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Årsmøde-T-shirts
[KONTAKT] De er flotte, af god kvalitet og ikke dy-
re: Bestil dine årsmøde-T-shirts nu.

Læs mere på KONTAKT side 3

2x Jacobsen
[KONTAKT] Grå Guld-dialogen Flensborg-Aabenraa 
(SSF/GF) genoptages; denne gang med Uwe og Hol-
ger Jacobsen.

Læs mere på KONTAKT side 4

Til festival
[KONTAKT] SSF deltog i historie-festivalen Histo-
riske Dage i København sammen med Grænsefor-
eningen.

Læs mere på KONTAKT side 5

Ny fane
[KONTAKT] På KONTAKT sidste uge løftedes sløret: 
SSF Isted-Jydbæk fik en ny fane i fødselsdagsgave. I 
denne uge hele historien:

Grænseløs 
festival

[KONTAKT] Den dansk-tyske 
folkemusik-festival folkBaltica 
2016 melder klar her sidst i 
april.
23. april til 1. maj finder den 
12. folkBaltica-festival sted med 
temaet »Stimmen/ Stemmer«, 
arrangeret af foreningen folkBal-
tica e.V., som SSF er medlem af.
Festivalen byder på 31 koncerter 
fordelt på 29 spillesteder 18 for-
skellige steder i Slesvig-Holsten 
og Sønderjylland.
Det er for øvrigt langtfra en selv-
følge, at folkBaltica overlevede 
2015 og i år kan gennemføres 
for 12. gang. For en overgang så 
det mere end kritisk ud for dens 
fortsatte eksistens.
Men takket være en kæmpe 
indsats på begge sider af græn-
sen, ikke mindst også fra SSFs 
side, og en nystrukturering som 
forening med stærke kommu-
nale partnere på dansk og tysk 
side plus nogle finansielle salt-
vandsindsprøjtninger overlevede 
festivalen.

Den fremstår i dag stærkere og 
som mere anerkendt end nogen-
side, også takket være folkBal-
ticas kunstneriske leder Harald 
Haugaard.
Kor, traditionelle sangere, 
singer-songwritere fra Øster-
sø-landene og andre europæiske 
kulturer er inviteret til Sles-
vig-Holsten og Sønderjylland for 
at være med.
Og mange af dem tager måske 
også noget med hjem fra et 
grænseland, hvor forskellige 
kulturer samt mindretal og flertal 
kan finde ud af at samarbejde og 
omgås hinanden ordentligt.
Lørdag den 30. april kl. 16.30 
lægger Flensborghus for øvrigt 
lokaler til festivalens »nordiske 
bal« med folkemusik ved norske 
Kristoffer Kleiveland & Sindre 
Fotland - og der er det menin-
gen, at der må danses til.
Program og oplysninger - også 
på dansk: www.folkbaltica.de
God fornøjelse!
 SYDSLESVIGSK FORENING

”Danmark spiser sammen”
[KONTAKT] ”Danmark spiser sam-
men” er en kampagne, der gennem-
føres i Danmark i dagene mellem 25. 
april og 8. maj.
Jaruplund Højskole er med og ind-
byder derfor i samarbejde med 
Jaruplund Højskoles støttekreds, Fol-
kehøjskolernes Forening i Danmark 
og SSF-distrikt Jaruplund, Veding og 
Sankelmark, til en rigtig højskoleaften 
med fællesspisning, højskolesangbog 

og foredrag onsdag den 27. april kl. 
18-21.
Chefredaktør Jørgen Møllekær fra 
Flensborg Avis fortæller om sin bag-
grund og vej til posten som chefredak-
tør samt hans vision for avisen.
I kampagnen hedder det bl.a. ”Fælles 
måltider er en god måde at mødes på 
- også når man ikke kender hinanden 
så godt. Når vi spiser sammen, styrker 
vi fællesskabet og skaber gode rammer 

for nye fællesskaber”.
Der er begrænsede pladser, og der fyl-
des op efter først-til-mølle princippet.
Send en mail til kontoret@jaruplund.
de mærket ”Danmark spiser sammen” 
og oplys antal. Tilmeldingsfrist senest 
den 20. april klokken 9.
Pris: 12,50 euro. Drikkevarer kan kø-
bes.
Der bliver under arrangementet taget 
billeder, der sendes til FFD.

Nyt fyringsanlæg til Hærvejshuset

Dronningen
hyldes
[KONTAKT] Den selskabelige forening 
Borgerforeningen og Dansk Alder-
domshjem i Flensborg markerer også 
i år HM Dronning Margrethes fødsels-
dag, monarkens 76.
Uden tilmelding møder man blot op 
lørdag den 16. april kl. 14.45 i alder-
domshjemmets have ved Dronningens 
Eg anno 1990, og nyder efterfølgende 
fødselsdagskaffen med kringle i hjem-
mets samlingsstue.
Fødselsdagtalen holdes af lrs. Svens 
Kjems, Gråsten, som i årtier har mødt 
det danske kongehus på Gråsten Slot.

Dronning Margrethes fødselsdag mar-
keres 16. april i haven bag Dansk Al-
derdomshjem. (Foto: FlA)

[KONTAKT] SSFs forsamlingshus i 
Skovby, Hærvejshuset, er hjemsted for 
en bevidst kreds af danske sydslesvige-
re i og omkring Skovby.
Her fungerer et solidt og engageret 
dansk foreningsliv med sammenkom-
ster, gudstjenester og møder. Her 
udfolder der sig et dansk, socialt liv i 
foreningssammenhænge, primært SSF.
Dette tilholdssted ønsker de lokale 
danske og deres støtter at gøre endnu 
mere brugervenligt bl.a. ved at samle 
midler til udskiftning af det gamle fy-
ringsanlæg med et mere tidssvarende.

