List Kulturhus kl. 17-20

26.
SSW: Landsmøde på Husumhus kl. 9
SSF: Peter Schaufuss Balletten, ”The King” på Flensborg Teater kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Sild: Loppemarked i List Kulturhus kl. 11-17
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Familietur til Tolkschau
SSF-distrikt Arnæs: 70 års jubilæumsfest i den tidl. danske skole kl. 17

27.
Danske Kirke i Sydslesvig: Præsentation af den nye dansk-tyske salmebog i Skt. Marie 
Kirke i Flensborg kl. 14

28.
Harreslev Amatørscene: Den nye teatersæson starter på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
Slesvig og Omegns Danske Menighed: ”De små´s atelier” i Margrethegården kl. 15.30-
16.45
SSW-distrikt Sønderbrarup: Åbent bestyrelsesmøde på skolens lærerværelse kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-21.30
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus kl. 15 og børneaktiviteter i forsamlingshuset kl. 16

29.
Borgerforeningen Flensborg: Alsang i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30-21
SSF-distrikt Tarp: Klubaften ”kortspil” for børn fra 5. klasse i SFO-huset på skolen kl. 18-
20
Lyksborg Kvindeforening: Gåtur gennem Unevad, fra ZOB kl. 14.30
Lyksborg pastorat: Sogneaften i præstegården kl. 19.30
SSF-distrikt Dannevirke: Foredrag om ”Søgræs som råstof” og fremstilling af figurer i Da-
nevirkegården kl. 20

30.
SdU: Diverse aktivitetsmøder på Flensborghus kl. 19
SSF: Folketeatret opfører musicalen ”Dig og mig – putting it together” på Flensborg Tea-
ter kl. 20
SSF Flensborg by og Grænseforeningen Aabenraa: ”Grå guld-dialogmøde” på Christian 
Paulsen-Skolen kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Nibøl Seniorklub: Kaffe, sang, hygge og spil i Foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Møde i seniorklubben i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Årsberetning, hygge og kaffebord i Ansgarsalen kl. 14.30

1.
SSF-distrikt Vanderup/Jørl og UF: Koncert med Phønix og den kinesiske guzhengspiller 
Sangka på skolen kl. 18.30
Det lille Teater Flensborg: Dukketeater for børn –”Muldvarpen” i Hjemmet kl. 9.30 og 
kl. 11
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig og Omegns Danske Menighed: ”Mød det danske sprog i mødregruppen” i Mar-
grethegården kl. 10-11.15.

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  
skaf et nyt SSF-medlem!
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IndVIeLSe PÅ SØndAg

VIBorgegnens grÆnSeForenIng

JArUPLUnd

[KONTAKT] SSF-distrikt Jaruplund-
Veding-Sankelmarks og Jaruplund 
menigheds medlemmer mødes tirsdag 
den 6. oktober kl. 15 i Jaruplund kir-
kes lokaler for at nyde et foredrag ved 
Gudrun Ring Wiwe, som sidste år i 
oktober holdt et billedforedrag samme 
sted om Livø og Sprogø.
Gudrun har siden den tid samlet ma-

teriale om trolde i Danmark og Syd-
slesvig. Det fortæller hun om i fore-
draget ”På sporet af trolde i nordisk 
natur, litteratur og kunst fortalt i ord og 
billeder”.
Der kan købes kaffe for 2 euro.
Alle er velkomne.
SSF og menigheden

Hygge med trolde
Gudrun Ring Wiwe fortæller om trolde i Norden.

På venskabsbesøg i Skovby og Bøglund

Venskabsbesøget sluttede uden for 
Bøglund forsamlingshus med et grup-
pefoto af gæster og værter. (Foto: 
privat)

Ny dansk-tysk salmebog

Den nye salmebog, her Helligåndskir-
kens i Flensborg: Hardcover indbundet 
i mørklilla lærred med titel i guldpræg.
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[KONTAKT] Torsdag den 1. oktober kl. 
18.30 er der koncert med Phønix og 
den kinesiske guzhengspiller Sangka, 
som Phønix mødte i Kina, i Vanderup 

Danske Skole, arrangeret af Vanderup-
Jørl SSF og VUF.
Koncerten er for alle intereserede i 
Sydslesvig.

