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UGENs OVERSKRIFTER

80 år
[KONTAKT] En ind imellem nok så kritisk Sydslesvig-ven runder de 80 på mandag: Ib Ansgar Jensen.
(Arkivfoto: Lars Salomonsen)
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Forår med Elvis
[KONTAKT] Elvis gæstede beboerne på Dansk Alderdomshjem, da de holdt forårsfest. (Foto: privat)
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Til ladywalk
[KONTAKT] SSF-kvinderne i Harreslev opfordres til
at tage med til ladywalk i Sønderborg. (Arkivfoto:
Ladywalk)
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Mindedes
[KONTAKT] En arbejdsgruppe fra Nordfriisk Instituut
besøgte KZ-mindestedet i Ladelund. (Foto: privat)
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Dieter for
president

[KONTAKT] Når mindretalsunionen FUENs delegerede fra de over
90 medlemsmindretal mødes til
den 61. kongres 18.-22. maj i år i
polske Wrocław/Breslau, europæisk kulturhovedstad 2016, skal der
vælges ny præsident.
Hans Heinrich Hansen fra det tyske mindretal i Sønderjylland kan
efter tre valgperioder ikke fortsætte
som præsident, hvorfor der skal
findes en efterfølger.
Det danske mindretal ved SSF har
sendt sin tidligere formand Dieter
Paul Küssner i ringen som præsident-kandidat. Hans kandidatur
bakkes op af bl.a. det tyske mindretal i Sønderjylland og Mindretalsrådet i Tyskland.
Hans eneste modkandidat indtil
videre er Lorant Vincze fra det ungarske mindretal i Rumænien.
Skulle Küssner blive valgt til præsident, er det tyske mindretal i
Sønderjylland klar med den fhv.
SP-forretningsfører Gösta Toft som
kandidat til den derefter ledige vicepræsidentpost.
Dieter Paul Küssner præsenteres af
SSF overfor de andre FUEN-med-

lemsorganisationer som en personlighed, der med stor mindretalspolitisk erfaring og et kompetent
netværk som præsident vil søge
at sikre FUENs økonomi og dens
medarbejdere stabile arbejdsforhold, vil arbejde for etablering af
et mindretalsudvalg i Europaparlamentet samt en ansvarsplacering af
mindretallene hos en kommissær
plus en videreførelse af Minority
SafePack som et bud på en europæisk mindretalspolitik.
Hvad Mindretallenes Hus i Flensborg angår, ser Dieter Paul Küssner
gerne, at projektet kan indvies i
forbindelse med mindretallets 100
års jubilæum år 2020.
I SSF går man ud fra som givet, at
FUENs medlemmer kan se fornuften i, at præsidenten også i den
kommende valgperiode kommer
fra det dansk-tyske grænseland.
Det vil sikre en kontinuerlig fortsættelse af FUENs arbejde for mindretalsrettigheder i Europa.
SYDSLESVIGSK FORENING

DANSK-TYSK POETRY-SLAM

100 elever opdagede deres kreativitet
[KONTAKT] Der er helt stille i Kühlhaus i Flensborg en aften i april, mens
Amalie læser sin tekst op. Hun taler
om en forårsdag i skoven, hvor hun
lidt efter lidt opdager, hvor stort menneskers indflydelse på naturen er. Hun
taler om skraldet hun kan se og om
larmen hun kan høre.
Begejstret klapper og knipser publikum, da Beria skifter perspektivet og
fortæller om de mærkelige kristne som
sørger for at hun – den muslimske mor
– bliver bange.
18 af de 100 elever der deltog i poetry
slam-projektet ”satire” tog deres chance og præsenterede deres tekster på
scenen i Kühlhaus side om side med
kendte slammere som Peter Dyrreborg
og Bjørn Høgsdal torsdag den 14.
april.
Poetry slam-aftenen på Kühlhaus
var afslutning og højdepunkt af KursKultur-projektet, der blev støttet af
Region Sønderjylland-Schleswig og
gennemført af Bund Deutscher Nordschleswiger og Sydslesvigsk Forening.
13.-14. april mødtes 100 elever fra
Duborg-Skolen, Haderslev Katedralskole, Deutsches Gymnasium für
Nordschleswig og Bernstorff-Gymnasium Satrup på Knivsbjerg.
Med de seks professionelle poetryslammere Peter Dyrreborg, Bjørn
Høgsdal, Michel Kühn, Dennis Buchleitner, Rasmus Rhode og Stefan
Schwarck som vejledere lærte eleverne ikke kun hvordan de kan udtrykke
deres tanker med sproget, men også
hvordan de kan præsentere deres tekster overfor publikum.
De blev inddelt i tre grupper, så hver
gruppe havde en dansk og en tysk
slammer som workshopleder. I de enkelte workshops fik eleverne forskellige opgaver. De skulle fx sige alle mulige ord om ”vinter” og derefter skrive
en tekst om vinteren uden at bruge et

af disse ord. De skulle sige, hvad de
kan lide i deres land og hvad de ikke
synes godt om og derefter formulere
et digt, hvor de priser det, de ikke kan

at være på scenen og lære hvordan
man bedst taler gennem mikrofonen.
Mens nogen øvede sig indenfor med
deres foredrag, kunne man se andre

Publikum lyttede spændt, da Amalie læste sit digt om en forårsdag i skoven. (Foto:
Uffe Iwersen)
lide. På den måde havde de det nemmere med at bruge ironi og satire.
De beskæftigede sig med alle mulige
aktuelle politiske emner. De skrev
tekster om flygtningspolitik, miljøforurening, menings- og udtryksfrihed,
racisme, skolepolitik, osv.
Eleverne var koncentreret, og også efter workshoptimerne var forbi, kunne
man se mange af dem sidde sammen
og sige deres tekster, spørge efter flere
idéer og forbedre deres præsentationer.
Inden deres værker blev præsenteret
til poetry slam-aftenen havde alle dem
der gerne ville prøve det chancen for

sidde udenfor og lære deres tekster.
Slammerne hjalp dem og sammen optimerede de deres tekster.
Man kunne godt mærke at der lå lidt
nervøsitet i luften, men selvom eleverne stod på scenen med deres workshoplederne, nogle af dem danske hhv.
tyske mestre, præsenterede de deres
tekster på en fremragende måde og
begejstrede for at publikum.
Anna Kaapke

EMMA GAD-SHOW

Otte sangere på scenen kunne Tønder Cabaret levere. (Foto: Peter Hansen)

