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[KONTAKT] ”Du danske som-
mer, jeg elsker dig, skønt du så 
ofte har sveget mig” og ”Byger, 
der går og kommer, det er den 
danske sommer...” er en nok så 
trist erkendelse af, at sommeren 
aldrig helt har været, hvad folk 
forventede.
Og det er tilsyneladende også 
kendsgerningen for udendørs-ar-
rangører i Danmark og Sydslesvig 
indtil videre.
Det kan nemt gå ud over Flens-
burger Hofkultur - den igangvæ-
rende gårdkultur-festival og dens 
15 koncerter i Flensborg - og og-
så de koncerter, som det danske 
mindretal er aktivt involveret i.
I morgen, fredag, giver Hau-
gaards Fiddler School koncert 
med 135 elever og ni under-
visere i Flensborghus´ gård, et 
samarbejdsprojekt med SSF. 
Regner det, flyttes koncerten til 
Tyske Hus/ Deutsches Haus, idet 
Flensborghus ikke kan rumme de 
mange mennesker.
Parkeringspladsen spærres fra i 
dag, torsdag middag til lørdag 
middag.
2. august optræder tyske Susan 
Weinert Trio & norske Torun 
Eriksen i Borgerforeningens gård. 

Regner det, flytter man inden 
døre.
7. august er der koncert med 
tyske Friend `N Fellow i Dansk 
Centralbiblioteks gård.
Regner det, flytter man ind i bib-
lioteket.
Det danske mindretal i alminde-
lighed og Sydslesvigsk Forening 
i særdeleshed medvirker gerne 
ved stort set alle de regionale fe-
stivaler m.m., hvor vor deltagelse 
ønskes, og deltagelsen er mulig 
ud fra økonomiske og personelle 
ressourcer.
Det sker ud fra en overbevisning 
om, at ikke mindst vore medlem-
mer har gavn af disse arrange-
menter, og at flertalsbefolknin-
gen og turister ad denne vej får 
et lille indblik i, hvad det danske 
mindretal er og står for.
Vi håber derfor på fyldte gårde, 
opstemt publikum og skønne 
oplevelser - hos os og de andre 
steder. Og aftener uden byger...
Vel mødt!

SYDSLESVIGSK FORENING

Hele programmet: 
www.flensburger-hofkultur.de/ - 
også på dansk.

Du danske 
sommer

Reception
[KONTAKT] Regentparret tog også imod danske 
sydslesvigere ved receptionen på Gråsten slot. (Foto: 
Tim Riediger)

Morgenbrød
[KONTAKT] SSF indbyder hvert år efter årsmødet i 
Flensborg politiet til morgenbrød.

Forfatterbesøg
[KONTAKT] Publikum i Sydslesvig kan i juli-august 
møde både Claus Høxbroe (Foto: Eddie Michel 
Azoulay)) og Hanne-Vibeke Holst.

Familiekursus
[KONTAKT] Fuldt hus, godt humør blandt store som 
små - familiesprogkurset i Jaruplund (Foto: Tine An-
dresen) blev et tilløbsstykke.

soMMerPAUse

[KONTAKT] Næste uge torsdag den 
6. august udkommer sidste KON-
TAKT før sommerpausen. KONTAKT 
er tilbage igen torsdag den 3. septem-

ber. Meddelere bedes tage højde for 
det.
I de mellemliggende uger får KON-
TAKTmodtagerne fortsat Flensborg 

Avis men altså uden KONTAKTsider.
Redaktionen ønsker læsere og med-
delere en fortsat god sommer.

Sidste KONTAKT

[KONTAKT] Regentparret følger tradi-
tionen og indtog Gråsten slot for et par 
ugers sommerophold. Her mødes de 
med familien, børnene, svigerbørnene 
og børnebørnene.
Kort efter ankomsten var der opstilling 
for fotograferne.

I sessionen deltog bl.a. H.M. Dronning 
Margrethe og H.K.H. Prins Henrik, 
H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. 
Kronprinsesse Mary og deres børn 
samt prinsesse Alexandra af Berleburg 
og grev Jefferson med deres børn.
I mandags var der omegnsreception 

på slottet, som ikke kun syd- og søn-
derjyske spidser var indbudt til men 
også ledere fra det danske mindretal i 
Sydslesvig - med ledsagere. 
Mere på KONTAKTside 2.

Den endnu ikke helt fuldtallige kongelige familie i haven ved Gråsten slot. (Foto: Tim Riediger/ nordpool)

Sommer i Gråsten

[KONTAKT] Festivalen Flensborgs 
gårdkultur (Hofkultur) indbyder i sam-
arbejde med Sydslesvigsk Forening 
til koncert med Harald Haugaard’s 
Fiddle School i morgen, fredag, 31. 
juli 20:30 i Flensborghus´ gård, Nør-
regade/ Norderstr. 76.
Ved regn flyttes koncerten til Tyske 
Hus/ Deutsches Haus.
Der venter en superlativernes koncert 
med 135 unge musikere fra talrige lan-
de og ni internationale musikere, der 
agerer undervisere og i sig selv udgør 
et ensemble i verdensklasse.
Koncerten er afslutningen på et otte 
ugers folkseminar i Breklum.