Sidste års sydslesvigske Dybbøl-
dags-indsamling gik til nyt tag på 
Klitskolen, dansk forsamlingshus i Skt. 
Peter-Ording, hvor der er gennemført 
en gennemgribende renovering.
Den sydslesvigske Dybbøldags-ind-
samling er udtryk for selvhjælp og de 
danske sydslesvigeres solidaritet med 
hinanden. Den giver i snit et afkast på 
4.000 euro.
Sydslesvigsk Forenings forretningsud-
valg iværksatte indsamlingen så tidligt 
som i starten af 2016 - og omkring 18. 
april, Dybbøldagen, afsluttes indsam-

lingen.
Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen 
bedes indbetalt til Union-Bank Flens-
borg.
IBAN: DE23215201000000017175.
BIC UNBNDE 21XXX.
For beløb over 15 euro tilsendes 
»Spenden-Bescheinigung« under 
forudsætning af, at navn og nøjagtig 
adresse er påført overførselsdokumen-
tet med en læselig skrift.
SSFs distrikter o.a. kan foretage li-
steindsamlinger.
Listerne fås på SSFs sekretariater.

Hærvejshuset i Skovby. (Foto: Michael Oetzmann)



15.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet – Aabenraaskovene, fra 
Flensborg/ Exe kl. 9.30
SSW Flensborg by: Internt valgkampmøde med Simon Faber og valgkamptræ-
ning med Karin Haug på Aktivitetshuset kl. 15-19

16.
SSW: Ekstraordinært landsmøde på Hotel des Nordens, Kobbermølle kl. 9
Borgerforeningen Flensborg: Dronningens fødselsdag markeres på Dansk Alder-
domshjem kl. 14.45
SSF Harreslev: Heldagsudflugt til Nordstrand fra skolen kl. 10
SSF Hatlund/Langballe: Forårsbrunch for hele familien på Hatlund Skole kl. 10-
14
SSF Kiel Pris/ Klaustorp: Strikke-hækle med kvindeklubben i Christianshus kl. 14

17.
Læk menighed: Egnskirkedag i Læk Kirke kl. 11
De danske foreninger på Sild: Eventyrværksted med Carola Wilde og Linde 
Knoch i Kulturhuset i List kl. 18-20

18.
ECMI: Paneldebat ”Sikring af sprogrettigheder i Europa” på Flensborghus kl. 16-
18
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted og Husum menighed: Mandagskaffe i Hatsted Forsamlingshus kl. 
14.30
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45 – 21.30

19.
Det lille Teater Flensborg: Teatergaleasen: ”En cola - tak” i Hjemmet kl. 19.30
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlkubben i Tønnsenhuset kl. 9
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen 
kl. 15-17
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

20.
SSFs Humanitære Udvalg: Formiddagsbiffen: ”Mennesker bliver spist” på Flens-
borg Bibliotek kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger på Sild: Filmen ”Under sandet” i Kinowelt/Vesterland kl. 
20
SSF Ejdersted: Amtsgeneralforsamling på Skipperhuset kl. 19
SSF Rendsborg-Egernførde og Gottorp amter + Humanitært Udvalg: Fælles æl-
dreeftermiddag på Restaurant Mango’s, Egernførde kl. 15-17
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19
SSF Mårkær: Spil i mødelokalet i børnehaven kl. 19

21.
Det lille Teater Flensborg: Teatergaleasen: ”En cola - tak” i Hjemmet kl. 19.30
SSF: Teater V opfører ”Karius og Baktus – de frække tandtrolde” på Hiort Loren-
zen-Skolen, Slesvig kl. 16
SSF Flensborg by: Bygeneralforsamling på Flensborghus kl. 19
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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Hilfe für Flüchtlinge
[KONTAKT] Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung des SSW Schuby 
überreichte die Vorsitzende Inge 
Lindahl-Koitzsch je 100 Euro Flücht-
lingsunterstützung an zwei Asyllotsen 
aus der Gemeinde, an Susanne Mar-
xen und Peter Svejnoha.
Das Geld wurde bei einer Veranstal-
tung des SSW-Ortsvereins gespen-
det, als man zusammen mit dem 
SSW-Kreisverband eine Infoveranstal-
tung zum Thema Flüchtlinge durch-
führte.
Susanne Marxen betreut seit fünf 
Monaten eine syrische Familie, Peter 
Svejnoha eine Familie aus Afghanistan.

Erschwerend gestaltet sich die ehren-
amtliche Betreuung, da beiden Fami-
lien - selbst nach dieser relativ langen 
Wartezeit - noch kein Bleiberecht 
zugesichert wurde. Auch haben die 
afghanischen Kinder es nicht einfach, 
am schulischen Alltag teil zu nehmen.
Erst muss diesen Kindern eine Alpha-
betisierung langsam und zielgerecht 
nahe gebracht werden. Denn Mäd-
chen wird in Afghanistan der Schul-
gang von den Taliban verwehrt. Und 
für den 14-jährigen Jungen gabs nie 
Unterricht, da an ihrem Ort keine 
Schule mehr existierte.