Dacapo-cabaret i Bredsted
[KONTAKT] I forgårs gæstede Tønder
Cabaret endnu en gang mindretallet
i Bredsted, denne gang med et nyt
show, der - hævdede de - var bygget
over Emma Gad og hendes næsten
100 år gamle lærebog om takt og tone.
Ensemblets damer var da også klædt,
som moden vist var, da bogen blev
skrevet for 98 år siden.
Og jo, der blev da foredraget fra bogen. Med en mine og en stemmeføring som havde hun selv skrevet den,
messede en af ensemblets damer:
- Aldrig spise nogen ret, læng're end til
du er mæt.
Men gad vide, om Gad ville have gidet
at skulle bruges som indgangbøn til

den samling mere eller mindre løsslupne gamle revyviser, det siden udartede
sig til.
Der blev læst op fra bogen om, hvor
vigtigt det er at have et vindende væsen, for derefter at advare om, at det
kan føre til uplanlagt graviditet.
Og derpå fulgte en vise om en
Nato-øvelse, der resulterede i, at der
blev født børn med en lidt anden hudfarve end såvel moderens som dens
der retteligt burde have været faderen.
Ensemblet vekslede mellem solosang,
duetter og kor og kom fra det, så den
snes fremmødte, der var kommet,
kvitterede med taktfaste bifald.
ph

Vestkystkultur
Fredag den 22. klokken 20
spiller Arvid Jakobsen og band
Vestkystkulturs sidste koncert
i denne sæson. Det sker på
Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Gudstjenester
[KONTAKT] Danske gudstjenester
4.s.e. påske, søndag den 24. april, Joh.
8, 28-36:
Arnæs 14 Korsgaard
Aventoft Kirke 10 Bach Nielsen
Bredsted 14.30 Bach Nielsen
Egernførde 10 Mønsted
FL Ansgar Kirke 10 Mogensen
FL Helligåndskirken 10 Jacobsen
FL Sct. Hans 10 Dal
FL Sct. Jørgen 14 Dal
FL Sporskifte 17 Hougesen
Frederiksstad 9.30 Vogel
Hanved 10 Böll
Harreslev 11.30 Böll
Husum 11 Vogel
Jaruplund 10 Nedergaard Christensen

Lyksborg 10 Fønsbo
Læk 10 Knudsen
Rendsborg 14.30 Brask
Ravnkær 10 Korsgaard
SL Ansgar 17
Sørup sognekirke 12.30 Steen
Treja 10
Tønning 14.30 Jørgensen
Valsbølhus 10 Rønnow
Vesterland 10.30 Hansen
TORSDAG, 21. APRIL
Egernførde 16 Mønsted, ældreboligerne
FREDAG, 22. APRIL
FL Sct. Hans 18 Dal, spaghettigudstj.

SPROGFORENINGEN

Generalforsamling og
Mungaard-foredrag
[KONTAKT] Sprogforeningen kalder til
generalforsamling og foredrag tirsdag
den 3. maj i Billedsalen på Folkehjem
i Aabenraa.
Der indledes kl. 19 med et foredrag af
arkiv- og forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen, Forskningsafdelingen
ved Dansk Centralbibliotek i Sydsles-

vig, om den frisiske digter Jens Mungaard, som i 1940 døde som politisk
fange i KZ-lejren i Sachsenhausen.
Efter foredraget afvikles generalforsamlingen efter vedtægterne.
I pausen er der kaffe og brødtorte,
meddeler formanden Frode Sørensen.

LADELUND SSF

Gæster kz-lejren
[KONTAKT] Ladelund SSF-distrikt arrangerer en rundvisning på mindestedet for kz-lejren i Ladelund tirsdag den
3. maj kl. 17-19 med Gedenk- und
Begegnungsstätte som mødested.

Interesserede fra andre distrikter og
foreninger er velkomne til at være
med, blot bedes alle melde sig til
senest 29. april hos Hans Jochimsen,
04666 714 hhv. hans.jochimsen@sko-

AKTIVITETSHUSET

To slags syslerier
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg
tilbyder to meget forskellige slags syslerier:
EN SYSLEAFTEN
tirsdag 26. april kl. 19-21 med Kirsten
Futtrup og Sarah Keppler.
En gang om måneden inviterer Aktivitetshuset til en sysleaften for alle
håndarbejdsvilde. Her kan du slå dig
ned, få en kop kaffe og småkager,
hygge sammen og gå videre med dit
håndarbejde. Det er lige meget om
du spinder, strikker, hækler, broderer
eller laver andet håndarbejde. Alle er
velkommen til en hyggelig aften, hvor
vi hjælper og inspirerer hinanden og
hører på spændende oplæg: den 26.
april kl. 19 fortæller Sarah Keppler om
Aktivitetshuset – det danske mindretals

kulturhus.
Ingen tilmelding.
AKTIs SENIORKLUB
mødes torsdag 28. april kl. 16-18 med
Marc Schachtebeck.
Aktis Seniorklub er et tilbud for alle,
der har brug for hjælp til små IT-problemer. Kan du ikke finde rundt i
mobiltelefonens menuer? Vil du gerne
sende sms'er og e-mails? Har du et
spørgsmål til et computerprogram?
Eller vil du vide noget om din iPad/
tablet? Så kom forbi med dit tekniske
udstyr og få hjælp hos Marc. Der vil
være kaffe og kage for 1 euro, og du
må også bare komme for at få en hyggelig snak.
Tilmelding på 0461 150 1540 eller
akti@sdu.de

AFTENSANG I ANSGAR

Torsdagskoret
deltager

ANSGAR FLENSBORG NORD

Forårsrengøring
[KONTAKT] Fredag den 22. april fra
kl. 14 opfordrer Ansgar Kirkes menighedsråd igen alle flittige hænder til at

se forbi for at gøre forårsrent i og uden
for kirken.