Fiddle School har fem forskellige vio-
linhold, sang, cello og ensemblekon-
stellationer, der alle spiller hver deres 
repertoire.
Underviserne, som også selv skal på 
scenen, repræsenterer den nuværende 
udvikling i den skandinaviske og den 
anglo-keltiske musiktradition: Hanne-
ke Cassel (USA), Dawn Beaton (CAN), 
Anti Järvela (FIN), Leo Svensson (S), 
Helene Blum (DK), Kevin Henderson 
(SHET), Pete Cooper (GB) og Lykke 
Søndergaard (DK).
Koncerten dirigeres af violinist og 
komponist Harald Haugaard.
Koncertens højdepunkt er den fælles 

afslutning med alle 135 musikere og 
udervisere, der sammen danner et gi-
gantisk folkorkester.
Entreen er sat til 18 euro i forsalg (alle 
gængse steder) og 19 euro ved ind-
gangen.
Elever, studerende og socialpas-inde-
havere får 50% rabat.
http://www.haugaardsfiddleschool.
com/

P-PLADS SPÆRRET
Parkeringspladsen ved Flensborghus 
spærres totalt fra torsdag den 30. juli 
kl. 12 til lørdag den 1. august kl. 12.

Gigantkoncert med 144 musikere

Harald Haugaard 
og nogle Fiddle 
School-elever i 
salen på Flensborg-
hus. (Arkivfoto: Fl. 
Hofkultur)



31.
SSF-distrikt Sild: Sommerfest i kultur- og forsamlingshuset i List kl. 16

1.
Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert med Stephan Krueger kl. 12
SSF-distrikt Arnæs: Grillaften ved forsamlingshuset kl. 17

3.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14

4.
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt menigheden: Foredrag ved Niels 
Ole Frederiksen om ”Født i Horsens Tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn”, i 
kirken kl. 15
SSF-distrikt Sild: Strikkecafé i forsamlings- og kulturhuset List kl. 15-17

05.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

06.
Aktive Kvinder Nibøl: Hygge i Foreningshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  
skaf et nyt SSF-medlem!
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SSF rendSBorg

SSW HoLSTen-HAmBorg

SSF

[KONTAKT] De Danske Sekretariater 
Egernførde og Bydelsdorf holder som-

merferie 3. - 21. august.

Sekretariats-ferie

[KONTAKT] SSF Rendsborg-Bydelsdorf 
arrangerer en hyggelig grillaften ved 
Ejderhuset i Bydelsdorf fredag den 4. 
september kl. 17.30.
Bestyrelsen har bestilt fantastisk som-
mervejr, og glæder sig til at se rigtig 
mange af medlemmerne og vennerne. 
Har man lyst til at tage en salat med, 
vil det være alle tiders. Meddel dette 

venligst ved tilmeldingen. Alle er vel-
komne.
Pris for medlemmer: Voksne: 8 euro/ 
børn 4-12 år: 5 euro. Gæster: Voksne: 
10 euro /børn 4-12 år 7 euro.
Tilmelding til Margret Mannes på 
m.mannes@me.com eller på telefon-
svarer 04331-6645 932.

Grill ved Ejderhuset

[KONTAKT] SSW-arbejdsgruppen Hol-
sten-Hamborg indbyder medlemmer 
og venner til diskussionsaften torsdag 
den 3. september kl. 18 hos medlem 
Walter Jahn, Im Winkel 2 i Heide.

Formanden for SSW i landdagen, Lars 
Harms, orienterer og besvarer spørgs-
mål.
Tilmeldinger på tlf. 0481 1338.

Mødes i Heide

[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste 
inviterer alle medarbejdere og pen-
sionister til sensommerfest lørdag den 
26. september kl. 12-16 i haven bag 
Sundhedscentret i Skovgade/ Waldstr. 
45 i Flensborg.
Alle, der er ansat og engang har været 
ansat ved Dansk Sundhedstjeneste in-
kl. Dansk Alderdomshjem er inviteret 
inkl. deres ”bedre halvdele” og børn.

Anledningen er sundhedstjenestens 70 
års fødselsdag samme dag.
Der bliver noget godt til ganen og akti-
viteter for børn og voksne.
Medarbejderne på Dansk Sundheds-
tjeneste håber at kunne hilse på man-
ge medarbejdere og pensionister.
De bedes tilmelde sig på 0461-57058-
0 eller via info@dksund.de senest 6. 
august. 

Sensommerfest for
medarbejdere
og pensionister

[KONTAKT] SSF-distrikt Friserbjerg/ 
Rude i Flensborg indbyder medlem-
mer og gæster til sommerudflugt 
lørdag den 8. august med afgang kl. 9 
fra Exe.
Programmet omfatter stationerne: 
Kæmpeskulpturerne Mennesket ved 
Havet, kunstmuseet og Ribe kammer-
sluse, hvor kaffen venter.
Ud over en sandwich, som bestyrelsen 
organiserer i Esbjerg, er der selvfor-
plejning

Der bliver halvanden time på egen 
hånd i Esbjerg.
For medlemmer koster busturen 25 
euro, for gæster 30 euro.
Man er tilbage i Flensborg ved 18-ti-
den.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men er 
man vild med at være med, bedes 
man kontakte formand Pia Persson 
på 0461 53362 for at høre, om der er 
ledig plads i bussen endnu.

Sommertur til Esbjerg

[KONTAKT] I Dronning Margrethes 
og Prins Henriks omegnsreception 
på Gråsten slot - med koncert ved 
Livgardens Musikkorps og Sønderjysk 
Pigekor - i mandags deltog ikke blot 
syd- og sønderjyske spidser.
Også fra det danske mindretal i Syd-
slesvig var der inviteret gæster.
Bl.a. sås SSFs formand Jon Hardon 

Hansen, SSFs generalsekretær Jens A. 
Christiansen og Flensborg Avis´ chef-
redaktør Jørgen Møllekær - samt gene-
ralkonsul Henrik Becker-Christensen, 
alle med fruer.
SSFs generalsekretær og hustru Lene, 
der havde æren af at sidde til bords 
med Hendes Majestæt, udtrykte tak-
nemmelighed over, at regenten hvert 

år i sin nytårstale nævner de danske 
sydslesvigere. Det glæder ikke blot 
funktionærerne men alle mindretallets 
medlemmer, understregede han.
Dronning Margrethe replicerede, at 
det er hende magtpåliggende at gøre 
det.
 