V.l.: Pia Wilms und Inge Lindahl-Koitzsch vom SSW Schuby mit den Asyllotsen Su-
sanne Marxen og Peter Svejnoha. (Foto: privat)

Stegner mødtes med SSF
[KONTAKT] På en mindretalspolitisk 
ekskursion til Flensborg aflagde SPDs 
gruppeformand i landdagen Ralf Steg-
ner, SPD-landdagsgruppens mindre-
talspolitiske ordfører Birte Pauls og det 
flensborgske SPD-landdagsmedlem 
Simone Lange besøg hos mindretals-
forskningsinstituttet ECMI, mindre-
talsunionen FUEN og til frokost hos 
SSF på Flensborghus.
Sidstnævnte sted dog uden Simone 
Lange, der by the way er modkandidat 
til overborgmester Simon Faber (SSW) 
ved overborgmestervalget i Flensborg 
senere på året.
Stegner betegnede det som en kær 
pligt - især i disse tider - at styrke min-
dretalspolitikken i Slesvig-Holsten så 
meget som muligt og at bidrage til en 
styrkelse af samme alle de steder, hvor 
SPD og han har indflydelse.
Han betegnede mindretalspolitikken 
som en læreproces, som det tager tid 
at kapere, og som et pejlemærke, som 
der ikke bør gå partipolitik i.
Stort set alle mindretalspolitiske afgø-
relser er truffet i enighed af den nu-
værende landsregering og landdagen, 
pointerede Stegner, der ikke lagde 
skjul på, at SSWs regeringsdeltagelse 
er en gevinst for hele landet, for min-
dretal og flertal.
Ifølge Stegner bør mindretal generelt 
integreres men ikke asimileres. Og 
flertalsbefolkningen bør se mindretal 
som en gevinst og ikke som en trussel. 
De seneste delstatsvalg tyder dog på, 
at for mange ikke ser sådan på det.
Selv om mindretalspolitikken opfattes 
forskelligt i Europa er der ifølge Steg-
ner en almindelig forståelse for, at når 
freden trues, så kan mindretallene op-
fattes som brobyggere.
For Birte Pauls er det en tilbageven-
dende glæde at se, hvordan mindre-
tallene i Slesvig-Holsten og Sønder-
jylland trækker i samme hammel og 
samarbejder.
Mindretallenes Hus i Flensborg beteg-
nede hun som en kommende perle 
for hele regionen, som hun - samstem-
mende med Stegner - vil have i bag-
hovedet ved finanslovsforhandlingerne 
til efteråret.

Stegner agter i den forbindelse også 
at inddrage sine kollegaer i forbunds-
dagen i Berlin, der i forvejen har pæn 
forståelse for mindretallene.
SSFs formand Jon Hardon Hansen 
roste landsregeringens gode mindretal-
spolitiske arbejde og udtrykte tilfreds-
hed med, at man i det politiske rum 
mere end bemærker det danske min-
dretal; ikke mindst også fordi det enty-
digt og klart bidrager til en styrkelse af 
de demokratiske værdier i Europa.
SSFs generalsekretær Jens A. Chri-
stiansen fremhævede det vigtige i et 
velfungerende grænseoverskridende 
dansk-tysk samarbejde; selv om - og 
det gælder overalt i Europa - stater, 

folk og mindretal er forskellige.
Fra SSFs side blev det understreget, at 
en fortrinlig mindretalspolitisk allieret 
- her og andetsteds i Europa - er lands-
regeringens mindretalskommitterede 
Renate Schnack.
SSFs formand og generalsekretær ud-
trykte glæde og taknemmelighed over 
de beløb, man fra tysk side allerede 
havde støttet Mindretallenes Hus med, 
og at man regner med, at også Dan-
mark vil yde sit til renovering af det 
gamle pakhus, så et færdigt Mindre-
tallenes Hus står klar til indvielse den 
14. marts 2020, på 100 års dagen for 
folkeafstemningen i 1920.

SPD-topfolkene Ralf Stegner og Birte Pauls, SSFs formand Jon Hardon Hansen og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen 
møder pressen på Flensborghus.

Kaffe med hjertestarter
[KONTAKT] Hatsted SSF-distrikt og 
Den Danske Menighed for Husum og 
Omegn indbyder til ”mandagskaffe” i 
Hatsted Forsamlingshus, De Straat 17, 
mandag den 18. april kl. 14:30.

Der bydes på eftermiddagskaffe med 
lidt kage til og hyggeligt samvær.
Denne gang får deltagerne besøg af 
sygeplejerske Kerstin Brix, der fortæller 
om brugen af en hjertestarter.

Der tages gerne imod tilmelding - på 
Signes telefon, 04846-590.
Man bedes fortælle andre om dette 
tiltag.

SPD-landdagsgruppens formand Ralf Stegner og SPDs mindretalspolitiske ordfører 
i landdagen Birte Pauls på mindretalspolitisk ekskursion til Flensborg - her hos SSF.
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Næste læseklub i Nørregade
[KONTAKT] Læseklubben mødes igen 
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59, onsdag den 26. april 
kl. 15 og taler om Patrick Modianos 
roman ”Dora Bruder”.
Bogen kan lånes på biblioteket nu.

Den franske forfatter Patrick Modiano 
modtog Nobelprisen i litteratur i 2014. 
Hans lille roman ”Dora Bruder” er 
en fortælling fra 40rnes besatte Paris, 
hvor den unge kvinde Dora Bruder 
forsvinder og efterlyses i avisen af sine 

forældre. Mange år senere, i 1988, 
giver denne notits anledning til, at 
forfatteren vha. egne erindringer og 
officielle dokumenter forsøger at løse 
gåden om Doras forsvinden.