UGEN
DER KOMMER
22.
SSF: Teater V opfører ”Karius og Baktus – de frække tandtrolde” på Husumhus kl. 16
Ansgar Kirkes Menighed Flensborg: Forårsrengøring kl. 14
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Gullaschsuppe med hjemmebag og tiramisu på Flensborghus kl. 12
De danske foreninger i Agtrup: ”Girls cooking” i forsamlingshuset kl. 19
SSF Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med Arvid Jakobsen og »Nok et band« på Hans Helgesen-Skolen, Frederiksstad kl. 20
SSF-distrikt Rendsborg/Bydelsdorf: Forårslotto i Ejderhuset kl. 19
SSF-distrikt Stenfelt: Hyggeaften med foredrag med Preben Vognsen om ”Polen og Masuren” hos
Christa og Jürgen Schacht kl. 18
23.
Den Slesvigske Kvindeforening: Højskoledag om ”Kanaler og vandveje” på Jaruplund Højskole kl. 8
SSF-distrikt Egernførde: Schnupperangeln
SSF-distrikt Kiel Pris/Klaustorp: De unges klub laver mad i Christianshus kl. 14
24.
SdU: Forårsopvisning i Idrætshallen, Flensborg kl. 13
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kegling i Skt. Knudsborg kl. 10
SSF-distrikt Vidingherred: Udflugt til marmelademanufaktur i Stedesand kl. 15-16.30
25.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
Harreslev Amatørscene: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSW-distrikt Sønderbrarup: Jubilæumsfest for alle SSW-medlemmer med over 20 års medlemskab på
skolen kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45 – 21.30
26.
Lyksborg Kvindeforening: Madlavning med Ingrid Matlok på skolen kl. 15.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg Danske Menighed: Sogneaften i præstegården kl. 19.30
Skovlund ældreklub: Forårssange i forsamlingshuset kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Dannevirke: Græsk mad med Anna Grete Jessen i Danevirkegården kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
27.
SSFs Humanitære Udvalg: Causeri med Niels Ole Frederiksen om ”Er der et liv efter 65?” på Flensborghus kl. 14.30
SSF Flensborg by og Aabenraa Grænseforening: ”Det grå guld” – dialogmøde med Holger og Uwe
Jacobsen i Det Danske Hus, Sporskifte kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hyggeeftermiddag med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark, Jaruplund Højskole, Jaruplund Højskoles Støttekreds
og FFD: Danmark spiser sammen
Læk ældreklub: Eftermiddag med ”Æ Dilletante” i pensionistboligerne kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
28.
Det lille Teater Flensborg: Dukketeater for børn – ”Muldvarpen” i Hjemmet kl. 9.30 og kl. 11
Ansgar Kirkes Menighed Flensborg: Aftensang med Torsdagskoret i kirken kl. 17
SSF Flensborg amt: Amtsgeneralforsamling på Flensborghus kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Foredrag med Ellen Kirk Øgendahl om hendes frivillige projekter, på skolen kl. 19
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Sangaften med Aase Pejtersen på skolen kl. 19.30
SSF Sydtønder amt: Amtsgeneralforsamling i Nibøl
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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leforeningen.org.
Jochimsen, der har afløst Bjørn Egeskjold efter 10 år på posten som
distriktets formand, er også guide på
rundturen.

[KONTAKT] Torsdagskoret deltager i aftensangen i Ansgar Kirke torsdag den 28. april kl. 17.
Koret indleder med Non nobis (William Byrd) og afslutter den korte andagt med Gud, vi er i gode hænder
(Willy Egmose) og Irish Blessing (trad.).
Ved det efterfølgende samvær over en bid mad i menighedshuset synger koret ligeledes.
pkm
Torsdagskoret med dets dirigent Stefan Graw ved klaveret ved
sangmaratonen i februar. (Foto: privat)

IB ANSGAR JENSEN

80 år på mandag
[KONTAKT] Mandag den 25. april
fylder en markant ven af Sydslesvig, Ib
Ansgar Jensen, Lindelunden 64, 6705
Esbjerg Ø, 80 år.
Den fhv. centerchef blev efter en kort
tid som bankmand og lærer konsulent
ved Dansk Kirke i Sydslesvig, men i
1965 blev hans hovedopgave i 37 år
at være chef for Amtscentret for Undervisningsmidler i Ribe amt, hvorfra
han fratrådte for 14 år siden for at gå
på pension.
De 37 år på centret var præget af
en del omstillinger, idet centret hele
tiden skulle være på forkant med udviklingen til fordel for de undervisere,
skoler og undervisningsinstitutioner,
centret betjente. Især hans seneste 25
år i centret stillede store udfordringer
p.g.a. den teknologiske udvikling; her
var hovedopgaven at udvikle det »virtuelle amtscenter«.
Ib Ansgar Jensen har gennem årene
haft en lang række tillidsposter.
Inden for undervisning var han formand for Amtscentrenes Kontaktudvalg samt Kursus- og uddannelsesudvalg, Socialpædagogisk Forening, Undervisnings- og kulturgruppen under
Esbjerg Bredbånd samt mangeårig sekretær for amtets IT-udviklingsgrupper
for undervisningsinstitutionerne.
Fødselsaren har også været medlem
af bestyrelsen for Voksenpædagogisk
Center, hovedstyrelsen for Danmarks
Skolebiblioteksforening og redaktør af
Tidsskrift for Skolebiblioteker.

Inden for kirke, kultur og politik havde
Ib Ansgar Jensen ligeledes en række
tillidshverv. Bl.a. var han formand
for Esbjerg-Ungdommens Fællesråd,
Landsrådet for Danmarks KFUM- og
KFUK-organisationer, Grænseforeningens oplysningsudvalg, Esbjerg Øst
Rotary Club, hvor han er hædret som
Paul Harris Fellow med safir, Ligningskommissionen og Skatteankenævnet
i 20 år, Medieselskabet af 2.11.83 og
ALT-tv-Victor.
Derudover har han bl.a. været med

i Grænseforeningens hovedstyrelse i
25 år, bestyrelsen for Dansk Kirke i
Udlandet i 15 år, KFUM og KFUK i
Danmark i otte år, hvor han også var
hovedkasserer, Oxby-Ho Vandværk i
20 år, Sct. Georgs-Herberget og A-ringen. Endelig har han været kasserer
for Socialdemokraterne i Ribe amt i en
række år.
Ib Ansgar Jensen har været formand
for Zions Kirkes menighedsråd i 25 år
og medlem af menighedsrådet i over
50 år, formand for Det Audio-Visuelle
Selskab og Den pædagogiske Fond,
bestyrelsesmedlem af Amtscentrenes seniorklub, Grænseforeningens
kreds Sydvestjylland 22, hvor han i
over 50 år var sekretær hhv. kasserer,
Vagtbjergfonden, Stiftsudvalget for
Folkekirkens Mission og Religionsmødet samt Stiftsbestyrelsen for Danske
Sømands- og Udlandskirker, hvor han
er sekretær/ kasserer, samt medlem af
projektgruppen De Danske i Sydslesvig.
Det er med andre ord en yderst alsidig
interesseret og engageret mand med
et ganske enormt netværk, også til
Sydslesvig og til tysk side, der runder
år på mandag.
Fødselsdagen fejres sammen med den
nærmeste familie.
Fra Sydslesvig skal der lyde et hjerteligt
tillykke i dagens anledning.

