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UGENs OVERSKRIFTER

Alsace
[KONTAKT] Hjemvendt fra en SSF-/GF-studietur til
tosprogede Alsace skriver en deltager om en anderledes skole.
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Familiekoncert

[KONTAKT] SSF og »sønderjyderne«, Singh og Goldschmidt (foto) er klar med alle tiders koncert for store og små.
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En god dag
[KONTAKT] Det politikske rum havde en mindretalspolitisk god dag forleden.
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VIDEREUDVIKLE VENSKABSFORBINDELSER

Lyst til at være med?
[KONTAKT] Har man lyst til at være
med, når Sydslesvigsk Forening og
Grænseforeningen indbyder til gratis
»venskabs- & interessegruppe«-seminar på Christianslyst fredag/lørdag
27./28. maj om videreudvikling og
nystrukturering af venskabsforbindelserne, skal man være indstillet på
at være aktør ved konkretiseringen
og planlægningen af kommende
samarbejdsprojekter.
Det er en opfølgning af sidste års se-

minar på Højskolen Østersøen om
»nytænkning af venskabsforbindelser« mellem Grænseforeningen og
Sydslesvigsk Forening.
Der er adgang for alle interesserede
men man skal være tilmeldt. 20 har
allerede gjort det, men der er plads
til flere.
- Deltagerne vil tage derfra med en
opgave i bagagen og lysten til at få
løst den, spår SSFs foreningskonsulent Tine Andresen, en af tilrette-

læggerne af seminaret.
Forplejning og overnatning er gratis
for medlemmer af SSF og GF.
Tilmelding senest mandag den 2.
maj til Tine Andresen på tine@syfo.
de.
På SSFs Landsmøde 2015 blev initiativet med fælles-seminarer om det
grænseoverskridende samarbejde
anbefalet varmt.

KARIUS OG BAKTUS

To tandtrolde i Slesvig og Husum
[KONTAKT] Der var skoleteater for
alle pengene, da Sydslesvisk Forening
havde inviteret de to kendte tandtrolde Karius og Baktus til Slesvig og
Husum.
Torsdag den 21. april overtog skuespil-

lerne Jacob Teglgaard og Jonas Kriegbaum rollerne som de små, kendte
tandtrolde Karius og Baktus på Hiort
Lorenzen-Skolen i Slesvig.
Forestillingen var udsolgt, idet der var
100 tilskuere.

I Husum den 22. april var stykket ligeledes populært, idet 167 tilskuere
overværede forestillingen.
Publikum var tilsyneladende begejstet
for stykket; en forælder betegnede
stykket som ”sooo schön”.
BAGGRUND
Jonas Kriegbaum og Jacob Teglgaard
ville begge være skuespillere. Om
det nu var, fordi de ikke kunne spille
fodbold, eller fordi de ville være filmstjerner. De kom på teaterskole begge
to. I dag rejser de rundt i Danmark og
Sydslesvig og spiller ungdoms- og voksenteater. Nogle gange alene og andre
gange sammen med andre. De lever
deres lidenskab, skuespillet.
Smilla Reimer og Nane Fechtner

Ung musik
[KONTAKT] Odense Musikskoles yngste viser, hvad
de kan og giver en koncert i Ansgar.
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Det var det helt store hit, at man bagefter kunne blive fotograferet sammen
med stjernerne. (Foto: Klaus Degen)

LEDER
ÅRSMØDE-T-SHIRTS

Sydslesvigsk Forening

SSFs
foreningsudvikling

[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse
har for alvor skrevet foreningsudvikling på sine faner. Foreningen
har sat de første navne på det
udvalg, den tænketank, der skal
fremskynde projektet, og er nu
indkaldt til ekstraordinært, åbent
møde for alle interesserede
mandag den 2. maj kl. 18.30 på
Flensborghus, hvor bl.a. innovationsrådgiver Tyge Mortensen fra
projektet Landsbyhøjskolen kommer med et inspirationsindlæg.
Projektet »SSFs foreningsudvikling« er opstart til øget indsats
frem mod 2020 med at videreudvikle kulturorganisationens
strukturer, foreningsarbejde og
selvforståelse. Fornyelses- og forandringsprocessen omsættes til
handling gennem et udvalg, hvor
alle valgte organer i vor forening
er repræsenteret.
Tiden er moden til en fornyelse, der tager hensyn til de formålsbestemte kerneopgaver og
foreningstraditioner og samtidig
- omstillings- og forandringsparat - udvikler nye kulturtilbud,
nye organisationsstrukturer på
distrikts- og amtsplan, styrker
kultur- og forsamlingshusene som
moderne kraftcentre samt tydeliggør SSFs selvforståelse i forhold til
mindretallet.