Den kinesiske guzheng har en drøm-
mende harpe-agtig pentaton lyd, som 
på smuk vis spiller op imod Phønix’ 
energiske, groovende sound. Det er 
et kulturmøde mellem to forskellige 
musikalske traditioner, som sammen 
skaber et helt særligt og unikt nyt lyd-
univers. 
Sangka er en ung guzhengspiller, bosat 
i Beijing, der trods sin alder allerede 
en anerkendt musiker i Kina og andet-
steds i verden. 
Phønix er et af Danmarks førende folk 
bands. Deres helt specielle lyd har 
rødder i den danske og skandinaviske 
sang- og musiktradition, men de brin-
ger den mod nye horisonter med en 
nutidig og unik klang, som både peger 
tilbage og fremad. 
Priser: 10 euro/ 6 euro for medlem-
mer, børn 0-16 år, bistandsmodtagere 
og handicappede gratis. 
Billetter: +49 461 14408 125, ssf-
billetten.de, SSFs sekretariater og ved 
indgangen. 

[KONTAKT] Med sorg har vi modtaget 
meddelelsen om, at vores trofaste 
medlem og en af mindretallets grund-
søjler i Hanved, Elfriede Bastiansen er 
død den 10. september. 
Siden Elfriede og hendes mand Harald 
flyttede til Hanved som ungt par, har 
de sammen med deres familie været 
med til at præge mindretallet. I starten 
bakkede Elfriede op om sin mands 
mange frivillige erhverv i mindretallet, 
da hun havde travlt med hjemmet og 
de tre børn.
Da børnene var større, og der blev tid 
og overskud til det, gik hun selv aktivt 
ind i arbejdet. I over 35 år har hun 
siddet i bestyrelsen for Sydslesvigsk 
Forenings distrikt i Hanved. I 22 år var 
hun formand for Kvindeforeningen, og 
sidst men ikke mindst var hun med til 
at grundlægge og arbejde for ældre-
klubben.
På trods af hendes høje alder deltog 
hun aktivt, hvor hun kunne.
I 2001 blev hun hyldet af Hanved 
kommune og fik en æresbevisning for 
denne indsats for det danske mindre-
tals ve og vel.
Familien boede tæt omkring hende og 
betød meget for hende - og hun for 

dem.
Vore tanker går til familien. 
Vi vil savne hende i vores midte.
Æret været Elfriedes minde.

SSF-bestyrelsen
Hanved/ Langbjerg,

Ældreklubben
Hanved/ Langbjerg

METTE FUGL PÅ FLENSBORGHUS

PHØNIX & SANGKA

REGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

SSF FLENSBORG AMT 

MINDEORD

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Elfriede Bastiansen †

Elfriede Bastiansen. (Foto: privat)

[KONTAKT] Elfriede er ikke mere. 
Hun sov stille ind i en alder af 89 år.
Jeg kan huske, at jeg fik den ære at 
holde en laudatio, da Hanved kom-
mune som anerkendelse for hendes 
indsats tildelte hende sølvnålen. 
Hendes indsats for vores SSF-distrikt, 
ældreklubben og kvindeforeningen var 
højt anerkendt.
I mande år var hun også kasserer. 
Dengang man endnu gik rundt. Det 
gjorde hun gerne, for så fik hun altid 
en snak med medlemmerne. Og det 

kunne også Elfriede godt lide. På den 
måde kendte alle Elfriede, og hun 
kendte alle.
Hun kunne også godt lide at synge. I 
vores møder i SSF var det tit Elfriede, 
der kom med sangforslag.
Hun var flittig til at komme til møder, 
foredrag o.s.v. For det meste havde 
hun sit strikketøj med.
Hvil i fred, Elfriede.
Vi holder dit navn i ære.