Ib Ansgar Jensen, Esbjerg, 80 år på
mandag. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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SLESVIG-IMPRESSIONER

HJÆLP MED HÆRVEJSLØBET

Forår og samvær
[KONTAKT] Foråret er i gang med
kunst, kultur, musik, sport og samvær.
Den sædvanlige vintersmerte i leddene og åndens vintertræthed forsvinder.
Med si n kost skraber naboen de sidste
vinterefterladenskaber bort og sørger
for forårspynt.
GLÆDE
Som da mange begejstrede SSF-medlemmer fra Rendsborg-Egerførde og
Gottorp Amter samledes til ældreftermiddag i Mango´s Restaurant i Egernførde. SSFs to amter og Humanitært
Udvalg havde tilrettelagt en festlig
sammenkomst med lækkert kaffebord,
fællessang, tombola og interessant
underholdning med »Basseralle« fra
Årshus.
Takket være fælles buskørsel havde
de ældre ingen problemer med at nå
frem - og tilbage igen.
Alt afvikledes i skønneste harmoni.
Intet er værre end at høre om modsætninger eller tab, som f. eks. når
Christianslyst er i fare.
SLIENS FREMTID
Mange borgere fandt det spændende
at lytte til lærer og geovidenskabsmand Svend Duggens lokalrelevante

Penge til klubkassen
eller egen feriekasse

foredrag i A.P. Møller Skolens foyer
om resultater af årtiers studier af Sliens
tiltagende kloakslam og den krævende
mammutopgave, som det er at fjerne
den og eventuelt at bruge den som
råstof, også til byggeri. Udviklingen på
økologiområdet er utrolig.
Siden 1930erne er der dannet skadelige slamaflejringer på Sliens grund - nu
med en tykkelse på 30 cm. Duggens
undersøgelser og anvendelses-forslag
har fundet anerkendelse mange steder, så Slesvig bys byggeudvalg inviterer ham til et udvalgsmøde.
SRK-STANDERHEJSNING
Når Slesvig Roklub kalder til standerhejsning, er foråret der. Begivenheden
sidst overværedes af 100 mennesker,
også fra Danmark. Nogle af dem forærede 25 redningsveste til klubben
som tak for sammenhold på tværs af
grænsen.
SRK-formand Birger Kühl gjorde opmærksom på, at også kulturen som led
i dansk offentlighedsarbejde har fået
sin plads i roklubben, ikke mindst efter
at det nye hus er blevet taget i brug,
og der nu er plads til f.eks. udstillinger.
Den aktuelle kunstudstilling »Naturen i
fokus« vises endnu frem til 1. juli.

SRK-formand Birger Kühl og kunstneren
Tove Lerch. (Foto: Bernd Bossemeier)
Den blev åbnet med en fin fernisering
for nylig. De hvide måger på roklubbens røde facade viser vej til de ret så
individuelle malerier og/ eller skulpturer af Tove Lerch, Maja Grohmann og
Dietlind Seidel samt Claudia Regina
Ferrereira da Silvas recycle-art, velkendte slesvigere og Slesvig-venner.

SSF FLENSBORG BY

Bygeneralforsamling og
forudgående formandsmøde
[KONTAKT] Forud for SSFs Flensborg
bys bygeneralforsamling i salen på
Flensborghus i aften, torsdag, kl. 19
er der formandsmøde kl. 18 i klublo-

kalet.
På dagsordenen begge steder står
udvikling af distriktsaktiviteter bl.a.
gennem mulige sammenlægninger,

bedre samarbejde og gensidig informationsudveksling.
Alle medlemmer er velkomne til bygeneralforsamlingen.

[KONTAKT] Lørdag den 25. juni arrangeres DGI’s store Hærvejsløb for
4. gang.
Cykelløbet starter lørdag morgen fra
Flensborg og slutter i Viborg samme
aften.
Igen i år bliver der deltagerrekord, og
det forventes, at SdU (som løb-ansvarlig syd for grænsen) i de tidlige
morgentimer den 25. juni skal sende
op mod 1.750 cykelryttere afsted mod
Viborg.
SdU er dybt involveret i hele planlægningen samt gennemførelsen af starten
lørdag morgen, og dertil har man behov for et stort antal frivillige hjælpere

SANKT HANS FLENSBORG

I Berlins undergrund
[KONTAKT] Tirsdag den 26. april kl.
19.30 fortæller Susanne og Jørg Braun
om deres oplevelser under jorden i
Berlin. Det sker i Sct. Hans Kirkes menighedslokale, Kappelgade/ Kappelner
Str. 38 i Flensborg.
De to har tre år i træk været i Berlin
på “Bildungsurlaub” og har travet
byen tynd over og under jorden med
kyndig vejledning. De fortæller gerne

videre, hvad de har set og hørt. Samtidigt orienterer de om mulighederne
for at holde “Bildungsurlaub”, et tilbud
for alle ansatte i Slesvig-Holsten om at
tage en uge ud af kalenderen med løn
og deltage i godkendte kurser et eller
andet sted. Noget mange flere kunne
benytte sig af end de, der gør det.
Der bliver serveret et lille traktement.
ED

GAMLEs VÆRN FLENSBORG

Generalforsamling flyttes
[KONTAKT] Ingrid Lekkat, formand
for Gamles Værn Flensborg, meddeler,
at foreningens generalforsamling må
flyttes.

DANSK ALDERDOMSHJEM

(minimumsalder 16 år) til de mange
praktiske opgaver, der skal klares.
Indsatsen bliver honoreret med 5,50
euro pr. time, så en indsats i en god
sags tjeneste sammen med kammeraterne kan altså kombineres med et
tiltrængt tilskud til jeres klubkasse.
Enkeltpersoner er også særdeles velkomne til at melde sig og vil ligeledes
blive honoreret.
Interesserede bedes kontakte SdUs
børne- og ungdomskonsulent Kaj
Andersen, 0178-4507 405 eller kaj@
sdu.de inden den 4. maj.
Om Hærvejsløbet: http://haervejsloebet.dk

Den finder nu sted onsdag den 4. maj
kl. 14.30 i Margrethe Gudme-Hjemmet på Nyvej/ Neuer Weg i Flensborg.

HANVED ÆLDREKLUB

Plads til flere
[KONTAKT] Hanved ældreklub mødes
den 2. og 4. mandag hver måned kl.
14.15-17.00 i Langbjerg Forsamlingshus, Øvre Langbjerg/ Oberlangberg 6.
Der er kaffe på kanden, hygge og

snak, og der spilles en omgang ludo
eller flere.
Alle ældre SSFere er velkomne. Og er
man ikke medlem, kan man blive det.