SSF har fornyet sig på en del
punkter allerede.
Familiekontingent og centralinkasso er indført, digitaliseringen
har holdt sit indtog, hjemmesiden er videreudviklet, en
Facebook-account er etableret.
Nyhedsbrevet SSF-Nyt sendes
ud per mail, KONTAKTs layout
er fornyet, Sydslesvig-magasinet
søsat, og nyhedsbrevet Sydslesvig-Aktuelt uddeles til Folketingets 179 medlemmer m.fl.
SSF har professionaliseret på tryksager som amts- og foreningsblade og vor mobile udstilling, der er
både analog og digital.
Men vi må også indrømme, at
SSF ind imellem er god til at minde sig selv om, hvad man plejer
at gøre. Det er ikke odiøst men
må ikke blokere for ønsket om og
behovet for fornyelse.
Fornyelse forudsætter, at grundindstillingen i vore distrikts- og
amtsstyrelser præges af frisind og
åbenhed for alle generationers
interesser. Lige fra den hurtigt
forandrende ungdomskultur til
den ældre generations ønske om
genkendelige kulturtilbud.
Som hovedorganisation skal SSF
spænde vidt.
Velkommen den 2. maj!
SYDSLESVIGSK FORENING

Bestilles inden 6. maj
[KONTAKT] Hvert år oplever SSFs
medarbejdere, at folk gerne vil gå til
årsmøde i de flotte årsmøde-t-shirts,
foreningen lader fremstille på bestilling, men at de kommer for sent med
ønsket.
SSF har nemlig ikke noget t-shirt-depot, foreningen sælger fra, men får
kun produceret de bestilte shirts.
Derfor har SSF nu udvidet bestillingsperioden frem til 6. maj i stedet for at
lukke ned som ellers planlagt den 29.
april.
T-shirtene kan frem til den ny dato
bestilles på ens lokale SSF-sekretariat
direkte (lukket 5. maj og nogle steder
også 6. maj) eller via www.syfo.de
med klik på »Skriv til SSF«. Her anføres de nødvendige oplysninger om én
selv og de ønskede shirts.
T-shirtene fås i børnestørrelser for 5
euro samt i voksenstørrelser for damer
og herrer til 8 euro.
Bestilte t-shirts kan afhentes på ens lokale SSF-sekretariat fra 1. juni.

Kan bestilles frem til 6. maj.

SSFs HOVEDSTYRELSE

Fokus på foreningsudvikling
[KONTAKT] SSFs formand har indkaldt
hovedstyrelsen samt foreningens faste
udvalg til et ekstraordinært, åbent
møde mandag den 2. maj kl. 18.30 i
salen på Flensborghus i Flensborg
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af for-

eningen
2. Mødet åbnes
3. Valg af dirigent
4. Idémøde og inspirationsoplæg om
foreningsudvikling v/ innovationsrådgiver Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen

5. Debat og konklusion
6. Eventuelt
Der serveres en bid brød. Gæster
bedes meddele deres komme på
e-mail jette@syfo.de eller på tlf. 0461
14408-120 senest den 29. april.
Se også hosstående leder.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

TOSPROGETHED I ALSACE

Gudstjenester
[KONTAKT] Danske udstjenester 5.s.e.
påske, søndag den 1. maj, Joh. 17,
1-11.
Slesvig Gottorp slotskirke, 10, biskop
Elof Westergaard, Sydslesvigs Kirkedag
2016
FL Helligåndskirken, 10, Egeris
Kobbermølle, 10, fælles da-ty i museet
Husum, 10, Vogel, konfirmation
Husum, 12, Vogel, konfirmation

Lyksborg, 10, Fønsbo, konfirmation
Tarp, 10, Nedergaard Christensen
Vesterland Skt. Niels, 10.30, Hansen,
konfirmation
De øvrige menigheder henviser til
Slesvig, Gottorp slotskirke
TORSDAG 28. APRIL
Kappel, 17.30, Korsgaard
Lyksborg, 17, Fønsbo