Peter von der Wehl

Ved Elfriede
Bastiansens død

[KONTAKT] SSF Flensborg Amt og 
SSFs Humanitære Udvalg inviterer til 
efterårsfest onsdag den 7. oktober kl. 
14.30 på Flensborghus.
Underholdningen varetages i år af 
Mette & Børge Solkær og Søren Iver-
sen.
Mette og Børge Solkær er kendt som 
fine fortolkere af nordiske, irske og 
skotske sange og viser.
Ikke mindst er de kendt for deres 
livsværk Cafe Ellegaard i Stursbøl, som 

hver sommer for fulde huse danner 
rammen om en perlerække af musiko-
plevelser. Med sit inspirerende violin-
spil tilfører Søren gruppens sange en 
ekstra dimension.
Desuden venter der traditionen tro et 
veldækket kaffebord og en tombola på 
amtets ældre.
Tilmelding via ældreklubberne eller 
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, 
0461  14408 155. 

Visesang og kaffebord
Mette & Børge Solkær og Søren Iversen underholder med sange og viser.

[KONTAKT] I morgen, fredag den 25. 
september kl. 19 arrangerer SSW i 
Slesvig-Flensborg amt en paneldebat 
med emnet ”Region Sønderjylland 
Schleswig = merværdi, perspekti-
ver, chancer” på Harreslev Danske 
Skole, Søndergade/ Süderstrasse 90, 
D-24955 Harrislee.
Der er sørget for dansk-tysk/ tysk-
dansk simultantolkning.
De medvirkende er: Philip Tietje, for-
mand for vækst- & udviklingsudvalget i 
Aabenraa, Ulrich Brüggemeier, kreds-
præsident Slesvig-Flensborg, Sven Erik 
Møller, kommunaldirektør Tønder, 
Peter Hansen, leder af regionskon-
toret Sønderjylland-Schleswig, Hans 
Hermann Henken, leder af Berufsbild-
ungszentrum (BBZ) Slesvig, Dirk Nico-
laisen, industri- og handelskamret IHK 

Flensborg, Maj Britt Andreasen, Glo-
bal House Sønderborg, samt Nicolaj 
Stage Jensen, kontorleder, Jobcenter 
Aabenraa (Eures). Bjørn Ulleseit, SSW-
kredsdagsmedlem, er ordstyrer.
I indbydelsen skriver SSW Slesvig-
Flensborg:
”Såvel tosprogetheden, erhvervsud-
dannelserne samt arbejdsmarkeds-
samarbejde på tværs af grænsen bør 
styrkes. Hvad skal der f.eks. til for at 
imødegå flugten til metropolerne - og 
hvordan kan erhvervslivet holde på de 
veluddannede og arbejdskraften her i 
regionen?
Danske kommuner, Flensborg by og 
Sydtønder amtsdistrikt er godt på vej, 
men især i Slesvig-Flensborg amt halter 
det stadig med håndgribelige tiltag og 
succesoplevelser.

Alt andet lige, mangler der flere 
postive meldinger fra arbejds- og job-
markedet. Informationer som giver 
genklang i amtet - og hele regionen, 
så politikerne og forvaltningerne kan 
se fordelene i at generere mere samar-
bejde på tværs af grænsen.
Vigtigt er endvidere, at vi udnytter 
hinandens ressourcer bedre, så vi i 
fællesksb kan begå os i internationale 
sammenhænge. Her spiller også sprog-
kompetencer en større rolle end man-
ge politikere og forvaltninger tror.”
På mødet vil der også være plads til at 
nævne de ting, der ikke fungerer - og 
kan gøres bedre.
Arrangementet forventes at vare to 
timer, og alle er velkomne.