Reception hos Dronningen

SSFs formand Jon Hardon Hansen og 
hustru Petra fik brug for paraplyen. 
(Foto: Hans Chr. Gabelgaard)

Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte, Prins Henrik, prinsesse Alexandra og grev Jefferson m.fl. på vej til slotskirken til 
koncerten, der indledte receptionen. (Fotos: Tim Riediger)

Dronninge-banneret over Gråsten slot.

Også SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen og hustruen Lene havde husket paraplyerne.



TRADITION

STIPENDIATER

NYE KURSER I SLESVIG

FOREDRAG

NORDFRIESLAND
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BUSTUR MED STAMKOMITEEN

[KONTAKT] Seit ein paar Wochen ist 
die aktuelle Auflage des Kulturjournals 
für das Jahr 2015 erhältlich. Wie in 
den Vorjahren von der Stiftung Nord-
friesland herausgegeben, bietet das 
Kulturjournal einen Überblick über 
das bunte und vielseitige Kulturange-
bot im Kreis Nordfriesland.
Zusätzlich zu einem ausführlichen 
Veranstaltungskalender, einer Auflis-
tung der Museen im Kreisgebiet sowie 
einer Reihe Tipps zu Sonderausstel-
lungen, werden auch in dieser Ausga-
be wieder besondere kulturelle Ereig-
nisse, kulturschaffende Personen und 
Gruppen sowie attraktive Vorschläge 
für ein Kulturprogramm in und aus 
dem Kreis Nordfriesland vorgestellt.
So befasst sich zum Beispiel das Ti-
telthema mit dem Publikumsmagnet 
„Museum Kunst der Westküste“ auf 
Föhr.
Im Interview stellt die Direktorin Prof. 
Dr. Ulrike Wolff-Thomsen das aktuelle 
Ausstellungsprogramm sowie das Mu-
seumskonzept vor. Das Themenfeld 
„Meer und Küste“ wird im Alkersumer 
Museum aus vielen verschiedenen 
Blickwinkeln beleuchtet. Dies bezieht 
bspw. auch Urkatastrophen mit ein. 
Die Ausstellung „Low Tide“ des fran-
zösischen Fotografen Denis Rouvre 
zeigt ab Mitte Juli beeindruckende 
großformatige Landschaften und Por-
träts von Menschen, die den Tsunami 
in Japan erlebt haben.
Auch auf der Nachbarinsel Sylt gibt 
es für Museumsbesucher viel zu ent-
decken: In den Museen des Sölring 
Foriining wird Geschichte lebendig: 
Neben dem Denghoog und der Kam-

pener Vogelkoje wird im Sylter Hei-
matmuseum und dem Altfriesischen 
Haus Sylter Geschichte vermittelt und 
in wechselnden Ausstellungen Werke 
jener Künstler präsentiert, die ab 1850 
von der einmaligen Dünenlandschaft 
und den oft besonderen Lichtverhält-
nissen auf Sylt angelockt wurden und 
werden.
Ein ausführlicher Bericht beschäftigt 
sich mit dem Kunst- und Kulturfestival 
„Kultur21“, welches im letzten Herbst 
durch den Kreis Nordfriesland veran-
staltet wurde und viele Kulturakteure 
aus dem ganzen Kreisgebiet involvier-
te. Neben dem Werkstattgespräch mit 
dem Initiator der Liedkunst im Schloss 
vor Husum, Ulf Bästlein, wird auch 
die Theaterszene in Nordfriesland 
vorgestellt.
Mit vielen weiteren Artikeln gibt das 
Kulturjournal außerdem Einblicke in 
zahlreiche andere Facetten und Ange-
bote des nordfriesischen Kulturlebens. 
Es wird unter anderem berichtet über 
die Husumer Kulturnacht, die Gar-
dinger Musikantenbörse, den Verlag 
für Buchkunst - Die Quetsche, das 
Ferdinand-Tönnies-Symposium und 
das Husum Open Air.
Das Kulturjournal ist wie in den Vor-
jahren kostenlos erhältlich in den 
Touristinformationen, Rathäusern und 
Amtsgebäuden sowie in den üblichen 
Auslegestellen wie Büchereien und 
Museen im Kreisgebiet Nordfriesland.
Zudem kann das Kulturjournal auch 
mit einer kurzen Mail an kulturjour-
nal@nordfriesland.de bestellt bzw. 
unter www.nordfriesland.de/kultur-
journal heruntergeladen werden.