SØNDERBRARUP

Dansk konfirmation

[KONTAKT] Kristi Himmelfartsdag torsdag den 5. maj fejres der konfirmation
i Sdr. Brarup danske Kirke ved pastor
Nikolaj Steen.
Årets konfirmander er:

Dana Bade, Bøl/ Böel, Elisabeth Nissen, Mårkær/ Mohrkirch, Pauline Paysen, Bredbøl/ Brebel, Lara Wächter,
Stenfelt/ Steinfelt, og Rasmus Zielke,
Store Solt/ Gross Solt.

ERINDRING

Nogle af deltagerne - lyttende interesseret foran et af skolens flotte vægmalerier. (Fotos: Marike Hoop)

Historikere mødes
[KONTAKT] Tirsdag den 3. maj kl.
18:30 indbyder Historisk Samfund
Sønderjylland - Sydslesvigkredsen til
generalforsamling i »Blå Sal« på Dansk
Centralbibliotek, Nørregade/ Norderstrasse 59 i Flensborg.
Samme sted kl. 19 holder leder af
»Den Slesvigske Samling«, historiker

Klaus Tolstrup Pedersen foredrag om
mindretalspolitikeren Gustav Johannsen.
Alle er velkomme - der serveres kaffe
og kage - entre 6 euro.
Foredraget arrangeres i samarbejde
med Dansk Centralbibliotek og SSF.

UGEN
DER KOMMER
29.
folkBALTICA: Koncert med Kristoffer Kleiveland & Sindre Fotland (N) i Medborgerhuset,
Egernførde kl. 20
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Skt. Hans Kirke kl. 18
SdU: Familieweekend på Christianslyst 29.4.-1.5.
SSF: Det Kongelige Teater opfører ”Barberen i Sevilla” på Flensborg Teater kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Sushi-aften i Det Danske Hus kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Medelby: Filmaften for hele familien på skolen
30.
folkBALTICA: ”Nordisk bal” med Kristoffer Kleiveland & Sindre Fotland (N) på Flensborghus kl. 16.30
SSW: Valgkamps-kursus for kommunalpolitikere på Husumhus, Husum kl. 10-14
SdU: Maleworkshop for børn på 9-12 år i Aktivitetshuset i Flensborg kl. 10-15.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Vandredag i Stiftungsland, fra Lornsendamm kl. 9.30
Vanderup UF: Mini-OL i petanque på petanquebanerne
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted amter: Vestkystseminar for amts- og distriktsbestyrelser på Bredsted Skole kl. 9-17
SSF Satrup/Havetoft, Damholm, Satrup Skole og Hostrup Børnehave: Fælles udflugt
til Odense – afgangstiderne fås ved tilmelding på skolen/ børnehaven, Erik Sjøstrøm eller
Heinzwilly Clasen
1.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Kirkedag i Slesvig efter gudstjenesten i Gottorp Slotskirke kl. 10
SSF-distrikt Tinningsted: Cykeltur og grill, fra forsamlingshuset
SSF-distrikt Svansø: Cykeltur fra Risby Skole kl. 12
Slesvig Seniorklub: Fælles spisning på lille kaffetur kl. 12.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Bustur til Egeskov Slot, fra Bölck kl. 8

Kamp må der til
[KONTAKT] Midt i april havde SSF
Flensborg amt og Grænseforeningen
Kreds 20 en vellykket fællestur til
Alsace i Frankrigs nordøstlige hjørne.
Turen havde til formål at styrke båndene og samarbejdet henover den
dansk-tyske grænse og blive klogere på
det tysksprogede mindretals situation
i Alsace.
Besøget på skolen ”ABCM Tosprogethed” (ABCM Zweisprachigheit –
Zweisprachige Schule Deutsch - Dialekt Französisch) i Haguenau var ét af
mange højdepunkter på turen.
Den hjertelige modtagelse af skolens
leder, en lærer og en forældrerepræsentant afslørede, at her var vi kommet til en skole med mål, holdninger
og engagement.
Mit indtryk skulle blive, at skolen bedst
kan sammenlignes med en dansk friskole i den gode ende af skalaen.
Der er tale om lyse og venlige bygninger med gode lokaler spredt ud
over et større areal, der nærmest
minder om en have med blomstrende
frugttræer og stauder. Af en lille film,
som blev vist i skolens smukke centrale sal, fremgik det, at bygningerne er
opført af forældrekredsen, lige bortset
fra de støbte gulve og tagkonstruktionen. En håndfuld forældre var i øvrigt
i gang med at forbedre et af lokalerne
på skolen, mens vores besøg stod på.
Skolen er den største af de 11 skoler,
der arbejder bevidst med tosprogethed - tysk og fransk - i området. Den