SSW-initiativ: Paneldebat om
regionens merværdi og chancer

Koncert i Vanderup

Phønix og Sangka - 1. oktober i Van-
derup.

[KONTAKT] I lørdags var salen på 
Flensborghus fyldt til sidste plads, 
da ca. 120 deltagere hørte på den 
tidligere DR-journalist Mette Fugls 
foredrag om sin aktuelle bog ”Fra 
koncepterne”, hvor hun fortæller livs 
professionelle og private historier.
Arrangørerne - SSF/ SSW Flensborg, 
Borgerforeningen og Flensborg danske 
Journalistforening - kunne glæde sig 
over et spændende, frækt og interes-
sant foredrag, hvor Mette Fugl ikke 
lagde fingrende imellem, da hun bl.a. 
kritiserede udviklingen i Danmark og 
Europa.
Med udgangspunkt i hendes 20 år 
som DRs korrespondent i Bruxelles 
kom hun rundt i alle verdenshjørner, 
og den efterfølgende diskussion med 
publikum bød på emner som ytrings-
frihed, muslimer, flygtninge, journali-
sters vilkår i dag, Danmarks anseelse 
i verden, og velfærdssamfundets pro-
blemer.
Det udsolgte arrangement viste, at 
Mette Fugl stadig er en skarp debattør 
og iagttager af samfundsudviklingen.
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Udsolgt foredrag med Mette Fugl på Flensborghus. (Fotos: privat) 

Mette Fugl, pensioneret DR-journalist men stadig en skarp debattør.

Foredrag 
som tilløbs-
stykke
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[KONTAKT] Det er onsdag, 30. sep-
tember kl. 14.30 i Tivolisalen på 
Christian Paulsen-Skolen i Flensborg, 
det foregår. Der kommer Ingrid Da-
vidsen fra Flensborg og Rita Jespersen 
fra Åbenrå med deres livsskildringer 
ved det første ”grå guld”-møde her i 
efteråret.
Den lejlighed bør gribes, og for at give 
et lille indtryk af, hvad man faktisk gik 
glip af, hvis man ikke var med, da det 
sidste møde fandt sted den 27. maj i 
Kongesalen på Folkehjem i Åbenrå, 
her et kort overblik over, hvad Rainer 
Porsch fortalte.
Han gav det selv overskriften ”Fra 
Speckdäne til næstformand”. 
Rainer blev født 1940 i Kiel. I 1944 
blev han og moderen evakueret til 
Torsballig i Angel. Hans far faldt 1940, 
og i 1942 giftede moderen sig med 
Rainers stedfar. Han var ikke nogen 
nem mand.
Der var familie i Amerika, og i 1951 
kom det på tale, at Rainer skulle adop-
teres derover. Drengen var jo kun en 
”halv” Porsch. Flybillet var betalt, og i 
landsbyskolen var der stor, stor afsked, 
før turen først gik til bedsteforældrene 
i Kiel – og så ikke længere.
Det amerikanske konsulat i Hamborg 
annullerede alting, uden at Rainer no-
gensinde fandt ud af hvorfor. Tilbage 
skulle han jo nu, men ikke til skolen. 
Dertil var skammen for stor, men der 
var jo en dansk skole i Hostrup.
Meget modvilligt gik stedfaderen, der 
ikke kunne lide danskerne, med til 
skoleskiftet for Rainer og på det tids-
punkt tre mindre søskende. Der var jo 
nogle ting, der var gratis, og en mindre 
søn på 4 år, der led af underernæring, 
kunne komme på sanatorium i Dan-
mark. 
Skoleskiftet betød selvfølgelig, at Rai-
ner kom som feriebarn til Danmark. 
Og hjem igen med en kuffert stopfyldt 
af gode ting. Han blev FDFer, der var 
stolt af sit danske flag og mere til, men 
i 1955 bestemte stedfaderen, at alle 
børnene skulle tilbage på tysk skole.
Rainer beholdt dog sin ferieplads i 
Danmark, for der var opstået et bånd, 
der ikke sådan var til at bryde. Det 