Kulturjournal ist da

[KONTAKT] Jaruplund, Veding og San-
kelmark SSF-distrikt og Jaruplund dan-
ske menighed inviterer til hyggeefter-
middag, hvor alle er velkomne, tirsdag 
den 4. august kl. 15 i kirkens lokaler, 
Jaruplundvej/ Jarplunder Weg 14.
Den dag kommer fhv. højskolelærer 
på Jaruplund Højskole, fortsat aktiv 
højskolemand, kursustilrettelægger, 
foredragsholder, forfatter og medre-
daktør af flere bøger, Niels Ole Frede-
riksen med foredraget ”Født i Horsens 
Tugthus – Danmarks mest afgrænsede 
kirkesogn”.
Niels Ole Frederiksen er født og op-
vokset i Danmarks vel nok mest af-
grænsede kirke-sogn – nemlig Horsens 
Statsfængsel. Eller som stedet hed i sin 
oprindelige og folkelige version ”Hor-
sens Tugthus”.
Mellem dette kirkesogns ydre afgræn-
sede hegn og det lukkede fængsels hø-
je ringmure er Niels Ole Frederiksen 
født i det nordvestlige soveværelse i en 
af anstaltens funktionærboliger.
Det specielle ved dette sogn var også, 
at sognebørnene ikke kunne løse 
sognebånd. Hans far var ikke indsat, 
men ansat. En lille men dog afgørende 
forskel.
Han blev døbt i det afgrænsede sogns 
egen kirke – fængselskirken. Hans far 
var, da Niels Ole Frederiksen blev 
født, viceinspektør og blev senere in-
spektør ved fængslet.
Foredraget kommer med nogle glimt 
fra tiden efter krigen og halvtressernes 
Danmark, og med nogle af de fanger, 
som foredragsholderen som barn kom 
i kontakt med.
Horsens Statsfængsel var efter krigen 
fortrinsvis fyldt op med de dømte efter 
det særlige straffelovs tillæg, som blev 
vedtaget i Folketinget i sommeren 
1945. De blev kaldt landforrædere, 
landssvigere, østfrontfrivillige og HI-

PO-folk – mange af dem opfattede sig 
selv som politiske fanger.
Det bliver også en beretning om den 
mest berømte af alle udbrydekonger 
i Danmark, nemlig den legendariske 
Carl August Lorentzen. 
Alle er velkomne til en interessant ef-
termiddag.
Der kan købes kaffe for 2 euro.

 

Født og opvokset
i Horsens Tugthus

Niels Ole Frederiksen. (Foto: privat)

[KONTAKT] Stamkomitten af 1864, 
der sammen med SSF arrangerer 
Oversømarch den 6. februar hvert 
år, har taget initiativet til en bustur til 
Østrigs næststørste by, Steiermarks ho-
vedstad Graz, 21.-25. september, hvor 
der er plads til flere rejselystne.
Femdagesturen til verdenskulturarv-
byen koster 458 euro (enkeltværelse: 
+126 euro).
Dagen efter ankomsten er der først et 
officielt program, stamkomiteen er in-

volveret i. Siden bliver der byrundtur, 
velkomst ved landdagspræsidenten 
og middag ved selvsamme hhv. borg-
mesteren. Resten af dagen er til fri 
disposition.
På tredjedagen er der udflugt gennem 
Syd- og Veststeiermark med Bezirks-
hauptmann og Hofrat dr. Müller. Da-
gen afrundes med hyggeligt samvær.
Fjerdedagen står Bad Ischl på pro-
grammet med besøg på kejservillaen, 
hvor kejserinde Sissi boede, og re-

ception med mag. Markus Habsburg-
Lothringen, medlem af kejserfamilien.
Der fortsættes mod Regensburg, hvor 
mindehallen Walhalla med tavler og 
buster af fremtrædende personlighe-
der besøges.
På femtedagen drages der hjemad 
igen.
Tilmelding via Reisedienst Bölck, 
Skovby/ Schuby, tlf. 04621 4411.

Lyst til Graz?

[KONTAKT] Med „Mød det danske 
sprog i mødregruppen“ og „De små’s 
atelier“, starter to nye kurser, der er 
igangsat af den danske menighed for 
Slesvig og omegn og afvikles i biblio-
tekslokalerne hhv. menighedslokalerne 
i Bismarcksgade 20 i Slesvig.
Man er velkommen til at videregive 
oplysningerne til naboer og venner, 
der måske ikke kan læse denne tekst, 
men vil have godt af kurset.
„Mød det danske sprog i mødregrup-
pen“ henvender sig til forældre, der 
vælger det danske system for deres 
barn. Her kan de med deres spædbarn 
på 6-12 måneder møde det danske 
sprog, inden barnet starter i vuggestue 
eller børnehave.

De kan lære sange og sanglege, hvad 
barnets kropsdele hedder, og hver-
dagsudtryk.
I samarbejde med Dansk Sundhedstje-
neste, der holder til i samme bygning, 
kan man også få svar på spørgsmål om 
barnets trivsel, udvikling, føde og vac-
cination.

„De små’s atelier“ henvender sig til 
børn i alderen 4-7 år, der har lyst til at 
afprøve og eksperimentere med for-
skellige farver og materialer indenfor 
kunstens verden.
Det er ikke målet at fremstille pæne 
billeder men med fantasi og hænder 
blande, male, klippe, bygge, trykke og 
have det sjovt sammen. Kurset er på 

dansk.
Kurserne ledes af Janneke Ham-
bücher, der er uddannet lærer og mor 
til to.

TILMELDING
Info og tilmelding på 0162 2168 544 
hhv. j.hambuecher@web.de
”Mød det danske sprog i mødregrup-
pen” (10x) fra 10. september kl. 10-
11.15.
50 euro / 42 euro for medlemmer af 
menigheden.
”De små’s atelier” (8x) fra 7. septem-
ber 15:30-16:45.
40 euro / 32 euro for medlemmer i 
menigheden.