har 210 elever fra 3 års-alderen til en
3-årig børnehave, hvorefter børnene
fortsætter 5 år i grundskolen.
Derefter fortsætter eleverne i det kommunale gymnasium.
Undervisningen er tilrettelagt, så børnene på en naturlig måde lærer tysk
(højtysk og dialekt) og fransk. De i
Alsace forekommende sprog ”Elsasserditch” og ”Lothringerplatt” er alemanniske sprog og frankiske dialekter,
som er blevet talt siden det 6. århundrede. Det fælles skriftsprog er tysk.
Eleverne lærer at tale, læse, skrive og
lege på samme niveau på begge sprog,
og de lærer at bruge de regionale
sprog som kommunikationsmiddel til
aktiviteter uden for skolen. Der bliver
aldrig anvendt oversættelse.
I hver klasse er der to lærere, og ydermere er der en kontaktperson for det
tyske sprog (højtysk og dialekter).
Til skolen hører en forældreforening
”OMA”. Den står for pasning af børnene i og uden for skolen fra kl. 7.20
til kl. 18. De laver middagsmad til
eleverne, de yder lektiehjælp på både tysk og fransk, de hjælper til med
planlægning og afholdelse af arrangementer på skolen, samt står for en
række fritidsaktiviteter på skoledage og
i ferierne.
Desværre faldt vores besøg, mens der
er påskeferie i Frankrig, så der var
ingen børn på skolen. Men værternes
engagement – ja, nærmest begejstring
– var ikke til at tage fejl af under be-

søget.
Der var også gode ting at bemærke,
som jeg selv kunne genkende fra den
danske friskoleverden:
Hver elev får en farvet kakkel/ flise
sat op på en af skolens vægge med
sin fødselsdato. Eleverne skifter til
hjemmesko, inden de går ind i klasselokalet og til gummistøvler, når de
går ud i pauserne i vådt vejr af hensyn
til rengøring. Flere klasselokaler har
en hems, hvor børnene kan hvile sig,
evt. med en god bog, i løbet af skoledagen.
Alt i alt et positivt besøg på en skole,
der kæmper for bevare de oprindelige
sprog i området.
Jeg skal ikke undlade at nævne, at det
kan være svært at forstå, at Frankrig
ikke anerkender sine mange mindretal, og dermed heller ikke yder nogen
som helst form for økonomisk støtte
til dem.
Der er nemlig mange mindretal i
Frankrig. Jeg nævner i flæng korsikanere, occitanere, katalanere, baskere og
bretonere. Disse sproggrupper bliver
i stedet karakteriseret som ”regionale
bevægelser”.
Som det bliver udtrykt på en pamflet
fra EL/ det elsass-lothrinske folkeforbund: Hvorfor har Frankrig en tradition med at undertrykke mindretal? Fordi franskmændene selv er i mindretal
i Frankrig.
Svend Damgaard

2.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30

SSF-distrikt Lyksborg: Info om Årsmødet og Skt. Hans-festen på skolen kl. 19
3.
SSF: Familiekoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Deutsches Haus, Flensborg
kl. 19
Dansk Centralbibliotek, SSW og Historisk Samfund: Foredrag med Klaus Tolstrup Petersen om Gustav Johannsen på Flensborg Bibliotek kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
De danske foreninger på Sild: Dansk-tysk strikkecafé i den tyske præstegård i List kl. 1517
SSF-distrikt Ladelund: Besigtigelse af kz-mindestedet i Ladelund kl. 17-19
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
4.
Gamles Værn Flensborg: Generalforsamling i Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 14.30
De danske foreninger i Skovlund-Valsbøl: Bogbus ved Skovlund Skole kl. 13-14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Nibøl Seniorklub: Kaffe og film i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
5.
Kobbermølle Kvindeforening og ældreklubben: Klubmøde på skolen
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Mindretalsskolens logo tegnet af den
kendte kunstner Toni Ungerer: Pigen
med to tunger, der spiser af to is samtidig. (Foto: Svend Damgaard)
En af væggene i skolens fællesareal dækket af fliser med elevernes navne og
fødsalsdatoer. Forældrerepræsentant Herr Peter har i 20 år tilbragt hver lørdag og
mange ferieuger på skolen for at arbejde og organisere forældrenes indsats.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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FAMILIEKONCERT