»Lopper« i Kejtum igen
[KONTAKT] Kejtumhallen på Sild er 
et godt sted at komme af med sine 
”lopper”. Det blev atter bekræftet, da 
øens Aktive Kvinder i søndags åbnede 

dørene for øboere og gæster på jagt 
efter spændende brugte ting uden at 
skulle bruge en formue.
Der var også mad og forfriskninger, 

hvis man skulle blive sulten under jag-
ten efter det ultimative fund. 
Der eksisterer to butikker på øen, der 
allerede handler med et udvalg af 
brugte ting, men stemningen, snak-
ken, hyggen og mødet med venner og 
bekendte er det, der bidrager til, at så 
mange kommer til mindretallets mar-
keder i Kejtumhallen.
Arrangørerne var noget uheldige med 
foromtalen i de lokale blade. ”Hallo 
Sylt” fik Aktive Kvinder til at være 
Aktive Kinder (aktive børn), og både 
”Rundschau” og ”Spiegel” byttede 
rundt på lørdag og søndag.
Også en måde at få ekstra opmærk-
somhed på.
Forresten er der atter bud efter kvin-
degruppens tilstedeværelse og arbejds-
indsats, når Aktive Kvinder i Sydslesvig 
afholder Husmoderdag for hele lands-
delen på Sild lørdag den 25. juni kl. 
10 i Kejtumhallen.
 wj

Der sælges og produceres fingerløse vanter. Måske ikke det ultimative fund, men 
en bestseller ved en af de 33 boder i Kejtumhallen i søndags. (Foto: privat)

Una bella serata – en dejlig aften
[KONTAKT] Et af højdepunkterne i det 
danske kultur- og forsamlingshus i List 
ser ud til at blive SSF-distriktets for-
holdvis nye tradition med en italiensk 
aften én gang om året. Kreatøren er 
Hildegard Duncker, som stammer fra 
Sild og fortsat har familie i List.
Det meste af året er hun i Italien – og 
nyder det. Manden er italiener og 
ledsager hende på opholdene hos fa-

milien. Han hjælper med at lave mad, 
men kan også finde på at tage sin 
guitar frem og dele ud af sin italienske 
sangskat mellem retterne.
Aftenens 25 deltagere var blevet bedt 
om at vælge mellem tre grupper, hvor 
de ville være aktive. Valget stod mel-
lem a) lave mad, b) rette an og servere 
og c) tage af bordet og vaske op.
Til gengæld betalte man så kun 15 

euro for maden plus lækkerier.
Der var også mulighed for at købe 
f.eks. nogle af Hildegards hjemmelave-
de olier, marmelader eller krydderier 
– med smag og duft af italiensk sol og 
sommer.
Arrivederci næste år!
 wj

Bestyrer fundet
[KONTAKT] Jan Böll, leder af SdUs fri-
tidshjemm i Vesterland, bliver nu også 
bestyrer af SSFs kultur- og forsamlings-
hus i List. Om nogle måneder vil Jan 
og Herle Jendrichsen, pædagog på 
fritidshjemmet, flytte ind i kulturhusets 
lejlighed og fungere som bestyrerpar.
Huset åbnede i april 2012 og blev pas-
set af Nina Godsk-Sørensen. Hun var 
ansat som lærer i både List og Vester-
land og boede allerede i huset sam-
men med sin mand, skoleleder Holger 
Terkelsen, mens det endnu var skole. 
I oktober 2014 blev Nina pensioneret, 
og et år senere fraflyttede de lejlighe-
den, og hun gik af som bestyrer. Nina 

og Holger bor nu i Medelby.
Karin Horup, tidligere børnehaveleder 
på Sild med bolig ved siden af kultur-
huset i List, påtog sig arbejdet efter 
Nina dog uden at flytte ind i husets 
lejlighed. Den 1. april fraflyttede Karin 
sin bolig i List. Hun har nu bopæl i 
Danmark, og kunne derfor ikke vare-
tage opgaven som bestyrer længere.
Både Nina og Karin har været et fund 
for det nye kulturhus i List. Der findes 
næppe et forsamlingshus i Sydsles-
vig, der har haft så mange aktiviteter 
kørende de sidste år. Det er sket i et 
tæt samarbejde med Sild SSF-distrikts 
bestyrelse og med stor opbakning fra 

medlemmerne især i List.
Det nye bestyrerpar vil have gode mu-
ligheder for at fortsætte den positive 
udvikling i List. Begge er vokset op i 
mindretallet. Herle Jendrichsen har 
sine rødder på Sild, mens Jan kender 
mindretallet fra sin opvækst og sit tidli-
gere arbejde i både Flensborg, Kappel 
og Rendsborg.
Begge glæder sig til at til at flytte til 
List, men også til at bijobbe som an-
svarlige for kulturhuset og for livet i 
kulturhuset.
 Walter Johannsen

Jan Böll og Herle Jendrichsen flytter om 
kort tid ind i kulturhuset i List - sammen 
med Herles tre drenge - og en hund.

Bestil dine T-shirts NU!
[KONTAKT] De danske årsmøder i 
Sydslesvig 10.-12. juni nærmer sig 
med raske fjed - ikke mindst når det 
gælder de populære årsmøde-T-shirts.
Hvert år igen oplever SSFs årsmøde-
udvalg, at folk tror, de kan købe disse 
T-shirts umiddelbart forud for årsmø-
derne eller på selve møderne.

Det kan de ikke.
Vil man have dem, skal de bestilles 
forinden - og det sker via ens SSF-se-
kretariat senest 27. april
Børnestørrelser sælges for 5 euro, vok-
senstørrelser for 8 euro.
T-shirts´ene afhentes samme sted, 
som de blev bestilt, efter 1. juni.