HARRESLEV SSFs KVINDER
T-shirten i år er pink med mørkrosa print.

Især damerne faldt for Elvis´ charme.

Forårsfest med Elvis
[KONTAKT] Onsdag den 6. april blev
der holdt forårsfest på Dansk Alderdomshjem i Flensborg.

Love me tender, sang Elvis. (Fotos: privat)

Kl. 17.30 startede festen med fællessang. Da alle havde fundet sig en god
plads ved bordet, der var pyntet i de

fineste forårsfarver, blev der serveret
en lækker menu, der blev rost af alle. De ældre fik dejlig mørbrad med
grønsager og alt, hvad hjertet begærer.
Til dessert fik man is.
Musikeren Flemming Gammelgaard
sørgede for musikalsk underholding.
Efter spisningen, et hyggeligt glas vin
og en god snak skete der noget, ingen
havde regnet med: Dansk Alderdomshjem fik besøg af Elvis.
Flemming Gammelgaard havde klædt
sig ud som Elvis og var næsten ikke til
at kende. Der blev sunget sange som
”Love me tender”, og stemmingen var
fantastisk. Især damerne var begejsterede for så megen charme.
Omkring kl. 20 var festen ved at være
forbi, Flemming fik standing ovations,
og alle var tilfredse og glade for at have oplevet en så dejlig aften.
Tak til alle, som bidrog til en dejlig,
forglemmelig forårsfest.
DA

Til ladywalk 30. maj?
[KONTAKT] Kan du tage en hurtig
beslutning - og gå 7 kilometer den 30.
maj?
- Vi var ni friske kvinder fra Harreslev,
der gennemførte ladywalken sidste år i
Sønderborg - og vi havde det vanvittig
sjovt, fortæller Gerda Demuth og Jytte
Møller.
Regnen bogstaveligt væltede ned, men
det stoppede ikke de rekordmange
kvinder, der iført regnslag, gummistøvler, tykke trøjer og lady-walk-T-shirts
udenpå trodsede det våde vejr og
fandt smilene frem på gåturen på de
smukke ruter rundt omkring i landet.
42.513 kvinder deltog, det største antal nogensinde; ny dansk rekord.
Vi var med til at indsamle 1 mill. kroner til velgørende formål: Hjerteforeningen, Endometrioseforeningen og
Colitis-Crohn-foreningen, fortæller de

to engagerede kvinder.
SYDSLESVIG MED
De vil gerne stå for tilmeldingen, så
sydslesvigerne 30. maj kan komme
afsted som en gruppe.
De skal derfor have ens tilmelding
senest fredag den 29. april (gerne før),
da der er deadline den 2. maj. Prisen
er igen 125 kr.
Senere tilmelding er mulig, men det
bliver på selve dagen den 30. maj og
koster 155 kr.
Tilmelding til Gerda Demuth på 0461
73516 hhv. gerdademuth@versanet.
de, eller Jytte Møller 0461 4306 733
hhv. mjytte@gmail.com.
Betaling (125 kr. eller 17 euro) aftales
med de to, og ens T-shirt-størrelse
meddeles.
www.Ladywalk.dk/soenderborg
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KIRKESIDEN

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Ateistisk kampagne har succes - eller ..?

Tænk selv!
Tænk selv! Sådan lyder overskriften på Ateistisk Selskabs (s)eneste
kampagne, og nu hvor kampagnen
er slut, jubles der på AS’ hjemmeside
og Facebookside over kampagnens
enorme succes, for mere end 3.000 har
meldt sig ud. Ateismen har vundet en
kæmpesejr. Siger Ateistisk Selskab.
Men det har ateismen egentlig ikke.
Det som AS har gjort, er at hjælpe
3.000 mennesker med at melde sig ud
af en organisation som de ikke bruger alligevel. Og det er glimrende, for
hvorfor skulle man betale til noget
som man ikke har glæde af og som
man ikke har lyst til at bidrage til? Så
en stor tak til Ateistisk Selskab; I har
gjort både de udmeldte og kirken en
stor tjeneste. De udmeldte fordi de
sparer penge og ærgrelser som i sidste ende ville falde tilbage på kirken
selvom det er den enkeltes eget ansvar
om man vil være medlem. Og kirken
fordi den så med en vis rimelighed
kan hævde at dem der stadig er medlemmer, er dem der gerne betaler til
fællesskabet hvad enten de benytter
sig af det eller ej. 3.000 har meldt sig
ud, og de resterende 3.100.000 medlemmer har åbenbart fulgt opfordringen og tænkt selv. Og bibeholdt deres
medlemskab.
Der kommer sandsynligvis flere
udmeldelser, og det er selvfølgelig en
problemstilling som kirken skal tage
alvorligt. Men man kan ikke beskylde
AS for at være provokerende, grov eller ensporet i sin argumentation når

man selv enten er passiv eller decideret uvillig til debat. Kirken er nødt
til at arbejde for sin eksistensberettigelse; den skal ikke tages for givet, og
hvis kirken ikke kan tydeliggøre hvilken rolle den kan spille i menneskers
liv, kommer den til at tabe på længere
sigt. Den danske folkekirke er i en privilegeret situation da den er skrevet
ind i den danske grundlov som særligt begunstiget, men kirken er også
nødt til at forberede sig på at det tætte
forhold til staten næppe vil overleve
den næste revision af grundloven. At
sådan en revision nok stadig ligger 10
– 15 år ude i fremtiden, skal ikke være
en sovepude.
Kirken skal tage udfordringen fra
AS; ikke som et irritationsmoment,
men som et tilbud. Måske endda som
en velsignelse, for det er en oplagt mulighed for at kigge institutionen, dens
tilbud, dens betydning, traditioner og
muligheder efter i sømmene. Og under alle omstændigheder kunne en
debat om folkekirkens rolle i samfundet gavne både kirke og samfund.
Et af problemerne er at den debat
(og især den debatform) som AS lægger op til, ikke er specielt frugtbar.
Selvom der er teorier som hævder at
ateister er bedre begavet end troende,
er det ærlig talt ikke særlig begavet at
lade nutidige kristne stå på mål for
korstogene, syndefaldet, det gamle
testamentes regler om stening, slaver
og spiseregler eller ultraortodokse
kristnes strikte tolkning af de hellige