SSF EJDERSTED

Med Singh & Goldschmidt
[KONTAKT] SSF og Sønderjyllands
Symfoniorkester inviterer hele familien
til familiekoncert tirsdag den 3. maj
kl. 19 i Tyske Hus/ Deutsches Haus i
Flensborg med to musikere ud over
det sædvanlige: Singh & Goldschmidt
spiller musik fra hele verden.
Singh & Goldschmidt laver ikke bare
hyggelige og sjove koncerter for hele
familien. Henrik Goldschmidt er også
til daglig solooboist i Det Kgl. Kapel.
Og så er han en mand, som har en
drøm om at skabe en bedre verden –
en koncert ad gangen.
Henrik Goldschmidt mener nemlig,
at musikken kan bryde grænser ned:
”Som musiker er det fuldstændig basal
viden, at vi kan spille sammen uanset

sprog og kulturel baggrund.
Musikken kan skabe en fællesskabsfølelse på få sekunder. ”Vi lader os
gribe af den samme stemning og deler
øjeblikke af ægte fællesskab, hvor vi
alle fornemmer samværets styrke,”
fortæller han.
Det gør han også gennem koncerter
for børn – og publikum i Flensborg
kan nu opleve ham på scenen sammen med Anders Singh og Sønderjyllands Symfoniorkester.
KONCERT MED MENING
I samarbejdet med Anders Singh spiller Henrik Goldschmidt koncerter for
hele familien. ”Den mellemøstlige
musik taler til både hjerte og hjerne,

og børn i alle aldre tager de stemningsog billedskabende toner ind med alle
sanser på vid gab,” fortæller han om
børnekoncerterne.
Musikken står imidlertid ikke alene
til børnekoncerterne. Instrumenterne
bliver præsenteret, og Henrik Goldschmidt fortæller små historier mellem
numrene, tryller lidt og viser musikkens kraft. Han forsøger at spille verdens længste tone, mens Anders Singh
Vesterdahl tæller sekunder sammen
med publikum, og publikum inddrages
løbende, blandt andet ved fællessang.
NIELSEN OG KLEZMER
De to musikere bringer musik fra hele
verden med ind i koncertsalen i Flensborg. Henrik Goldschmidt nærer stor
kærlighed til den traditionelle, jødiske
klezmermusik, og musikken tager langt
hen ad vejen afsæt netop i klezmertraditionen. Anders Singh Vesterdahl har
indiske rødder og en solid fundering i
balkan- og sigøjnermusikken og bidrager med en særlig, verdensmusikalsk
lyd. Man bliver musisk forført med
musik som er inspireret af orienten og
Østeuropa.
Foruden egne kompositioner spiller
Singh & Goldschmidt også klassiske
værker samt danske sange af blandt
andet Carl Nielsen, som Henrik Goldschmidt har et ganske særligt forhold til.
Varighed:1 time.

Ny
næstformand
[KONTAKT] Ejdersted SSF har fået
ny næstformand i Kerstin Meinert fra
Garding, der blev enstemmigt valgt på
amtsgeneralforsamlingen forleden i
Skipperhuset i Tønning.
Helge Schmidt fortætter som bisidder.
Henning Johannsen blev ny bisidder.
Revisorerne og suppleanterne blev
genvalgt.
Kerstin Meinert

TRIO MED TRYK PÅ

Anders Singh og Henrik Goldschmidt.
(Foto: privat)

TØNNING SSF

Vellykket
[KONTAKT] SSF Tønning havde inviteret til forårsbrunch i lørdags. 35
tilmeldte hyggede sig med dejlig mad,
hyggesnak og prosecco. Et vellykket
arrangement.
Kerstin Pauls

Dejligt arrangement hele vejen igennem. (Foto: Göran Rust)