For familier og børn

[KONTAKT] 56 internationale for-
bundsdags-stipendiater, der opholdt 
sig på et grænselandsseminar i San-
kelmark, finansieret og iværksat af for-
bundsdagen i Berlin, gæstede sidst det 
danske mindretal. Og et hold nummer 
to få dage efter.
På Flensborghus orienterede SSFs 
generalsekretær Jens A. Christiansen 
om det danske mindretal, historisk og 
aktuelt.

Forbundsdagen har igennem mange 
år efterhånden praktiseret en samar-
bejdsordning med Sankelmark-aka-
demiet, der så igen samarbejder med 
danske som tyske aktører, flertal som 
mindretal i det dansk-tyske grænse-
land, for at formidle overfor stipendia-
terne, hvordan et fredeligt og for alle 
parter gavnligt mindretalspolitisk klima 
kan skabes.
For få dage siden gæstede et hold 

germanistik-studerende fra Hviderus-
land SSF og Flensborghus. Også de 
fik en grundig orientering om flertal-
mindretalsforholdene i det dansk-tyske 
grænseland af Jens A. Christiansen.
Alle fik de noget at fundere over med 
hjem.

Alle fik noget med hjem

SSFs generalsekretær Jens A. Christian-
sen orienterede forbundsdags-stipen-
diaterne om mindretal og grænseland 
under deres besøg på Flensborghus.

[KONTAKT] En tradition, som SSF har 
haft i årtier, er at indbyde politiet i 
Flensborg til morgenmad og menings-
udveksling på Flensborghus efter velaf-
viklede årsmøder. Et sådant møde fandt 
sted for ganske nylig.
Ikke fordi årsmøderne kræver den store 
indsats af politi, men de holder dog 
et vågent øje med især friluftsmødet i 
Flensborg, fordi der plejer at deltage 
VIPere af karat, og også fordi der møder 
rigtig mange mennesker.
Evalueringen var hurtigt overstået på 
mødet. Den brede dialog mellem politi-
folkene og SSFs medarbejdere varede et 
par timer.
Morgenmad-traditionen er også blevet 
anerkendende bemærket af landsre-
geringen i Kiel, idet justits-, europa- og 
kulturminister Anke Spoorendonk har 
fortalt sine ministerkollegaer om den 
gode tradition.

Morgenmad med politiet

Politi og SSF-medarbejdere til årsmøde-eftertalk over noget morgenbrød.
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[KONTAKT] ”Läppä, ensimmäinen 
kamera on liikkuva“ oder „Klappe, 
die erste – und Kamera läuft“ heißt 
es ab morgen, Freitag, den 31. Juli für 
21 Jugendliche aus Finnland, Polen, 
Russland, Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein in der Jugend-
bildungsstätte Haus Rothfos in Mözen 
bei Bad Segeberg.
Dann beginnt das 11. Ostsee-Jugend-
mediencamp, das vom Ostsee-Jugend-
büro des Landesjugendrings Schles-
wig-Holstein und dem Offenen Kanal 
Schleswig-Holstein mit Unterstützung 
der Medienanstalt Mecklenburg-Vor-
pommern organisiert wird.

Die Jugendlichen im Alter zwischen 
16 und 21 erstellen Film- und Tonbei-
träge und begleiten das Camp multi-
medial. Dabei stehen die Förderung 
der Medienkompetenz und der inter-
kulturellen Fähigkeiten der Jugendli-
chen im Vordergrund. 
Das Material für die zu erstellenden 
Beiträge wird auf Exkursionen nach 
Kiel (OK Kiel, RSH), Hamburg (NDR 
TV-Studios) und nach Rostock (rok-TV 
und die Dokumentations- und Ge-
denkstätte in der ehemaligen U-Haft 
der Stasi) gesammelt.
In den Arbeitsgruppen wird das 
Material gesichtet, geschnitten, kom-

mentiert und zu Beiträgen für eine 
Hörfunk- und TV-Sendung zusam-
mengestellt. Darüber hinaus werden 
Informationen für eine Veröffentli-
chung im Internet verarbeitet.
Zum Abschluss der Jugendbegegnung 
werden am Sonntag, den 9. August 
die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
um 17 Uhr im Kiel TV und Kiel FM in 
deutscher Sprache live gesendet. Kiel 
TV ist das Fernsehprogramm des Offe-
nen Kanals und sendet auf Kanal 9 im 
Kieler Kabelnetz. Kiel FM ist das Ra-
dio des OK Kiel und auf UKW 101.2 
im Raum Kiel über Antenne und via 
Livestream zu empfangen.

Zur Finanzierung der Jugendbegeg-
nung erhält der Landesjugendring Zu-
schüsse vom Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Familie und Gleichstel-
lung des Landes Schleswig-Holstein, 
vom Offenen Kanal Schleswig-Hol-
stein sowie von der Medienanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Der Landesjugendring Schleswig-
Holstein (www.ljrsh.de) ist die Arbeits-
gemeinschaft schleswig-holsteinischer 
Jugendverbände und Jugendringe.
Er vertritt die Interessen von 25 Mit-
gliedsorganisationen und 15 Kreis-
jugendringen, denen zurzeit mehr 
als 500.000 Kinder und Jugendliche 

angehören.
Zu den wesentlichen Aktivitäten des 
Landesjugendrings gehört die interna-
tionale Jugendarbeit in der Ostseere-
gion.
Im Offenen Kanal Schleswig-Holstein 
(www.oksh.de) können Bürger ihr TV- 
und Radioprogramm in Kiel, Lübeck, 
Flensburg und Heide selbst gestalten.
Eine der Hauptaufgaben des OKSH 
ist die Vermittlung von Medienkom-
petenz. 