gjaldt så også på anden vis. Det blev 
til flere ture og ophold i Danmark i de 
kommende år, og i 1963 mødte han 
Inger fra Nybøl. De blev gift i 1965. 
Arbejdsmæssigt var Rainer i 41 år ved 
et tobaksengrosfirma i Flensborg. Inger 
og Rainer boede et års tid i Danmark, 
men så førte omstændighederne dem 
tilbage til Angel, nærmere bestemt 
Havetoftloit.
Hele tiden var der noget ved musik-
ken, først i en del år i et dansk un-
derholdningsorkester, siden med eget 
”Palomas”.
Når mange i hele Sydslesvig faktisk 
kender Rainer, så er det p.g.a. af duo-
en „Moin-Mojn“, hvor Rainer siden 
1990 har underholdt så at sige overalt 
sammen med Gerhard Strahlendorf.
Inger og Rainer har boet i Flensborg 
Nord siden 2001.
I 2011 blev Rainer medlem af SSF-
bestyrelsen. Og fra sidste år er han 
næstformand.
Og her slutter så det korte glimt, jf. 
Rainers egen overskrift.
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SSF HUSUM AMTSSF/GF - GRÅT GULD
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[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening 
Husum Amt havde forrige weekend 
sin årlige udflugt, der denne gang gik 
til Lolland.
Den 91 år gamle postbåd Vesta leve-
rede søndag formiddag rejsens abso-
lutte højdepunkt. Ikke helt alene gan-
ske vist, for dens skipper Otto Paludan 
bidrog ret så meget dertil. 
Fjordsejladsen på Nakskov Fjord gik 
til Slotø, hvor Kong Hans i 1500-tallet 
lod verdens dengang største krigsskib 
bygge. 
Man kan stadig se rester af det gamle 
værft og borganlægget på øen. Men 
det, der især gjorde besøget på den 
lille i Nakskov Fjord til en oplevelse, 
var skipper Paludans fortællinger om 
svundne tiders skibsbygning og søkri-
ge. For han kan fortælle, kan han. Alle 
hørte efter i næsten åndeløs spæn-
ding. Man kunne næsten høre riggens 
knagen, vindens susen og kanonernes 
bragen, når han rullede sig ud. 
Lørdagen blev brugt på at besøge 

Femerbæltcentret i Rødbyhavn og Po-
lakkasernen i Tågerup. 
I Femerbæltcentret blev der fortalt 
indgående om de mange opgaver, der 
er ved projektering og udførelse af et 
projekt som Femerbæltforbindelsen. 
Om tunnelelementernes og gravema-
skinernes størrelse, om de umådeligt 
mange stykker papir, der er brugt på at 
beskrive projektet, og om, hvor mange 
folk, der skulle til for at bygge det. 
Polakkasernen er museum over de 
titusinder af polske landarbejdere, der 
for godt hundrede år siden kom til Lol-
land for at arbejde i de roemarker, der 
dengang var en god forretning. Over 
de kummerlige boligforhold og løn-
vilkå de blev budt.
Inden aftensmaden på Hotel Maribo 
Søpark var der lidt tid til at udforske 
den gamle klosterby på egen hånd. 
Flere fik set domkirken. 
Flere fotos på: http://syfo.de/husum/
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[KONTAKT] Til Aabenraa Grænsefor-
enings og SSF Flensborg Bys fortsatte 
dialogmøde den 30. september kl. 
14.30 på den fhv. Christian Paulsen-
Skole i Flensborg er alle velkomne; blot 
man husker at melde sig til.

