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UGENs OVERSKRIFTER

FREDERIKSSTAD I.

Evaluering
[KONTAKT] SSFs årsmødeudvalg evaluerer gerne
årsmøderne med alle, der har med møderne at
gøre.

Læs mere på KONTAKT side 2

Farvel
[KONTAKT] Helga Dittrich, Bysekretariatet, er gået
på pension.

Læs mere på KONTAKT side x
Læs mere på KONTAKT side 3

Sild trak
[KONTAKT] Både aktive kvinder og Horsens GF gæstede Sild (og »Peter Matjes«).
Det osede noget, da det våde ved endeligt fængede. (Foto: AlternativPerspektiv)

Læs mere på KONTAKT side 4

Pedel søges
[KONTAKT] SSF ansætter pedel ved Paludanushuset
i Frederiksstad.

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Værdifællesskab

[KONTAKT] Ikke al mindretalspolitisk aktivitet drosles ned i disse uger og måneder med ferier
og udendørs aktivitet.
På Christiansborg er det så som
så med aktiviteterne, når Folketinget er sendt på sommerferie,
men helt gået i stå er det politiske Danmark ikke; hvorfor også
SSFs informationskontor - omend på lavere blus - fortsat er
going strong.
Aktivt på anden vis er SSF også,
når det gælder en nok mere
uhåndgribelig udfordring, den
såkaldte immaterielle kulturarv.
Sammen med de tyske nordslesvigere agter SSF at definere og
beskrive den mindretalspolitisk
relaterede grænselandsmodel
som »immateriel kulturarv«, altså
indeholdende måske ikke umiddelbart kontante kultur-emner
men rummende ting af overført
kulturel betydning - f. eks. de
danske årsmøder i Sydslesvig,
Deutscher Tag i Sønderjylland,
Bonn-København erklæringerne
og frisernes biike.
Men ikke nok med det: Sammen
med Flensborg Avis og Dansk

Centralbibliotek agter SSF at
søsætte aktiviteter og fremme
sydslesvigske bidrag til den Danmarks-kanon, kirke- og kulturminister Bertel Haarder har taget
initiativet til og på årsmøde-debatmødet på Flensborghus den
11. juni efterlyste sydslesvigske
bidrag til.
Selvsagt vil de bidrag, der udarbejdes på det felt og godkendes
til optagelse i den nye kanon,
øge det danske mindretals synlighed i kongeriget.
Måske de her nævnte tiltag ikke
lyder af meget i første omgang,
og måske effekten ikke kan
bedømmes på indeværende
tidspunkt, men for det moderne
danske mindretal er det nødvendigt at være på forkant med udfordringerne, når vi møder dem.
Mindretallets værdigrundlag bør
vel være et kærkomment spejlbillede af centrale danske værdier og traditioner, der lever og er
bæredygtige.

SYDSLESVIGSK FORENING

Sankthans med norske gæster
[KONTAKT] Sankthansfesten i Frederiksstad blev åbnet med en flot koncert. Med smukke hvide og blå uniformer kom Holmestrand Skolekorps
marcherende ind på skolegården og
gav et show med dans og blæsemusik.
Frederiksstad-Orkestret havde vært
på besøg i Holmestrand på Oslofjord
i Norge i juli 2015, og så blev Holmestrand Skolekorps inviteret på et
genbesøg. Og det lykkedes Frederiksstad-Orkestrets leder Bente Stenger
at få det maget sådan, at de norske
musikere også kunne levere musik og
tattoo til sankthansfesten.
Bare et kvarter før så det ud, som om
festen måtte aflyses eller flyttes indendørs på grund af tordenvejr. Flittige
hjælpere blev pjaskvåde ved at slæbe
borde ud og ind igen, men lige klokken 18 stoppede regnen, og festen
med næsten 200 gæster kunne forgå
udendørs.
De fremmødte blev alle rørt af båltalen: Birte Überleer fra Drage, der sidder i menighedsrådet i Frederiksstad,
nævnte de dejlige år, hendes børn
havde haft og har i Frederiksstad Børnehave og Hans Helgesen-Skolen.
Hun fremhævede også, hvor vigtigt
det er at bruge det danske sprog som
forældre.
- Det er ikke vigtigt at tale perfekt,
man skal bare tale, lige som jeg gør,
sagde hun.
Skolens pedel Hauke Hansen havde
sine vanskeligheder med at få bålet til
at brænde. Selv om hans forgænger
Gerd Buntkowski gav en hjælpende
hånd, var det vanskeligt at få fyr på
det gennemblødte bål. Men til sidst
lykkedes det, så heksen kunne komme
ud at flyve, og det blev en gul og varm
midsommeraften.