Markus Krajc

11 Tage rund um Medien und Begegnung

[KONTAKT] For femte gang mulig-
gør det europæiske center for min-
dretalsforskning, ECMI i Flensborg, 
at studerende og unge akademikere 
fra forskellige verdenshjørner kan 
networke til udvalgte emner og lære 
mere omkring den dansk-tyske græn-
seregion og dens modelkarakter for 
mindretalsrettigheder i Europa, samt 
høre mere omkring de anerkendte 
mindretal i regionen.
ECMIs summerschool arrangeres 9.-
15. august på Jaruplund Højskole.
Dens overordnede emne er: Nationale 
mindretal og grænseregioner, i år med 
fokus på: Aktuelle forandringer og 
usikkerhed i Europa og udvirkningen 
på de nationale mindretal.
Udover ECMIs team holder også inter-
nationale akademikere og eksperter 
foredrag og forelæsninger i løbet af 

ugen. Desuden tager deltagerne på 
ekspedition i det dansk-tyske græn-
seland, til Dybbøl Museum, det tyske 
mindretal i Aabenraa og til Flensborg.
Emnet ”København-Bonn erklærin-
gerne” bliver bearbejdet i en work-
shop med simulationsøvelser ledet af 
ECMIs direktør prof. Tove Malloy. Her 
får deltagerne et indblik i udviklingen 
af den dansk-tyske grænseregion og 
betingelserne for det danske, tyske og 
frisiske mindretal.
Et yderligt highlight er foredraget via 
Skype med den canadiske filosof prof. 
Will Kymlicka.
 
DELTAGERE
I ECMIs summerschool deltager unge 
akademikere, eksperter med praktisk 
erfaring, repræsentanter fra den aka-
demiske verden, forskellige medier og 

ikke-statslige organisationer (NGO).
Deltagerne kommer bl.a. fra aktuelle 
konfliktområder og lande med en høj 
diversitet. I år er ECMI vært for delta-
gere fra Belarus, Kroatien, Iran, Italien, 
Moldova, Polen, Ukraine, Danmark og 
Tyskland.
ECMI summerschool glæder sig over 
regionale og nationale partnere.
Fonden “Zeit-Stiftung Ebelin und Bu-
cerius” tildeler to stipendier til forskere 
fra østeuropæiske lande, i år de unge, 
lovende akademikere Anastasia Bez-
verkha (Ukraine) og Vasil Navumau 
(Belarus).
Simulationsøvelserne og workshop 
med to dages varighed samt de dertil 
hørende videnskabelige forelæsninger, 
interaktive aktiviteter og ekspeditionen 
i grænselandet bliver støttet af den 
slesvig-holstenske ministerpræsident.

Networker på højskolen

[KONTAKT] Søndag den 9. august 
kl. 17 arrangerer Sild SSFs Aktiv-café 
sommerfest i og ved Kejtumhallen.
Der bliver forskellige spil i hallen og 
udenfor, velegnet til børn og voksne.

Desuden byder ældreklubben på 
Olufs grillpølser, Peters grønsagspande 
samt pandekager til børn - og drik-
kevarer.
Hele familien er velkommen. Man kan 

nyde de spændende spil, eller nøjes 
med at tilbringe en hyggelig eftermid-
dag/ aften sammen med andre.

pp

Inviterer til sommerfest

[KONTAKT] Sild SSFs Aktiv-Café hav-
de for femte gang inviteret de handi-
cappede beboere fra Lebenshilfe Sylt 
til en lille hyggelig sommerfest.
14 ”aktivister” tog sig hjerteligt af de 
12 handicappede, som mødte op med 
to tilsynsførende. Først efter kaffen 

blev man nødt til at flytte ind i hallen 
på grund af regnvejr. Gæsterne må 
have anet det: de kom i sportssko. I 
hallen bød ældrecafeen på badmin-
ton, pustespil, stigegolf og det nye 
cornhole-spil; også æselspillet nød de 
med stor glæde - ikke at glemme det 

store kagebord samt forfriskningerne.
Det var igen en oplevelse at møde de 
livsglade beboere fra Lebenshilfe Sylt. 
De blev sendt hjem med en buket 
blomster, og ”aktivisterne” lovede, at 
man ses igen til næste sommer.

Peter Petersen

Glade handicappede
De handicappede - og ”aktivisterne” fra Sild SSFs Aktiv-Café - nød at være sammen ved sommerfesten for nylig. (Foto: privat)

[KONTAKT] Den danske digter og 
beatpoet Claus Høxbroe er kendt 
for sine live optrædener og har læst 
op over 1.000 gange for alle lige fra 
Kongehuset til hjemløse. Når han 20. 
august kl. 19.30 kommer til Flensborg 
Bibliotek i Nørregade/ Norderstrasse, 
bliver han akkompagneret af Oscar 
Gilbert på flygel.
Den 35-årige digter har været aktiv i 
poetry slam- og spoken word-miljøet 
i mange år. Digtene er lyriske, stem-
ningsfulde og enkle og bliver ofte læst 
i gymnasierne. Hans forbillede er Dan 
Turéll og som hos Turéll er sprogets 
rytme en del af poesien. I 2011 mod-
tog han Dan Turèll Prisen. Med prisen 
fulgte et af Dan Turèlls slips. 
For Claus Høxbroe betyder det at væ-
re beatdigter, at man skriver digte, op-
træder med dem og indspiller plader. 
Han mener, at man selv skal opleve 
noget for at kunne skrive. Derfor har 
han blandt andet boet blandt hjemløse 
Høxbroe har udgivet flere cd’er og 
digtsamlinger, senest ”Duerne lurer fra 
oven” i 2014 i samarbejde med Oscar 
Gilbert, som er uddannet pianist og 
komponist fra Rytmisk Musikkonser-
vatorium. 
Publikum kan forvente en medrivende 
oplevelse, som både er humoristisk og 
alvorlig. 
Entré: 7 euro. Forsalg på biblioteket. 