Nordfrieslændinge
på roernes ø

På vej over kajen i Rødbyhavn til Femerbæltcentret. (Fotos: Peter Hansen) 

Skipper Otto Paludan kunne fortælle, så alle holdt vejret, mens kanonkuglerne - 
næsten - føg om ørerne på dem.

Polakkasernen viser de polske landarbejderes boligforhold for henved hundrede år 
siden.

Rainers fortælling

Rainer i Kiel i 1952, da han skulle have 
været til Amerika. (Fotos: privat)

Guldbrudeparret Inger og Rainer 2015.



[KONTAKT] Anna Lise Dumstrei, 
Aventoft, er ikke mere. Hun gik bort, 
kun godt 71 år gammel.
Anna Lise var ikke den person, der 
brugte de store ord og gestus. Hun 
kunne bedre lide at være lidt mere i 
baggrunden.
Alligevel stod Anna Lise i mere end 18 
år i spidsen for SSF Vidingherred. Her 
udfyldte hun det slidearbejde, der skal 
til i et distrikt, på allerbedste vis. Anna 
Lise var altid til stede, når der skulle 
gives en hånd. Hun var den, der stod 
og solgte pølser til Skt. Hans ved Hyl-
toft dyb, hun var med ved oprettelsen 
af en seniorklub i Aventoft - men hun 
var også den, der holdt sin sædvanlig 
korte formandsberetning ved den år-
lige generalforsamling.
Det var mere arbejdet og knapt så me-
get ordene, der talte.
Vi vil mindes Anna Lise med respekt 
og taknemmelighed.

Vore tanker er hos Reinhold, datter og 
børnebørn.
Æret være Anna Lise Dumstreis minde.

SSF Vidingherred,
SSF Sydtønder amt,

Lars Petersen

SCT. GEORGS GILDERNE

FUEN/ JEV

MINDEORD

SLESVIGSK KREDITFORENING

FREDERIKSSTAD
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[KONTAKT] Die Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEN) 
und die Jugend Europäischer Volks-
gruppen (JEV) zeigen sich solidarisch 
mit den Flüchtlingen, die zurzeit nach 
Europa strömen. Die heutige Flücht-
lingswelle ist eine gesamtgesellschaft-
liche europäische Aufgabe und erfor-
dert die solidarische Hilfe aller Länder. 
Sie stellt die Ländergemeinschaft vor 
völlig neue Herausforderungen sowohl 
materiell als auch ideell.
„Ein starker humanitärer Einsatz ist 
Menschenpflicht,“ erklärt das Präsidi-
um der FUEN übereinstimmend, „und 
ein Engagement vor Ort ist primäres 
Gebot, um die Menschenwürde zu 
wahren.“
„Die Solidarität unserer Mitgliedsor-
ganisationen ist beeindruckend und 
wir rufen Euch auf dies fortzuführen“, 
so das Präsidium der FUEN und der 
JEV übereinstimmend. „Es ist außeror-
dentlich, was an Hilfe vor Ort geleistet 

wird. Wir unterstützen das Engage-
ment unserer Mitgliedsorganisationen 
dort, wo sie leben, und wir rufen die 
europäischen Staaten auf, auch vor 
Ort zu helfen, wo es möglich ist.“
Die FUEN sieht es bei allen humanitä-
ren Anstrengungen als ebenso wichtig 
an, dass Europa gemeinsam mit Rus-
sland, den Vereinigten Staaten, den 
Golfstaaten, der Türkei und weiteren 
Ländern, auf politischer Ebene trag-
fähige Friedenslösungen auf den Weg 
bringt. Lösungen, die es ermöglichen 
in der Heimat der Flüchtlinge unter 
friedlichen und geordneten sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen ein 
menschenwürdiges Leben zu gestal-
ten.
Wir fordern von der europäischen 
Politik entscheidende Maßnahmen, 
um Friedenslösungen zu Stande zu 
bringen und zu sichern.
Welche Konsequenzen die Flücht-
lingspolitik auf die die Minderheiten-