2x Jacobsen 27. april
[KONTAKT] SSF Flensborg By og 
GF Aabenraa fortsætter deres grå 
guld-dialogmøder på tværs af græn-
sen, denne gang onsdag den 27. april 
kl. 14.30 i Det Danske Hus i Flens-

borg-Sporskifte med brødrene Uwe 
Jacobsen, Flensborg, og Holger Jacob-
sen, Aabenraa.
Tilmelding påkrævet på 0461 14408 
127/126/125.



HVAD RAGER DET DIG?

HISTORISK FESTIVAL

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

AMBASSADEN BERLIN

STRING KOOPERATION
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Gudstjenester
[KONTAKT] Danske gudstjenester i 
Sydslesvig 3.s.e. påske, søndag, 17. 
april, Joh. 14, 1-11

Arnæs, 10, Korsgaard
Aventoft, se Læk,
Bredsted, se Læk,
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar, 10, Böll
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, se Sct. Hans,
Frederiksstad, 14.30, Vogel
Harreslev, 11.30,  Böll
Husum, 11, Vogel

Kappel, 14, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Knudsen
Rendsborg, 16, Brask
Satrup, 14, Steen
Skovlund Forsamlingshus, 11, 
Rønnow
SL Ansgar, 10,
Store Vi kirke, 17, Rønnow
Tønning, 14.30, Møller
Vanderup, 10, 
Nedergaard Christensen
Vesterland, se Læk,
ONSDAG, 20. APRIL
Frederiksstad, 17, Vogel

Kommunikations- og
kulturchef efterlyses
[KONTAKT] Stillingen som leder af 
Den Danske Ambassades afdeling for 
kommunikation, kultur og public di-
plomacy i Berlin er ledig til besættelse 
pr. 1. august.
Kommunikations- og kulturchefen 
er den daglige leder af en afdeling, 
som også består af en kulturattaché, 
en presseattaché og en praktikant. 
Vedkommende er - under ambassa-
dørens ledelse - overordnet ansvarlig 
for ambassadens politiske og kulturelle 
kommunikationsaktiviteter samt for 
koordinering af kommunikation vedr. 
handelsaktiviteterne for de danske re-
præsentationer i Tyskland.
Afdelingens opgaver består i at udvikle 
og igangsætte kommunikationsaktivite-
ter, der indebærer en aktiv formidling 
af Danmark og den danske regerings 
prioriteter samt danske samfundsfor-
hold og styrkepositioner. Formidlingen 
vil i høj grad finde sted i samarbejde 
med ambassadøren og ambassadens 
øvrige afdelinger samt med de danske 
generalkonsulater i Tyskland. 
Afdelingens arbejde indebærer i stigen-
de grad tæt kontakt til tysk presse og 
meningsdannere samt politiske aktører. 
Herudover har afdelingen også tæt 
kontakt til danske ministerier og myn-
digheder i forhold til kommunikations-
opgaver i Tyskland. 

Det forventes, at kommunikations- og 
kulturchefen igangsætter og gennem-
fører kulturaktiviteter i Tyskland i tæt 
samarbejde med tyske og danske kul-
turaktører, så det høje niveau for kul-
tursamarbejde fastholdes og udbygges.
Ambassaden søger en kollega, der med 
energi, originalitet og selvstændighed 
gennemfører initiativer, der skaber 
positiv opmærksomhed omkring 
Danmark i Tyskland; der har et godt 
kendskab til politik, medier, erhvervsliv 
og kultur i Danmark og Tyskland samt 
en solid erfaring i skrift og tale med 
kommunikationsarbejde; der taler og 
skriver flydende dansk og tysk, gerne 
på modermålsniveau, har erfaring med 
professionel brug af sociale medier, har 
ledelseserfaring, og har solidt kendskab 
til danske og tyske samfundsforhold, 
både politisk, økonomisk og kulturelt.
Ansættelsen kræver sikkerhedsgodken-
delse fra de danske myndigheder.
Stillingen er tidsbegrænset til to år med 
mulighed for forlængelse. 
Ansøgninger sendes til beramb@
um.dk senest søndag den 24. april.
Udvalgte kandidater vil blive indkaldt 
til samtale - om nødvendigt via we-
blink.
Yderligere oplysninger: souschef Wil-
liam Boe på 030 5050 2303.
www.um.dk

Fordert schnelle
Fehmarn-Beltquerung
[KONTAKT] Beim einem Treffen der po-
litischen Spitzen der STRING-Koopera-
tion aus Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Dänemark und Südschweden am 8. 
April in Stockholm sind neben der stra-
tegischen Ausrichtung der Kooperation 
auch tagesaktuelle Themen besprochen 
worden.
So wurde eine gemeinsame Stock-
holm-Erklärung (www.stringnetwork.org) 
verabschiedet, die u.a. eine möglichst 
schnelle Realisierung der festen Feh-
marnbeltquerung und eine gemeinsame 
europäische Lösung der Flüchtlingsfra-
gen, verbunden mit einem baldigen 
Ende der Grenzkontrollen, fordert.
Schleswig-Holsteins Europaministerin 
Anke Spoorendonk zur Bedeutung des 
Bündnisses: „Die STRING-Kooperation 
ist trotz aller gegenwärtigen Probleme 
nach wir vor stark und arbeitet an ihren 
gemeinsamen Zielen. Gerade in diesen 
Tagen ist die transnationale Kooperation 
wichtig.“ 
Im Anschluss fand die Konferenz 
„Konnektivität in Skandinavien und 
nordeuropäische Infrastruktur“ statt, 
die STRING gemeinsam mit Pat Cox, 
EU-Koordinator für den skandina-
visch-mediterranen Korridor, organisiert 
hat.
Über 100 Teilnehmer nutzten die Ver-
anstaltung zum Informationsaustausch 
und zur Diskussion einer umweltfreund-
lichen Verkehrsinfrastruktur in der süd-