Ateistisk Selskabs bud på en øjenåbner har foreløbig ført til at 3.000 har forladt folkekirken
skrifter. Kristne kan som hovedregel
godt kende forskel på myter og virkelighed, og vi er lige så forargede som
alle andre over de grusomheder der
begås i religionens navn. Jeg forsvarer ikke inkvisitionen, lige så lidt som
jeg kunne drømme om at forsvare
heksejagt, Ku Klux Klan, de franske
religionskrige, drab på abortlæger,
pædofili, 30-årskrigen eller andre afskyeligheder.
Ikke desto mindre er det de ting
der topper ateisters top 10-lister over
forbrydelser som nutidige kristne stadig skal tage ansvaret for, og det er
ærlig talt et skidt udgangspunkt for
en debat at den ene part insisterer på
at den anden part stadig gør den slags
ting fordi det historisk har fundet
sted. Det tyder på en himmelråbende uvidenhed, både om det man vil
debattere og om dem man vil debattere med. Det samme gør ateistiske
fordomme om at troende er bange,
svage, usikre mennesker der ikke kan
tænke selv og ikke kan klare at finde

vej gennem livet uden hjælp fra en
usynlig ven, eller endnu værre, de er
bibeltro videnskabs- og fremskridtsfjendske fanatikere som bare længes
tilbage til de gode, gamle dage i Sinais
ørken. Så kære ateister: Kom over det
og kom videre. Bliv voksne. Bliv modne. Anerkend at troende er i stand til
at skelne og debattere. De fleste vil
faktisk gerne diskutere religionens
plads i det moderne samfund; dens
rolle i forhold til emner som fx etik,
moral, samfundsstruktur, videnskab
og politik. Der er bare emner, som fx
de regler som gjaldt for Israels folk for
3.000 år siden, det ikke længere giver
mening at diskutere.
På den anden side; den side hvor
de troende står, er der også behov for
åbenhed i stedet for arrogance og fornærmethed. Der er brug for at være
nysgerrig på om ateisternes kritik
er berettiget; der er jo en grund til at
3.000 har meldt sig ud af folkekirken,
og det er langtfra sikkert at det kun er
for pengenes skyld. Så kig ud. Og lyt.

Lad os fra begge sider droppe fordommene og engagere os i en frugtbar debat om hvordan tro, kirke og
det omgivende samfund kan fungere
sammen. De er dele af hinanden, om
man bryder sig om tanken eller ej, for
tro og tilhørsforhold til en religion er
både en menneskeret og noget som
ikke lader sig fjerne eller udrydde. De
er også faktorer som man ikke kan
eller skal påtvinge andre, så religion
og dens praksis skal naturligvis finde
sted med hensyntagen til det omgivende samfund.
Det kan kun ske hvis vi gider finde ud af hvordan, og det kræver en
åben, reel debat hvor man lægger sarkasme, såret stolthed, ubegrundede
påstande, generaliseringer og vanetænkning fra sig og i stedet engagerer
sig i at arbejde sammen om de områder hvor der er basis for forståelse,
sameksistens og måske endda – med
lidt held – udvikling.
Ruben Fønsbo, præst i Lyksborg

En stridbar mand fylder rundt

Tillykke, du oprørets mand Johannes Jørgensen

Digteren, forfatteren og konvertitten Johannes Jørgensen, der i år ville
være blevet 150, år var en stridbar
mand, der gik sine egne veje. Skønt
han sagde nej til præstestudiet og kirken for at kaste sig i armene på Georg Brandes og naturalismen, beholdt
han sin barnetro. En tro som han lagde til og trak fra på, alt efter hvor han
var i livet.
Da han i 1882, 16 år gammel, kom
til København, foldede han sine hænder og bad fadervor og et Ave Maria, som han havde fundet i Nordisk

Konversationsleksikon. Johannes Jørgensen fulgte familiens ønske om at
læse til præst, og i den første tid gik
han ofte til gudstjenester. Hurtigt opdager han en vis distance mellem sig
selv, kirken og dens præster.
”Jeg gik til Højmesse i Slotskirken,
naar Biskop og kongelig Konfessionarius Martensen stod paa Prækestolen i
Fløjlsornat med Kors og Stjerner, som jeg
gik i Zoologisk Have for at se Næsehornet.
I Johanneskirken paa Nørrebro – min egen
Sognekirke – prædikede Frimodt, Byens
mest omtalte Prædikant i disse Aar. Han

var en af de den Gang nye, Missionske
Præster, en dansk Savonarola, hvis Flammetaler Søndag efter Søndag fyldte Kirken indtil livsfarlig Trængsel. Der var vel
nok en Del, der – som jeg selv – kom der
af Nysgerrighed og for at kunne sige, at nu
havde også de hørt Helvedprædikanten,
der malede Himlen rød over København.”
Et helvede kendte Johannes Jørgensen godt, når han som den nye
elev i skolen var offer for de andres
latterliggørelse, der strømmede imod
ham fra alle sider. ”Om de vilde piske
mig med glødende Ris, det vilde dog ikke
smerte så meget som denne evindelige
Spot.” På samme tid følte han ydmygelsen ved at leve af støtte fra flere
velyndere. Især når han stod mannequin og skulle prøve sit nye tøj for
herskaberne, samtidigt med at han
blev forhørt om sin flid i skolen og
sine politiske synspunkter - så kogte
blodet i hans årer. I sin vrede kaldte
han på ”Messias Destructor”, en straffende gud, der skulle komme og hjælpe ham ved at udslette dem alle. Da
hans bønner ikke blev hørt, vender
han sig mod Gud og identificerer sig
med Goethes Prometeus, der kæmper
mod Zeus.
Så var der mere muntert på café
Bernina, hvor han kom sammen med
sine venner Viggo Stuckenberg, Sophus Claussen og nordmanden Knut
Hamsun der, som Johannes Jørgensen sagde, var dukket op af Atlanterhavet. Det gik ikke stille for sig. Sent
i seng og sent op! Det måtte få følger,
og reaktionen udeblev ikke. Hans velyndere trak deres støtte, og han måtte

rejse hjem til Svendborg. Her blev han
mødt af sin moders sorgfulde øjne,
mens hun sagde: ”Du var jo vor Ære
og Stolthed herhjemme! Vi troede dig saa
godt, at du aldrig vilde indlade dig paa noget, der er forkert. Nu er det alt sammen
forbi. Nu faar jeg aldrig mere en glad Dag
i mit liv.”
Johannes Jørgensen var draget
til København med drømmen om at
vinde den hele verden, men med dette mål var det for ham vanskeligere
end som så: ”Mine Drømmes Skibe har
Stormen dreven mod Klippekyst ind, og
Dønningen ruller endnu.”
Han rejser sig dog som fuglen Føniks af sin egen aske gennem æstetikken og den skabende kunst. Han
bliver digter, journalist, kunstanmelder og redaktør af tidsskriftet Tårnet.
Sammen med Sophus Clausen havde
Johannes Jørgensen jublet over den
franske digter Ch. Baudelaire, som
med sin digtsamling Syndes Blomster, ramte de to unge mænd. For havde de ikke ”vandret Vinterens vaade veje
og fundet Glemslen paa et tilfældigt Leje”?
Ved at læse Baudelaire lærte Johannes Jørgensen symbolismen at
kende. Det gjaldt nu ikke længere,
om at gengive verden præcis som den
var, men om at beskrive den med de
følelser, den vakte i en. Og så var det
ligegyldigt, hvad folk så tænkte, når
man blandede begreberne, så træets
farver var som oboernes toner.
Sammen var Johannes Jørgensen
og hans venner gået ind i Tårnet, men
de gik hver sin vej ud igen. Johannes
Jørgensen fulgte sine nye katolske