Sina Clorius

Holmestrand Skolekorps leverede underholdningen. (Foto: Sina Clorius)

SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er indkaldt til åbent møde (undtagen punkt 13/
lukket møde tirsdag den 5. juli kl. 19 på Ladelund Ungdomsskole, Karlumgade/
Karlumer Str. 1, 25926 Ladelund.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen
2. Mødet åbnes
3. Valg af dirigent
4. Protokollerne fra den 15. marts og 10. maj
5. Protokol – fremover referat og elektronisk optagelse og arkivering
6. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
7. Formandens beretning
8. Nyt fra SSFs udvalg
9. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Hauke Paulsen drøftelse og godkendelse
10. Danevirke Museums beretning v/ Nis Hardt
11. Fem gruppeoplæg vedr. foreningsudvikling
12. Eventuelt
13. Lukket møde

VODAFONE

DR1 på nettet igen
[KONTAKT] Skulle sydslesvigske
seere af DR1 ikke have opdaget det

endnu, så er DR1 altså vendt tilbage
på Vodafone/ Kabel Deutschlands

net allerede den 24. juni ved middagstid.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Danske gudstjenester
[KONTAKT] 6. s. e. trin., søndag den
3. juli, Matt. 19, 16-26, er der gudstjeneste i:
Dedsbøl Apostelkirke, 10, Bach Nielsen
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Garding, 9.30, Jørgensen
Harreslev, 11.30, Dal
Holtenå, 10.30, Mønsted

Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Kühl
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Rendsborg, 11.30, Møller
Ravnkær, 10, Korsgaard
Satrup, 16, Steen
Skovlund Forsamlingshus, 14, Ørsted
SL Ansgar, 10
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen
TORSDAG, 30. JUNI
Lyksborg, 17, Fønsbo

ALLE VELKOMMEN

Årsmøderne evalueres
[KONTAKT] Alle medarrangører, medarbejdere og medvirkende er velkomne, når SSFs årsmødeudvalg evaluerer
årsmøderne 2016 på et åbent evalueringsmøde mandag den 11. juli kl. 19
på Slesvighus i Slesvig.
Efter velkomsten ved udvalgets formand Gitte Hougaard-Werner fortæller formanden for SSF Gottorp amt
Petra Katja Mohr og amtskonsulent
Lars Thomsen om årsmøderne, inden
udvalg og andre deltagere leverer et
tilbageblik på de forskellige årsmøde-arrangementer 2016, og uddeler ris
og ros, mens ordet er frit.

Efter en pause tages årsmøderne 2017
op: Hvad skal vi? Tanker, ideer og tilskyndelser.
Der serveres håndmadder.
Tilmelding påkrævet: Katrin Koch, katrin@syfo.de, 0461-14408-117 senest
4. juli.
For blot at nævne nogle adressater:
SdU, SSW, DCB, Skoleforeningen,
Kirken, Sundhedstjenesten, Spejderne,
Flensborg Avis, Grænseforeningen,
FDFs orkesterkoordinator, SSFs by
hhv. amtsstyrelser, SSFs distriktsformænd, SSFs sekretariater og medarbejdere på DGS.

HATSTED

Børnekroket i haven
[KONTAKT] SSF Hatsted inviterer til
børneaktivitet i forsamlingshuset mandag den 11. juli kl. 15.30. Der spilles

kroket i husets skønne have.
Bogbussen kommer allerede kl. 15.

PLASKEHOLD I ROKLUBBEN

Lyst til kajak?
[KONTAKT] Er du en rigtig vandhund?
Og har du lyst til at prøve noget nyt?
spørger Flensborg Roklub, og giver
svaret: Så er kajak måske lige det rigtige for dig.
Flensborg Roklub ved Østersøbadet/
Ostseebad inviterer alle interesserede
børn i 8-12 års alderen - de skal kunne svømme - til at være med på et plaskehold, hvor de skal prøve kajakker,

lege vandlege – og bare have det sjovt
på og i vandet.
Voksne, der vil følge deres børn, kan
også komme og være med.
Plaskeholdet mødes tre torsdag eftermiddage i juli. Når der er interesse for
det, bliver det fulgt op efter sommerferien eller efter aftale.
Holdet afholdes af Angelina Dürkop
og Kirsten Futtrup samt klubbens ung-