politik in Europa und auf die Situation 
der autochthonen Minderheiten hat, 
die zu weiten Teilen in der FUEN zu-
sammengefasst sind, betrachten FUEN 
und JEV aktuell als nachgeordnet, da 
erst die Frage nach Frieden auf der 
Agenda steht. Über die Tragweite 
der jetzigen Flüchtlingswelle für die 
Minderheitensituation und -politik in 
Europa sei man sich auf Seiten der 
FUEN bewusst, so das Präsidium.
Dennoch äußert die FUEN die 
Hoffnung, dass die Bewältigung dieser 
großen Herausforderung, die sehr 
viele Nationalitäten zusammenbringt, 
auch die Chance enthält, eine neue 
Sichtweise auf den Minderheitens-
chutz in Europa zuzulassen.

Hans Heinrich Hansen,
FUEN-Präsident,

Matic Germovšek Ž.
JEV-Präsident

Flüchtlingswelle erfordert
konsequente Friedensbemühungen

FUEN- und JEV-Präsidium und Mitarbeiter vor dem Haus der Minderheiten in Flensburg. (Foto: FUEN)

[KONTAKT] I 2013 fandt Sct. Georgs 
Gildernes Landsgildeting sted i Syd-
slesvig - på A.P. Møller Skolen i Sles-
vig. Dengang blev Tydals bestyrer Hel-
mut Werth valgt som landsgildemester 
for hele Danmark.
Landsgildetinget 2015 afvikledes i 
Køge med delegerede og gæster fra 
hele Danmark og Sydslesvig samt re-
præsentanter for de norske, svenske 
og finske gilder.
Landsgildemeser Helmut Werth og 
Køge Distriktsgildes gildemester Lone 
Erkmann overrakte Landsgildetingets 
ærespris på 20.000 kr. til institutionen 
Marjatta, der tager sig af udviklings-
hæmmede børn, unge og voksne.
Sct. Georgs Giderne donerede 55.000 
kr. til DRs indsamling til syriske flygt-
ninge.

ØNSKER SYNLIGHED
Landsgildemester Helmut Werth gik i 
sin årsberetning ind på de forgangne 

to års arbejde i landsgildeledelsen. 
Han havde været på besøg rundt i 
gilderne i hele Danmark, og han gav 
udtryk for, at der nu bør arbejdes 
mere målrettet på at udvikle Sct. Ge-
orgs Gilderne, så de via en forstærket 
synlighed kunne stå som et godt tilbud 
til den voksne generation i Danmark 
og Sydslesvig.
Helmut Werth takkede for det store 
humanitære arbejde, der er udført af 
gildebevægelsen i Danmark. Her kan 
bl.a. nævnes legetøjsindsamlingen til 
rumænske børnehjemsbørn, under-
støttelse af skoleprojekter i Gambia og 
i Zambia og understøttelse af spejder-
bevægelsen.
Sct. Georgs Gilderne var repræsenteret 
på Verdenskonferencen i Sydney i 
Australien, og Landsgildet havde været 
arrangør af Nordisk Træf i Horsens 
med deltagere fra hele Norden.
Blandt det forberedende og udførende 
team for sidstnævnte arrangement var 

to danske sydslesvigere, undertegnede 
og Inger Pfingsten, begge også med-
lemmer af Internationalt Udvalg under 
landsgildelelsen.

VALG
Ved det afsluttende valg blev Helmut 
Werth og de fleste andre i landsgilde-
ledelsen genvalgt. Landsgildeledelsen 
består nu af ham, landsgildekansler 
Johan Evensen, landsgildeskatmester 
Paula Mikkelsen, landsgildets inter-
nationale sekretær Anne Haastrup og 
landsgildets nye PR-sekretær Ingrid 
Danstrup.