venner Ballin og Verkade, der havde
vist ham at verden var dybere, og at
der bag virkelighedens illusion var en
kilde, lysets kilde – Gud selv.
”Aa, Johannes – Jeg gad bryde dine
Fingre itu, saa de aldrig mere skal kunne
skrive en Linje” sagde Ingeborg Stuckenberg da hun mærkede hvor det gik
hen med Johannes Jørgensen. Skønt
Sophus Clausen havde smidt en nøgle
i hovedet på ham og erklæret ham for
sin fjende skulle der gå 30 år inden
han skrev om vennens konvertering:
Vreden har grebet mit Sind. Jeg har
Trang til at vælte et Blækhus, drukne min
lovende Ungdom og sværte Johannes fra
Svendborg, Styrte et vinblaat Hav og et
Skyhvælv af Hexametre over min Broder
fra Fyn, som lod vor ungdom i Stikken.
Mod digtets slutning læser man
hvordan Claussen trods alt forsoner
sig med Johannes Jørgensen:
Vreden har grebet mit Sind, og Vreden har atter forladt mig, thi vi har elsket
vor Ven for hans Strenghed og ikke hans
Svaghed.
Johannes Jørgensens konvertering
blev et brud med tidens nihilisme og
dekadence, men også med gamle
venner og forbilleder. Således kaldte
George Brandes ham for en ”lille pervers renegat”, som ikke passede ind
i den kulturradiale ideologi og derfor måtte leve i landflygtighed. Ikke
desto mindre er Johannes Jørgensen,
uden sammenligning, den der har
haft størst betydning for symbolismen i Danmark.
Jacob Ørsted, præst i Helligåndskirken
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NFI-AG IN LADELUND

NFI-BEIRAT

Prof. Dr. Thomas Steensen (l.), Bibliothekar Harald Wolbersen und Geschäftsführerin Marlene Kunz freuen sich über das neue Präsentationsregal, das Ministerpräsident Torsten Albig dem Institut zum „50. Geburtstag“ schenkte.

Vielfalt in der Arbeit
Die Heide auf den Gräbern in Ladelund soll eine symbolische Verbindung zum niederländischen Ort Putten herstellen. Der
aus Wyk auf Föhr stammende Fliegergeneral Friedrich Christiansen (1879–1972) hatte im Oktober 1944 das niederländische
Dorf als Repressalie für den Anschlag auf einen hochrangigen SS- und Polizeiführer niederbrennen lassen und die Männer
deportiert.

Hans Joachim Ihloff führte die AG Geschichte zur Gedenkstätte.

Die Hölle im KZ
[KONTAKT] „Wir tendieren wieder zu
einer Gesellschaft der Weggucker“,
bilanzierte Studiendirektor a.D. Hans
Joachim Ihloff seinen Vortrag in der
KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte
Ladelund. Als Leiter des Gedenkstättenausschusses führte er jüngst die Arbeitsgruppe Geschichte des Nordfriisk
Instituut durch die Ausstellung.
Im Jahr 1944 wurde weggeschaut.
„Das ungewöhnliche am Konzentrationslager Ladelund“, so Ihloff weiter,
„war seine Lage direkt im Dorf, waren
doch ansonsten die Nazis erpicht
darauf, Lager möglichst in weitem
Abstand von bewohnten Gebieten zu
errichten.“ Somit konnte den Bewohnern Ladelunds das Geschehen im
„Todeslager“ nicht verborgen geblieben sein. Schreie der misshandelten
Menschen drangen bis ins Dorf.
Die KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte in Ladelund ist eine der ältesten
ihrer Art und bietet den Besuchern die
Möglichkeit, sich in die Geschichte
eines Konzentrationslagers zu vertiefen
und der Opfer zu gedenken.
Im Herbst 1944 waren rund 3000

Männer in diesem Außenlager des
KZs Neuengamme inhaftiert und
Hunger, Kälte und der Willkür der
Aufseher ausgeliefert. Sie sollten den
„Friesenwall“ errichten. Durch das
Ausheben von Panzergräben in den
schweren Marschböden wollte man
auf diese Weise eine Invasion der Alliierten verhindern.
Die einst für den Reichsarbeitsdienst
errichteten Baracken waren für etwa
200 Personen ausgelegt und somit
hoffnungslos überbelegt. 300 Männer,
darunter 111 aus Putten/Niederlande, starben durch Misshandlungen,
Unterernährung, Krankheiten und Erschöpfung, viele ließen noch nach der
Räumung des KZs auf dem Rücktransport nach Hamburg ihr Leben.
Drei Personen dienten Ihloff zur
Erläuterung der Zusammenhänge
und Nachwirkungen: der Lagerinsasse Jannes Priem (1925–2013) aus
Putten, der den Krieg schwer misshandelt überlebte, der sadistische
Lagerkommandant Hans Hermann
Griem (1902–1971), der jahrzehntelang unbehelligt blieb, und der um