Arrangeret i samarbejde med Litera-
tursommer.

KIEL OG EGERNFØRDE
Men de to optræder også andetsteds i 
Sydslesvig:
18. august kl. 19 er de i Kiel, Festung 
Frederiksort/ Friedrichsort, Digevej/ 
Deichweg 20. Entré 7 euro. 
Her læses de tyske tekster af Tobias 
Koch.
Arrangør er SSF Kiel-Pris/Klaustorp 
med støtte fra Freunde der Festung 
Friedrichsort. 
Dagen efter, 19. august kl. 19.30 er de 
to i Medborgerhuset, H.C. Andersens-
vej 8, Egernførde. Entré: 7 euro.
Arrangementet foregår på dansk.
Arrangør er Stadtbücherei Eckernförde 
i samarbejde med byen Eckernförde 
og SSF Egernførde.
Og ikke nok med det.

HANNE-VIBEKE HOLST
læser fra sin roman ”Das Mädchen 
aus Stockholm”; Eva Krautwig de ty-
ske tekster. Sigrid Engeler oversætter 
samtalen i dag, 30. juli kl. 19:30 på 
Gl. Rådhus/ Altes Rathaus, Møllegade/ 
Mühlenstrasse i Rendsborg.
Entre: 9 hhv. 6 euro. Forsalg: Coburgs-
che Buchhandlung i Rendsborg og hos 
arrangøren Nordkolleg Rendsborg. 

Poeten og pianisten

Claus Høxbroe optræder tre steder 18.-20. august, og i dag, torsdag, kan Hanne-
Vibeke Holst opleves i Rendsborg. (Foto: Eddie Michel Azoulay)



FAMILIESPROGKURSUS PÅ HØJSKOLEN

EJER BAVNEHØJ/ FOLKEMØDE

ECMI-BESØG
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[KONTAKT] Skanderborg Grænse-
forening, der arrangerer folkemødet 
på Ejer Bavnehøj nær Skanderborg 
søndag den 23. august, opfordrer SSF-
distrikter og foreninger i Sydslesvig til 
at planlægge deres deltagelse i mødet 
i år. 
SSF overvejer at indsætte en bus til 
arrangementet. Har man interesse, be-
des man kontakte foreningskonsulent 
Tine Andresen, tlf. 0461 14408 150, 
tine@syfo.de i god tid, faktisk nu.
Arrangementet, der støttes af Græn-
seforeningen, Kultursamvirket i Skan-

derborg og Foreningen PlanDanmark, 
havde oprindelig kultur- og kirkemi-
nister Marianne Jelved og Sydslesvigsk 
Forenings formand Jon Hardon Han-
sen som hovedtalere.
Hvad førstnævnte angår, vides ikke, 
hvem der kommer i stedet, eller om 
hun kommer i anden funktion; men 
SSFs formand kommer. 
Velkomsten står Grænseforeningens 
generalsekretær Knud-Erik Therkelsen 
for. 
Operasangerinden Laura Flensted-
Jensen, gymnastikforeningen Gedved 

og folkedansere fra Sydslesvig og Skan-
derborg underholder. 
Og der bliver klaver-akkompagnement 
ved Johan Herold. 
Arrangementet, der afvikles i en idyl-
lisk bakkedal på Ejer Bavnehøj, plejer 
at samle flere tusinde deltagere, der 
alle medbringer madkurv, tæppe/ 
klapstol og paraply. 
Med andre ord et skønt udflugtsmål 
også for distrikter og foreninger fra 
Sydslesvig. 
Man melder sig ikke til, man kommer 
bare.

SSF-distrikter velkomne

[KONTAKT] To forskere fra Vietnam 
informerede sig om den dansk-tyske 
mindretalspolitik: De to akademikere 
Ngoc Anh og Nguyen Thi Ngoc Anh 
var i Flensborg hele juli for at deltage 
i et Fellowship Programme, som bli-
ver støttet af EU. Målet med deres 
fellowship er at kvalificere sig i feltet 
research og politisk beslutningstagning 
i forbindelse med mindretal.
Desuden fik de mere at vide omkring 
EUs politik og den dansk-tyske græn-
seregion.
De to arbejder begge for afdelingen 
for internationalt samarbejde i komi-
teen for etniske mindretalsanliggen-
der (the State Committee for Ethnic 
Minority Affairs/ CEMA of Vietnam) i 
Vietnam.
De specifikke målsætninger omkring 
deres studieophold bidrager til, at de 
får en nøgleposition i CEMA med hen-
blik på EU-projekter.
ECMI-formand Jørgen Kühl deltog i 
et møde med de to akademikere i sin 
funktion som rektor på A.P. Møller 
Skolen i Slesvig, for at fortælle omkring 
mindretalsskolerne i Slesvig-Holsten.
Jørgen Kühl fortalte om den historiske 
baggrund og udviklingen af mindre-
talsskolerne. Han fremhævede især, at 
studenter fra det danske gymnasium 
kan søge om studiepladser såvel i 
Danmark og Tyskland – ligestillet med 
flertalsbefolkningen.
Han siger, at omkring 2/3 af studen-
terne vælger at søge en studieplads i 
Danmark.
Statens uddannelsesunderstøttelse er 
muligvis også med til at gøre det nem-
mere at vælge Danmark.
Desuden fortalte han om forholdet 
mellem mindretals- og flertalsskoler i 
Slesvig-Holsten og de særlige udfor-
dringer for lærere på danske mindre-
talsskoler.
Dansk kultur, samfundspolitiske og 
sociale spørgsmål fra Danmark imple-
menteres i undervisningen og gør de 
danske mindretalsskoler til mere end 
sprogskoler. Sender man sit barn i de 
danske mindretalsskoler, bliver man 
således også medlem af det danske 
mindretal.  
European Center for Minority Issues/ 
ECMI i Flensborg var vært for Ngoc 
Anh und Nguyen Thi Ngoc Anh under 
deres studieophold.
Observeret af Ewa Chylinski havde de 
to akademikere et omfattende pro-
gram.
De havde daglige møder med repræ-