HÆRVEJSLØBET OG SdU

De tre spillemænd havde hele salen med sig fra start til slut. (Foto: Martina Metzger)

De sluttede sæsonen
[KONTAKT] Sæsonens sidste omgang
Vestkystkultur rullede i fredags over
scenen i Frederiksstad.
Ja, rullede faktisk helt bogstaveligt ud
over scenen, for moderne teknik med
trådløs plug-in tillader jo at musikerne
kan rende rundt, som det passer dem,
og det gjorde de.
De tre glade spillemænd gik flere gange ned blandt publikum og spillede.
Det var i høj grad Arvid Jakobsens
egne tekster og kompositioner, der
blev fremført, men også klassikere som
»The drunken sailor«, Copperhead
Road kom i luften. Det samme gjorde
polkaer, irske jigs og reels og en melodi, som violinisten Tonni Nielsen angiveligt havde skrevet på vej herned.
Vejen til Friedrichstadt hed den og lød
som en blanding af Zorba the greek og
en irsk reel.

Der blev spillet med fart over feltet.
Selv de numre, der blev annonceret
som lidt sagte, havde fuldt knald på.
Ikke mindst fordi Arvid Jacobsen selv
tæskede sin guitar, så man frygtede, at
han ville sprænge en g-streng eller to.
Og ind i mellem småskændtes de tre
musikere gemytligt med hinanden på
scenen.
- Vi er altså nødt til at spille den med
hockey i Tuen, der stod i foromtalen.
- Årh nej. Det er en åndssvag sang.
- Nånå, det er ellers dig, der har skrevet den.
Men kunne de end tværes med hinanden, havde de publikum med sig. Der
blev klappet og piftet og hujet og råbt,
så man skulle tro, der var betydeligt
flere inde, end tilfældet var.
ph

Fra sidste års cykelløbs-start på Flensborg havn. (Foto: SdU)

Hjælpere efterlyses
[KONTAKT] Lørdag den 25. juni arrangeres DGIs 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
over 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 kamme-

raterne kan altså kombineres med et
tiltrængt tilskud til klubkassen.
Enkeltpersoner er også velkomne 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

Her går Tonni Nielsen en trådløs tur ud blandt publikum. (Foto: Sina Clorius)
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Familiekoncert

Foredrag v. pastor J. Ørsted

Om den danske katolik
Johannes Jørgensen

Jean de France

Little Jump

Foto: G. Thai

Tirsdag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

Flensborg

Flensborg

Flensborg

Bydelstorp

03.05.2016 • 19:00
Deutsches Haus

MC Hansen
& Jacob Chano

10.05.2016 • 19:30
Flensborghus

12.05.2016 • 20:00
Stadttheater

20.05.2016 • 19:30
Ejderhuset

Virtuos og
Når alt går i Nilﬁsk romantisk
Sæsonafslutning

25.05.2016 • 19:00

List forsamlingshus
Sild

26.05.2016 • 19:00
Slesvighus
Slesvig

Fredag

27.05.2016 • 19:00

Slesvig

Flensborghus

Bredsted Danske Skole

20.05.2016 • 20:00 Bredsted
Slesvighus
28.05.2016 • 19:00

Billetter • Abo

Flensborg

Foto: P. Soto

Fredag

03.06.2016 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
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KIEL

FRIESEN

Koschyk rät zu
Strukturwandel
[KONTAKT] Die Nordfriesen zählen
zu den vier anerkannten Minderheiten
in Deutschland (Sinti & Roma, Dänen,
Sorben und Friesen). Auf Bundesebene gibt es für sie den Beratenden
Ausschuss, der sich mit Fragen der
friesischen Volksgruppe befasst. Vor
kurzem tagte dieses Gremium zum
ersten Mal in Leer/ Ostfriesland.
An der Sitzung, die vom Bundesbeauftragten MdB Hartmut Koschyk
geleitet wurde, nahmen Vertreter des
Bundesregierung, der Staatskanzleien
Schleswig-Holstein und Niedersachsen
sowie die direkt betroffenen Friesen
in Ost- und Nordfriesland sowie im
Saterland teil.
Zentrales Thema war die Bundesförderung der Nordfriesen für das Jahr
2017. Zum vorliegenden Antrag des

Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord
rät Koschyk, dass die Nordfriesen an
ihrer bisherigen Struktur Änderungen
vornehmen sollten.
»Wir scheuen uns nicht, auch Änderungen vorzunehmen. Mit den bisherigen Mitteln sind wir im Vergleich zu
den übrigen Minderheiten in Deutschland vergleichsweise schwach aufgestellt. So gesehen haben wir nichts zu
verlieren«, meinte die Vorsitzende des
Frasche Rädj Sektion Nord, Ilse Johanna Christiansen nach dem Treffen.
Koschyk deutete an, dass in den
nächsten Wochen und Monaten Gespräche u.a. mit der Kulturstaatsministerin Prof. Dr. Monika Grütters geplant
sind, um eine Lösung zu finden, die
Friesen bedarfsgerechter zu fördern.

SSF EGERNFØRDE
Der Kontaktausschuss tagte, v.l.: Die Leiterin des Minderheitensekretariats in Berlin Judith Walde, 2. Stv. SSF-Vorsitzender
Steen Schröder, die Minderheitenbeauftragte des MP Schleswig-Holsteins Renate Schnack, Flemming Meyer MdL (SSW-Vorsitzender), Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB, Jette Waldinger-Thiering MdL (SSW), der Vorsitzende des Minderheitenrates und des SSF Jon Hardon Hansen, der Generalsekretär des SSF Jens A. Christiansen und der SSW-Geschäftsführer Martin
Lorenzen. (Foto: BMI)

Ein guter Tag
für die Minderheiten
[KONTAKT] Der Beratende Ausschuss
für Fragen der dänischen Minderheit
beim Bundesinnenministerium (»Kontaktausschuss«) traf sich jüngst - unter
Vorsitz des Bundesbeauftragten Hartmut Koschyk (CSU) und im Beisein
der Minderheitenbeauftragten des
Schleswig-Holsteinischen Ministerpräsidenten, Renate Schnack (SPD) - im
Gästehaus der Landesregierung in Kiel.
U.a. nahmen von der dänischen Minderheit Flemming Meyer, Mitglied des
Landtages und SSW-Vorsitzender, Jette Waldinger-Thiering, ebenfalls Mitglied des Landtages (SSW) wie auch
Vertreter des SSF unter Leitung des
Vorsitzenden Jon Hardon Hansen teil,
der in diesem Jahr auch Vorsitzender
des Minderheitenrates ist.
Auch das Minderheitensekretariat und
für die Bundesregierung das Bundesministerium des Innern sowie die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien
waren vertreten.
Die Vertreter der dänischen Minderheit berichteten den Ausschussmitgliedern über die aktuelle Lage der dänischen Minderheit in Deutschland.
Landesbeauftragte Renate Schnack
legte die Minderheitenpolitik des Landes Schleswig-Holstein dar. Bundesbeauftragter Koschyk berichtete über den
aktuellen Stand im Hinblick auf das
geplante „Haus der Minderheiten“ in
Flensburg, für das im Bundeshaushalt

auch Mittel bereit gestellt sind.
Weitere Themen der Sitzung waren
die Rolle der Minderheitensprachen in
den bundesdeutschen Medien sowie
die Notwendigkeit die in Deutschland
anerkannten und geschützten Minderheitensprachen auch bei Gerichtsverfahren zuzulassen.
TEIL DER DNA
Nur wenige Meter entfernt, im Kieler
Landtag, wurden ebenfalls wichtige
minderheitenpolitische Weichen
gestellt. In einer Sitzung des Europaausschusses einigten sich die regierungstragenden Fraktionen von SPD,
Grüne und SSW gemeinsam mit der
CDU und der Piratenpartei auf einen
gemeinsamen Antrag. Bei der nächsten Landtagssitzung wird der „Entwurf
eines Gesetzes zur Umsetzung des
Verfassungsauftrages zur Stärkung der
autochthonen Minderheiten vorgelegt“. Allein die FDP lehnt den Gesetzesentwurf ab.
Mit dem Vorhaben werden die in der
europäischen Sprachencharta ratifizierten Sprachenrechte in eine rechtsverbindliche Praxis überführt.
SSW-Fraktionsvorsitzender Lars
Harms, selbst Nordfriese, erklärt: „Dänisch, Friesisch und Niederdeutsch
sind nicht nur 'nice to have', sondern
Teil der DNA unseres Landes, ein
Stück Identität für viele Menschen und