[KONTAKT] Die ganze Vielfalt in der
Arbeit des Nordfriisk Instituut wurde
in der jüngsten Beiratssitzung der in
Bredstedt ansässigen wissenschaftlichen friesischen Einrichtung deutlich.
Professor Dr. Thomas Steensen
kündigte für die nächsten Monate
mehrere Veröffentlichungen an, so
ein Buch über die Hallig Süderoog,
eines über nationale Minderheiten in
Schleswig-Holstein und Deutschland
sowie eine Dokumentation über das
50-jährige Jubiläum des Instituts.
Das beliebte Bildwörterbuch „1000
Wörter“ werde für das Föhrer Friesisch
und für Plattdeutsch in Kürze neu herauskommen.
Das Institut sei beteiligt am „1. Tag der
Schleswig-Holsteinischen Geschichte“
in Rendsburg, der „einen starken friesischen Akzent“ aufweisen werde.
Eine junge Sprachwissenschaftlerin
werde noch im Frühjahr ihre Arbeit in
dem Projekt „Nordfriesland auf Friesisch“ aufnehmen.
Mit „großem Dank“ würdigte Beiratssprecher Hans-Meinert Redlin den
„umfangreichen positiven Bericht“ des
Institutsdirektors.
Weiter konnte der Beirat auf seiner
Frühjahrstagung in Bredstedt einstim-

mig dem Jahresabschluss 2015 und
der Haushaltsplanung 2016, beides
vorgelegt von Schatzmeister ErnstAugust Petersen und Geschäftsführerin
Marlene Kunz, zustimmen.
In der Bibliothek und im Archiv des
Instituts seien in einem halben Jahrhundert viele „Schätze“ zusammengetragen worden, berichtete Bibliothekar
Harald Wolbersen, der seit einem
Dreivierteljahr im Institut tätig ist. Im
neuen Magazin im Erweiterungsbau
„Nordfriisk Futuur“ würden die wertvollen Sammlungen nach modernen
Gesichtspunkten für die Zukunft
bewahrt. Nun gehe es darum, sie über
das Internet „in aller Welt sichtbar zu
machen“.
Wichtige Schritte seien die Anerkennung als Wissenschaftliche Spezialbibliothek und der Anschluss an den
Gemeinsamen Bibliotheks-Verbund
(GBV). „Der Anbau steht, nun haben
wir auch die richtige Fachkraft für
Bibliothek und Archiv“, fasste Inken
Völpel-Krohn, Vorsitzende des Vereins
Nordfriesisches Institut, unter dem
Beifall des Beirats zusammen.
Text und Bild:
Harry Kunz

VEREIN NFI

Versöhnung mit den Niederlanden
bemühte Pastor des Ortes Johannes
Meyer (1896–1965), der die Grabanlage in Ladelund würdevoll herrichten
ließ.
Dr. Christian M. Sörensen, Vorsitzender der AG, referierte in seinem
Vortrag „Husum, das war eine dreimonatige Hölle“ über das KZ-Außenlager
Husum-Schwesing. Auch hier herrschte, wie im gesamten Nazi-Regime,
die „Macht ohne Moral“, wofür 300
bis 500 Menschen ihr Leben lassen
mussten.
Doch gab es auch Momente der Zivilcourage seitens der Bevölkerung,
wenn etwa Frauen in Husum den
Häftlingen Brot zukommen ließen
oder ein Bauer in der Hattstedtermarsch sich weigerte, Menschen unter
solch unwürdigen Bedingungen auf
seinem Land arbeiten zu lassen.
Mit der Kultur des Hin- oder Wegsehens – damals wie heute – befasste
sich auch die anschließende Diskussion.
Text und Bilder:
Harald Wolbersen

Mitgliederversammlung
[KONTAKT] Der Verein Nordfriesisches Institut kommt am Sonnabend,
23. April um 14 Uhr im Nordfriisk
Instituut, Süderstr. 30 in Bredstedt zu
seiner Mitgliederversammlung zusammen.
Neben dem Bericht der Vorsitzenden
Inken Völpel-Krohn und einer Präsentation über die Arbeit des Nordfriisk
Instituut stehen der Haushaltsplan
2016 und Wahlen für Vorstand und
Beirat auf der Tagesordnung.

Außerdem werden die Ausstellung
„Sprachenland Nordfriesland“ und die
weiteren Planungen des neuen Anbaus „Nordfriisk Futuur“ vorgestellt.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Zu der Versammlung wird um Anmeldung im Institut gebeten: Telefon
04671/60120, E-Mail: info@nordfriiskinstituut.de.

SSW NORDFRIESLAND

Dobbelmøde 29. april
[KONTAKT] SSW Nordfrisland
indbyder sine medlemmer til amtsgeneralforsamling fredag den 29.
april kl. 19 i Husumhus, hvor bl.a.
amtsformand Lars Harms og kredsdagsgruppens formand Uli Stellfeld
Petersen aflægger beretninger.
Efter amtsgeneralforsamlingen gennemføres en valgkredsforsamling, et

opstillingsmøde, hvor SSWs nordfrisiske landdagskandidater til valget
2017 vælges, og hvor en anbefaling
vedr. partiets listekandidater vedtages.
Alle SSW-medlemmer i Nordfrisland med tysk statsborgerskab har
stemmeret på møderne.

JUGEND UND POLITIK IM GESPRÄCH

Von Flensburg auf Europa blicken
[KONTAKT] Unter dem Motto „Take
5 – Welcome to Europe!“ kommen
auf Einladung des Landesjugendrings
Schleswig-Holstein über 60 Jugendliche aus fünf Bundesländern zu einer
Jugendkonferenz vom 22. bis 24. April
in der Jugendherberge Flensburg zusammen.
Sie widmet sich dem Austausch zwischen Jugendlichen, Politik und Verwaltung, um in einem »Strukturierten
Dialog« Empfehlungen für europäische

Politik zu formulieren. Unter dem
aktuell starken Eindruck global stattfindender Migrationsbewegungen
steht die Frage nach der Zukunft des
europäischen Zusammenlebens im
Mittelpunkt der Konferenz.
Viele Teilnehmende verfügen über
eigene Fluchterfahrungen, einige sind
ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe
oder in anderen Initiativen aktiv.
Junge Menschen haben hier die Chance, mehr über lokale und europäische

Mitwirkungsmöglichkeiten zu erfahren, Entscheidungsträger wie Politiker
und Vertreter der Landesjugendbehörden haben die Möglichkeit, junge
Menschen zur Politikgestaltung zu motivieren und ihre Lebensrealitäten und
Ansichten kennen zu lernen.
Jugendliche vertiefen ihre Kenntnisse
in Workshops und diskutieren zu Themen wie interkulturelle Begegnungen,
gute Nachbarschaft und Integration.
Das Highlight des Wochenendes ist

der Dialognachmittag mit norddeutschen Politiker am Sonnabend, 23.
April von 14 bis 17:30 Uhr.
Mit Kreativworkshops zum Kennenlernen und zum Ausprobieren
künstlerischer Methoden starten sie
ins Wochenende. Am Samstagabend
sorgt ein Konzert von „Karo Fontana“
aus Hamburg für gute Stimmung und
europäisches Flair.
Der Landesjugendring Schleswig-Holstein organisiert diese Veranstaltung

gemeinsam mit Landesjugendringen,
Jugendbildungsträgern und den Landesjugendbehörden aus Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Der Landesjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft schleswig-holsteinischer
Jugendverbände und Jugendringe.