sentanter for organisationer og institu-
tioner i den dansk-tyske grænseregion 
for at lære mere omkring historien, 
kulturen, mindretalsspørgsmål og min-
dretalsorganisationer.
Desuden besøgte de Flensborg Avis, 
Flensborg og Sønderborg universite-
ter, og mødte repræsentanter fra SSF, 
BDN og Nordfriisk Institut samt over-
borgmesteren i Flensborg.
“ECMI er det ideelle sted for at lære 
mere om mindretallenes rettigheder. 
Instituttet har et fremragende udstyr, 
viden og en stor erfaring af eksper-
ter, som støtter os på alle fronter og 
hjælper til, at vi lærer mere om EU 
generelt og specielt om lovgivninger, 
retningslinjer og mindretalsbeskyttelse. 
Det vil så være muligt for os, at sam-
menligne med igangværende sager i 
Vietnam“, siger Ngoc Anh. 
Ngoc Anh er direktør for den interna-
tionale kooperationsafdeling og statens 
kommission for etniske mindretals-
spørgsmål CEMA i Vietnam: Deputy 
Director General of International Co-
operation Department, State Commit-
tee for Ethnic Minority Affairs.
Hun har en signifikant erfaring med 
etniske mindretal i Vietnam gennem 
sit arbejde for Capilano University og 
Hanoi Open University (HOU) – et 
fælles initiativ af Canadian Internatio-
nal Development Agency.
Anh fik i 2009 et stipendium af det 
vietnamesiske undervisningsministe-
rium for at opnå ph.d.-graden i USA. 
Hun er med i mange projekter for 
etniske mindretal i Vietnam, som bli-
ver støttet af Europa-Kommissionen, 
den asiatiske udviklingsbank og andre 
sponsorer. 
Siden 19 år arbejder Nguyen Thi Ngoc 
Anh for statens kommission for etniske 
mindretalsspørgsmål  CEMA i Vietnam 
som Deputy Director General of In-
ternational Cooperation Department, 
State Committee for Ethnic Minority 
Affairs.
Med sin mangeårige erfaring har 
hun værdifuld viden om mindretals-
spørgsmål i Vietnam med hensyn til 
kultur, tradition, retningslinjer, sociale 
og økonomiske faktorer i forskellige 
mindretalsgrupper, som UNDP/UNV 
Highland Peoples Program, regionale 
initiativer, for at fremme den politiske 
dialog, menneskerettighederne og ud-
viklingen af rettighederne.
Nguyen Thi Ngoc Anh er medlem af 
Tay-mindretallet i Vietnam.   
(ECMI)

Lektion i EU-politik
og grænseregionen

ECMI-formand Jørgen Kühl sammen med f.v. Nguyen Thi Ngoc Anh og Ngoc Anh. 
(Foto: ECMI)

[KONTAKT] Arbejdsgruppen, der be-
skæftiger sig med udarbejdelsen af en 
integrationspolitik for de ”nye” i min-
dretallet, og som er sammensat af re-
præsentanter fra Dansk Skoleforening 
og Sydslesvigsk Forening, er i fuld gang 
med at omsætte ideer og tanker til 
virkelighed.
Arbejdet går ud på at finde frem til 
redskaber og tiltag, der positivt frem-
mer og styrker bevidstheden om og 
lysten til at være en aktiv del af det 
danske fællesskab. Målgruppen er de 
mange familier, der optages i Skolefor-
eningen ved tilmelding af deres børn i 
vuggestue, børnehave eller skole.
Værdifællesskabet, og dermed sam-
menholdet i hele mindretallet, er det 
overordnede mål.
Dansk kultur søges formidlet, så den 
bliver en levende størrelse hos mål-
gruppen.
Bl.a. indgår sprogkurser i idékataloget. 
Et relevant tilbud her er SSFs og Skole-
foreningens og dens Voksenundervis-
nings familiesprogkursus - for et stykke 
tid siden på Højskolen Østersøen i 
Aabenraa og for nylig på Jaruplund 
Højskole.
Fire styks om året er planlagt. Og der 
er rift om pladserne hver gang.
Fuldtegnet og med deltagere fra 5 år 
og opefter i godt humør.
Sproget var dansk og tysk, maden 
fremragende, og prisen overkommelig.
Tovholdere er bl.a. fhv. skoleinspektør 
Charlotte Bassler og SSF-amtskonsu-
lent Mariike Hoop.

 

Integration 
og sprog

Opsamlingshjørnet, hvor der kunne synges sammen.

Velkommen til, store som små. (Fotos: Tine Andresen)

Fra en af flere små workshops.