westlichen Ostseeregion. Der Bau der 
Festen Fehmarnbeltquerung stand dabei 
im Fokus.
Europaministerin Spoorendonk betonte 
im Beisein des dänischen Verkehrsmi-
nisters Hans Christian Schmidt und des 
schwedischen Staatssekretärs für Infra-
struktur, Erik Bromander: „Niemand auf 
beiden Seiten des Fehmarnbelts, der 
Verantwortung trägt, stellt das Projekt 
einer Festen Fehmarnbeltquerung in 
Frage.“
Zudem zeigte sie die deutlichen Unter-
schiede im Planfeststellungsverfahren 
auf deutscher und dänischer Seite auf. 
Derzeit wird davon ausgegangen, dass 
der Baubeginn auf deutscher Seite im 
Jahr 2019 erfolgen wird.

HINTERGRUND
Die politische Kooperation STRING 
besteht seit 1999. Mitglieder der Ko-
operation sind Schleswig-Holstein, 
Hamburg, die schwedische Region 
Skåne, die dänischen Regionen Sjælland 
und Hauptstadtregion sowie die Stadt 
Kopenhagen. Beobachterstatus haben 
das Fehmarnbelt-Komitee, das Øre-
sund-Komitee, die Region Syddanmark, 
das Eastern Norway County Network  
und Västra Götaland . Ziel der Zusam-
menarbeit ist es, eine wettbewerbsfä-
hige Metaregion zu entwickeln, die die 
Potenziale der Partnerregionen bündelt 
und ausschöpft.

Undervisningsmateriale
om årsmøderne 2016
[KONTAKT] SSFs Årsmødeudvalg har 
udarbejdet undervisningsmatariale om 
årsmøderne til brug i undervisningen 
på de danske skoler i Sydslesvig (og 
andre steder, hvor det er opportunt). 
Materialet er tænkt som hjælp og 
udgangspunkt til undervisningen, idet 
man kan tage fat i et eller flere punk-
ter, i grupper, i klassen eller individu-
elt for at udarbejde et produkt.
Det er 400 år siden, at William Shake-
speare døde. Han efterlod os mange 
vendinger og talemåder fra sine vær-
ker. Det fik udvalget til at tænke ”to 
be or not to be sydslesviger”. Er det 
ikke det, det hele drejer sig om: at 
være eller ikke være en del af mindre-
tallet – og hvorfor? Kan det gradbøjes, 
og hvem skal bestemme hvem og hvad 
mindretallet er eller ikke er? spørger 
formanden for SSFs årsmødeudvalg 
Gitte Hougaard-Werner.
Årsmødeudvalget vil gerne have flere 
til at tænke på, hvad Sydslesvig og 
mindretallet betyder for »mig, dig, for 
os og for fremtiden«. Har det overho-
vedet en betydning?
Derfor spørger hun lidt provokerende: 
Sydslesvig – hvad rager det dig? Og 
det er - netop - et spørgsmål, ikke no-
get afvisende udsagn.
Årsmødeudvalget vil gerne åbne op for 
en diskussion omkring mindretallet. 
Hvor meget skal man lægge i at være 
en del af mindretallet? Er det nok at 
sende sit barn i dansk skole og samti-

dig ikke interessere sig for, hvad der 
ligger bag? Går valget ud over skoleda-
gen, eller kan man som forælder godt 
leve en udelukkende tysk tilværelse og 
tro, at børnene finder sig tilrette i den 

danske skole med dansk sprog og kul-
tur – helt alene? Hvordan kan vi alle 
være med til at skabe sammenhæng 
for de nye og unge genrationer?
Udvalget håber at kunne fremprovo-
kere erkendelsen af, at det kommer os 
alle ved, og at der er en mening med 
at være en del af mindretallet.
SSF er tovholder, men årsmøderne er 

hele mindretallets store fest, og årsmø-
deudvalget har et ønske om, at elever-
ne kan og vil forholde sig til mottoet 
og til det at være en del af mindretallet 
– af mindretallets fremtid.

Der er ingen forkerte svar. Det er ele-
vernes vinkel og syn, udvalget gerne vil 
have frem.
Materialet - hjælp og udgangspunkt til 
undervisningen - findes på http://syfo.
de/aarsmoede/undervisningsmateriale/ 
og på http://www.skoleforeningen.org/
aarsmoede-2016-undervisningsmate-
riale.

Masser af oplysning
- også om Sydslesvig
[KONTAKT] Efter en lidt tam opstart 
sidste år var der run på festivalen 
Historiske Dage 2016 i Øksnehallen 
(Oksehallen) i København i afvigte 
weekend.
Her hentede historieinteresserede 
masser af inspiration. Her var under-
holdning og ny viden, da 130 debat-
ter, samtaler, foredrag, re-enactments 
og shows med det bedste inden for 
formidling af historien.
Målet med Historiske Dage er at øge 
interessen i befolkningen for historien 
og dermed skabe øget bevidsthed 
om, hvem danskerne er, hvad der har 
formet dem, og hvilke kræfter der på-
virker dem og skaber forandringer og 
udvikling.
I weekenden oplevede folk spænden-

de udstillinger, prøvede nye formid-
lingsformer, mødte interessante men-
nesker og fik gode tilbud, da museer, 
arkiver, medier, forlag, foreninger og 
forhandlere af »historiske varer« mødte 
publikum på 65 stande.
Blandt disse: Grænseforeningen og 
Sydslesvigsk Forening, Danevirke Mu-
seum, DSen slesvigske Samling og Hi-
storisk Samfund for Sønderjylland samt 
Museet Sønderjylland.
Grænselandets rolle for den nationale 
bevidsthed i Danmark og dansk-tyske 
fordomme før og nu var emnerne for 
to åbne interviews, som Grænsefor-
eningen og Sydslesvigsk Forening stod 
for på festivalen.
Med GF-formand Mette Bock som in-
terviewer gav prof. Steen Bo Fransen, 