SKUFFELSE
Helmut Werth gav udtryk for skuffelse 
over de fem danske  spejderkorps´ 
langsomme reaktion - og afslag - på en 
forespørgsel fra landsgildeledelsen om 
at blive en ligeværdig partner af Spej-
dernes Lejr 2017 i Sønderborg.
Trods skuffelsen opfordrede han alli-
gevel Sct. Georgs Gilderne til sammen 
med spejderkorpsene at gennemføre 
lejren i 2017. På mødet nedsattes 
et udvalg, der skal finde veje for et 
partnerskab og et samarbejde mellem 
Spejdernes Lejrs arrangører og Sct. 
Georgs Gilderne i Danmark, bestå-
ende af Rigmor Lauridsen fra Ebeltoft, 
Hans Henrik Galle fra Bov og under-
tegnede fra Flensborg.

Ami Jessen

 

Helmut Werth genvalgt landsgildemester

Landsgildemester Helmut Werth 
(2.f.v.), landsgildekansler Johan Even-
sen (t.v.), landsgildeskatmester Paula 
Mikkelsen (2.f.h.) og landsgildets in-
ternationale sekretær Anne Haastrup 
(t.h.). (Arkivfoto: Ingrid Danstrup)

[KONTAKT] Slesvigsk Kreditforening 
flytter fra Harreslev til Flensborg.
Fra mandag den 5. oktober finder 
man banken på adressen Storegade/ 
Grosse Str. 4 i 24937 Flensborg (ad-
gang via Speicherlinie).

Mail (kreditforening@foni.net) og 
telefon (0461 71975) er uændret, 
men kontorets åbningstider ændres til 
mandag-torsdag 8-12.
Kontoret holder lukket grundet flyt-
ning 1. og 2. oktober.

Flytter til Flensborg

[KONTAKT] Høsten betyder, at vi er 
taknemmelige for alt, vi har, og at vi 
deler det. Sådan blev det i hvert fald 
på høstfesten i Frederiksstad.
Kirken, SSW og SSF havde inviteret til 
gudstjeneste med efterfølgende hyg-
geligt samvær. 40 mennesker samlede 
i Frederiksstads historiske Mennoniter-
kirke til gudstjeneste, hvorefter man 
gik til Paludanushuset, SSFs forsam-
lingshus midt i Frederiksstads gågade.
Pastor Ulrich Vogel mindede om tak-
nemmelighed og overflod, to vigtige 
emner, når man taler om høsten. Han 
bad alle deltagere i gudstjenesten om 
at sige, hvad de var taknemmelige for. 
”Mit arbejde”, ”min ny cykel”, ”mine 
venner” og selv ”min skole” blev 
nævnt.
En lille dreng rørte alle folks følelser, 
da han sagde ”min mor”.
Og Bente Stenger tænkte på et nok 
så aktuelt emne: ”Vi kan være meget 
taknemmelige for at bo i et fredeligt 
land med nok at spise til alle og ingen 
grund at flygte.” 

Efter at have tygget lidt på den, blev 
alle enige om at donere høstfestens 
overskud til flygtningene.
76 euro samledes, da festens deltagere 
bød på høstpynten ved en auktion. 
Der bortauktioneredes et græskar for 7 
euro og marmelade for 8 euro, et kilo 
æbler for 5 euro og et stort brød for 
10 euro. 
De fremmødte undte sig dog også selv 
lidt at spise og drikke. Der var hyg-
gelig snak og grillmad i baghaven til 
Paludanushuset og taknemmelighed 
for tørvejr.
Flere fotos på: http://syfo.de/husum/
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Anna Lise Dumstrei. (Arkivfoto FlA)

Anna Lise Dumstrei †

Mindretallet gav
af sin overflod

Præsten trådte i aktion og holdt auktion. Det gav til en lille opmuntring til de 
mange flygtninge. (Fotos: Sina Clorius)

Torsten Wulff og Michael Kiel sørgede 
for fast føde til de fremmødte.