Historisk udflugt
[KONTAKT] Lørdag 14. maj kl. 11
drager SSF Egernførde af sted på en
historisk tur fra Medborgerhuset til Danevirke med Peter Büchert som guide.
Der køres i private biler.
Derfra går turen til museet i Hedeby.
Kaffe og kage indtages i Farttorp/

Fahrdorf.
Hjemkomst ca. kl. 17.
Turen koster 10 euro pr. deltager inklusiv entré og kaffe/kage.
Tilmelding - gerne omgående - til
formand Fred Witt, ssf-egernfoerde@t-online.de eller 0172-6208 135.

SSF HATSTED
ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal. Wir wollen, dass diese Sprachen
von noch mehr Menschen im Alltag
gelebt und erlebt werden können.“
„Dass nun auch verbindliche Rahmen
gesetzt werden, um die Minderheitensprachen im Alltag, zum Beispiel
im Kontakt mit den Behörden, nutzen
zu können, ist ein wichtiges Signal. Für
die Arbeit des Minderheitenrates – in
denen alle vier anerkannten Minderheiten Deutschlands vertreten sind
– ist dies von großer Bedeutung. Es ist
eine eine Botschaft an alle Entscheidungsträger, die sich mit den Minderheiten beschäftigen, dass neben
Absichtserklärungen und politischen
Botschaften auch konkrete Maßnahmen zur Förderung der Sprachenvielfalt notwendig sind. Ein guter Tag für
die Minderheiten“, so der Vorsitzende
des Minderheitenrates und des SSF,
Jon Hardon Hansen in Kiel.
Gemeinsam mit den Vertretern der
dänischen Minderheit und der deutschen Minderheit beabsichtigt Bundesbeauftragter Koschyk im Herbst
einen Besuch in Kopenhagen, um
dort mit der dänischen Regierung
den Stand und die Perspektiven der
deutsch-dänischen Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Minderheitenpolitik zu erörtern.

Havedag med bogbus
[KONTAKT] SSF-distrikt Hatsted indbyder til børneaktivitet i forsamlingshuset og haven mandag den 9. maj kl.
15.30. Der plantes sommerblomster.
Kl. 15 er der kaffe og kage til alle - og

også bogbussen kommer allerede kl.
15.
17. maj kl. 19 drager distriktet til fåreosteriet i Tetenbøl.

UNGE FRA ODENSE

Unge musikere fra Odense. (Foto: privat)

Koncert i Ansgar

Der Europaausschuss des Landtages tagte mit Vertretern u.a. der dänischen und friesischen Minderheit. (Foto: Minderheitensekretariat)

[KONTAKT] Ansgar Kirke i Flensborg
Nord indbyder til koncert med Odense Musikskole fredag den 6. maj kl.
19.30.
Med sig har musikskolen deres ”Juniorstrygere”, harmoniorkestret ”Helt
Blæst” og fløjtegruppen ”Sibilos”.
”Helt Blæst” er musikskolens harmoniorkester. De 30 medlemmer kommer
fra 10 af byens skoler og er mellem
10 og 15 år. Repertoiret er blandet og
strækker sig fra klassisk over musicals
og filmmusik til pop og rock.
I Helt Blæst arbejdes der hårdt for at
spille rigtig godt, men det er også vigtigt med hygge. De tager bl.a. på ture
og øveweekender flere gange om året.
Deres næste tur går til Tivoli i København, hvor de igen i år har fået lov til
at spille til Musikskolernes Dag.

”Juniorstrygerne” er Odense Musikskoles dygtige hold af strygere samt en
harpe. Orkestret består af 20 elever i
alderen 11-16 år. Der bliver arbejdet
hårdt til de ugentlige prøver, men der
er også tid til at hygge, snakke og spise
kage.
Repertoiret spænder vidt fra det helt
klassiske over Abba til filmmusik i
samarbejde med Helt Blæst. De to
orkestre har netop været på en fin
øveweekend, hvor de har øvet intensivt på programmet til denne orkesterrejse til Flensborg.
Til koncerten spiller de to orkestre
sammen og hver for sig.
Ved koncerten optræder også tværfløjterne samlet i fløjteensemblet ”Sibilos”. De spiller iørenfaldende musik af
både nordisk og afrikansk karakter.