Institut for Grænseregionsforskning 
ved Syddansk Universitet, og SSFs 
generalsekretær Jens A. Christiansen 
deres syn på, hvilken rolle grænselan-
dets historie spiller for den nationale 
bevidsthed i Danmark i dag.
Ligeledes med Mette Bock som inter-
viewer belyste prof. Detlef Siegfried, 
Institut for nyere tysk og europæiske 
historie ved Københavns Universitet 
og redaktør af Tysk Kulturhistorie, og 
chefredaktør Jørgen Møllekær, Flens-
borg Avis, dansk-tyske fordomme før 
og nu.
For SSF og Grænseforeningen var det 
en fornøjelse at medvirke, siger SSFs 
generalsekretær Jens A. Christiansen.

Sebastian Jacobsen fra Grænseforeningen t.h. informerer; SSFs Jens A. Christiansen (i baggr.) er klar til at tage over. (Foto: pri-
vat)
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Fane som jubilæums-gave
[KONTAKT] Lørdag den 2. april kunne 
SSF-distrikt Isted/Jydbæk fejre 70-års 
jubilæum. I strålende solskinsvejr bl-
afrede det hejste Dannebrog i vinden, 
og to mindre flag ved indgangen til 
forsamlingshuset i Jydbæk bød gæster-
ne velkommen på festlig vis.
Huset var fyldt med kaffeduft og i sa-
len var der dækket op til 25 gæster.
I sin velkomsttale kunne SSFs distrikts-
formand Nadine Schmidt fortælle, at 
bestyrelsen ved oprydning af deres 
materialeskab havde fundet en map-
pe med gamle protokoller og andre 
dokumenter - deriblandt en skrivelse 
af april 1946 med et andragende om 
optagelse i »den danske forening«, 
Slesvigsk Forening, som Sydslesvigsk 
Forening hed dengang. Skrivelsen var 
på dansk, men svaret fra amtssekre-
tæren var – underligt nok – skrevet på 
tysk.
Dette svar indeholdt en del formelle 
krav for optagelsen, bl.a. måtte kom-
mende medlemmer ikke have været 
medlem hverken af nazistpartiet eller 
andre nazistorganisationer. Der fand-
tes en del mennesker, som kunne 
opfylde disse krav, og derved blev di-
striktet en realitet.
Formanden takkede distriktsmedlem-
merne for alt det arbejde, de yder til 
daglig og på den måde er med til, at 
foreningslivet kan blomstre og er så 
farvet.

TALERE
Der fulgte en tale af Bollingsted-vice-
borgmester Horst Kohrt, og også SSFs 
amtsformand Franz Dittrich ønskede 
distriktet tillykke med jubilæet. Han 
anså 70 år som et bevis på langt og 

trofast følgeskab med Sydslesvigsk For-
ening - især i de vanskelige år af min-
dretalshistorien. Efter hans mening var 
det ikke af betydning, hvem der havde 
været mere eller mindre aktiv. Han 
understregede, at mindretallet ikke har 
kunnet undvære en eneste: ”Lad mig 
sige det kort: Enhver er lige så vigtig i 
dag som dengang for det danske min-
dretal i Sydslesvig. Det er absolut ikke 
toppen, der udgør fundamentet – nej, 
det er stadig basis.”
Desuden påpegede han, at Isted og 
Jydbæk var blandt de første distrikter, 
der klarede en fusion, og siden da og-
så et flot generationsskifte.
Sidst men ikke mindst fremhævede 
Franz Dittrich: ”I har været med til at 
bygge en bro mellem mindretallet på 
stedet med jeres nabodistrikt i godt 
samvirke med flertalsbefolkningen. En 
klog sydslesviger sagde engang: »At 
bygge bro betyder ikke andet end at 
opbygge kontakt til hinanden, at øge 
forståelse for hinandens forskelligheder 
og vise respekt for hinanden.«
At bygge en bro betyder jo ikke at 
blande det, som ikke skal blandes, og 
at udviske forskellene. Og at bygge en 
bro er slet ikke udtryk for manglende 
glæde i det, man har. Derfor er det 
for mig at se vigtigt at fremhæve den 
vigtige funktion, distriktet Isted/Jydbæk 
har her i landsbyen som formidler af 
danske værdier og danske kulturelle 
egenskaber.”

NY FANE
I begyndelsen af året havde SSF-di-
striktet hos Danmarks-Samfundet søgt 
om en ny fane til forsamlingshuset, 
som det ønskede at få overrakt og ind-

viet ved jubilæumsfesten.
I denne sammenhæng lød der også en 
stor tak til gårdejer Christen Larsen og 
Hustrus Mindelegat for donationen af 
fanefod og -stang.
Det blev en festlig og højtidelig cere-
moni, som Sydslesvig-repræsentant 
for Danmarks-Samfundet, Annette 
Neumann stod for. Det var hendes 
første faneindvielse overhovedet, men 
hun klarede hele proceduren med 
bravur. Efter at have overrakt fanen til 
distriktsformanden, blev den indviet 
med de tre symbolske hammerslag 
- for dronningen, fædrelandet og for-
eningen.
Inden fællessangen afsluttede Annette 
Neumann faneindvielsen med ordene: 
”For mig er tanken om tradition, tro 
og Dannebrog i denne procedure det 
vigtigste. Nu er denne fane en for-
eningsfane, og jeg håber, den vil følge 
foreningen og dens arbejde herude i 
mange år. Med disse ord vil jeg ønske 
SSF-distrikt Isted/Jydbæk alt godt i åre-
ne fremover.”

Derefter var der tid til hygge og god 
mad med en dejlig smørrebrøds-an-
retning. Efter maden gik snakken livligt 
over kaffen, og Duo Moin-Mojn, som 
stod for underholdningen ved festen, 
sørgede med deres musik for en dejlig 
og afslappet stemning. Der var endda 
plads til en lille dans.
Distriktet takker alle, der har været 
med til at gøre SSF Isted/Jydbæks jubi-
læumsfest til en succes.

Nadine Schmidt
og Gaby Böttinger

Nadine Schmidt, en glad formand for 
SSF Isted/Jydbæk, og den nye fane. (Fo-
tos: Lars Thomsen) SSFs amtsformand Franz Dittrich ønsker tillykke.

Anette Neumann, medlem af SSFs forretningsudvalg og Franz Dittrichs efterfølger som Sydslesvig-repræsentant i Dan-
marks-Samfundet, havde premiere som fane-indvier. Bag hende: Bollingsted-viceborgmester Horst Kohrt og SSF-distriktsfor-
mand Nadine Schmidt.

Volles Haus
[KONTAKT] Der SSW Flensburg und 
Oberbürgermeister Simon Faber infor-
mierten und diskutierten mit Anwe-
senden über die Themen Flüchtlinge, 
Bahnhof, Naherholungsgebiete und 
Entwicklung in Weiche.
Positiv sieht der OB die Nachverdich-
tung im Stadtgebiet und nennt als gu-
tes Beispiel die Gartenstadt.
Wir brauchen mehr Wohnraum; 
Flensburg wächst mit ca. 1000 Ein-
wohner pro Jahr, sagt Faber. Darunter 
sind auch viele Studenten; 9700 sind 
es derzeit, so viele hatten wir noch 
nie.
Auch auf dem Arbeitsmarkt geht es 
voran, mehr als 3000 sozialversiche-
rungs-pflichtige Jobs wurden in den 
letzten Jahren geschaffen.
Die Fragen der Bürger drehten sich 
aber vor allem um Flüchtlinge. Wo 
werden Sprachkurse angeboten? Gibt 
es Integrationsklassen an Schulen? 
Können Familien um- oder zusam-
menziehen, wenn neue Unterkünfte 
geschaffen werden?
Faber berichtete von den Anstrengun-

gen der Verwaltung, die vollkommen 
überlastet war, jetzt aber Luft und 
Spielraum bekommt. Die Verwaltung 
sitzt jede Woche zusammen, verteilt, 
verschiebt und führt Familien zusam-
men, wo dies möglich ist, sagte Faber.
Das zweite große Thema, ein neuer 
Bahnhof, beschäftigt ganz Weiche.
„Das ist eine Entwicklungsmöglichkeit 
für Flensburg, Padborg, Niebüll und 
die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit mit Dänemark,« betonte Simon 
Faber. Ein barrierefreier Bahnhof kann 
Weiche zusammenbringen, wo Schie-
nen derzeit trennen.
Die Unterführung ist ein Desaster 
und muss einer zeitgemäßen Lösung 
weichen. „Das Gutachten wurde von 
führenden Experten erstellt und auf 
die darf man auch mal hören,« sagte 
der Amtsinhaber.
Die anwesenden Einwohner sprachen 
sich für eine barrierefreie Lösung aus, 
gerne auch ein kompletter Neubau 
weiter südlich.
 (SSW Fl.)

FDF igang igen
efter påskeferien
[KONTAKT] Mandag den 18. april 
starter Flensborg FDF efter påskeferien 
igen med regelmæssige møder hver 
mandag i april, maj og juni undtagen 
pinsemandag den 16. maj og den 13. 
juni, mandagen efter årsmøderne.
FDF-bussen kører fra Cornelius Han-
sen-Skolen i Flensborg kl. 15.30 og er 
tilbage på skolen omkring kl. 18.15. 
Mandag den 27. juni er der som-
merafslutning med fællesgrill med 
forældre og andre interesserede. 
FDF-kredsen stiller grillene frem og 
tænder op, deltagerene kommer selv 
med maden.
Søndag den 12. juni har FDF-kredsen 

i samarbejde med Støttekredsen for 
FDF i Sydslesvig en bod på årsmøde-
pladsen i Flensborg.
Sidst men ikke mindst er der fortræ-
ningsweekend 15.-17. april forud for 
FDFs landslejr i juni. Pilte, væbnere, 
seniorer og ledere mødes til fortræning 
i Vilstrup ved Haderslev sammen med 
de sønderjyske FDF-kredse.
Selve landslejren finder sted 7.-15. 
juni på FDFs store friluftscenter Sletten 
ved Himmelbjergets fod nær Silke-
borg. I noget af Danmarks skønneste 
natur bygger Flensborg FDF sammen 
med Bredsted FDF en lejrplads.
 StA

Generationer samles omkring snobrødsbagning ved Flensborg FDFs bod på årsmø-
depladsen i Flensborg. (Foto: Sten Andersen)
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