BIBLIOTEKERNE

BORGERFORENINGEN

Sommerfest i Ansgar
[KONTAKT] Ansgar i Slesvig inviterer
til sommerfest for børn og voksne
lørdag den 2. juli kl. 15-17. De tre
institutioner: menigheden, sundhedstjenesten og biblioteket arrangerer
sommerhygge med grillpølser, sodavand og øl, kaffe og kager samt sjove
udendørslege for børn. Man kan møde
præsten, sundhedspersonalet og bibliotekaren og se sig omkring i kirken,
i sundhedstjenestens lokaler og på

domsinstruktører Jannika, Friederike
og Lennart .
Tid og sted: torsdag den 7., 14. og 21.
juli klokken 16.00-17.30.
Husk skiftetøj, håndklæde (evt. svømmesko/ neoprensko og neoprendragt)
Tilmelding via angelina@sdu.de, tlf.
0461 9957 7505, eller thorfut@versanet.de, tlf. 0461 46647.

biblioteket.
Festen foregår i baghaven ved parkeringspladsen; i tilfælde af regn i salen.
Tilmelding til biblioteket på 04621
988 054 hhv. slesvig@dcbib.dk

Ledig plads
[KONTAKT] Der er (endnu) ledig plads
i bussen til Lybæk, når den selskabelige forening Borgerforeningen sammen
med Skt. Knudsgildet og Erhvervsforeningen lørdag den 20. august tager
til Lybæk til havnerundfart, spisning
i rådhuskælderen og hansemuseums-besøg.
Tilmelding gerne nu men senest 23.
juli hos Ruben Fønsbo, 04631 7179,
ruf@kirken.de

Læsekonkurrence 2x
[KONTAKT] Den lokale udgave af
den danske Sommerbogskonkurrence
2016, ”Sommerbogen i Sydslesvig” går
igang 1. juli på bibliotekerne i Sydslesvig. Biblioteket i Flensborg, filialerne i
Husum, Slesvig, Egernførde og begge
bogbusser står klar med gode bøger og
læsetips til ferielæsning.
Man skal være 7-14 år for at deltage i

den lokale læsedyst fra den 1. juli og
til dysten slutter 9. september.
Det gælder om at læse så meget, man
kan.
I den sydslesvigske udgave af Sommerbogen skal man læse minimum 5 bøger, anmelde dem på såkaldte sol-sedler med 1-5 sole, aflevere sedlerne på
ens lokale bibliotek eller i busserne

og få en lille præmie. Sol-sedler til at
anmelde bøgerne på afhentes på ens
lokale bibliotek eller i busserne fra 1.
juli.
Har man læst minimum 5 bøger i løbet af sommerferien, deltager man i
bibliotekets lokale læsedyst og er med
i lodtrækningen om bøger, seje tasker
og andet sjovt.
DANMARK
I Danmark starter ”Sommerbogen på
Biblo.dk” grundet tidligere sommerferie allerede den 10. juni og varer til
20. august. Denne landsdækkende
læsekonkurrence for de 7-14 årige kan
børn i Sydslesvig også deltage i.
Konceptet for Biblo.dk er også enkelt:
Læs tre bøger efter eget valg og anmeld dem online på Biblo.dk. Så er
man med i konkurrencen om de fire
hovedpræmier, som er en iPad Mini
og en masse gode bøger. Foruden
hovedpræmierne er der bogpræmier
på højkant hver dag i hele konkurrenceperioden. Anmeldelserne til Biblo.
dk kan enten skrives eller filmes – det
vigtigste er dog, at det er en rigtig anmeldelse. Det vil sige en anmeldelse,
hvor man begrunder sin mening om
den bog, man har læst.
Det er første gang, at den landsdækkende ”Sommerbog” foregår på Biblo.
dk, som er folkebibliotekernes nye
digitale bibliotek og mødested for
tweens.
Man kan deltage i begge Sommerbogs-konkurrencer eller nøjes med
kan vælge den ene fra.
Mere info: børnebibliotekar Susanna
Christensen, Flensborg bibliotek, sc@
dcbib.dk, 0461 86970.

UGEN
DER KOMMER
1.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge med kaffe, snak og kager på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg Bibliotek: Åbner først kl. 10 p.g.a. et medarbejdermøde

2.
SdU: Fælles badmintontræning for 14-20-årige AFLYST
Flensborg, SSF for alle: SSF-distrikt Skt. Hans: Sommerudflugt til Sønderborg og
Gråsten fra Munketoft kl. 8.30
SSF Flensborg amt: Grillfest ved Valsbølhus kl. 17
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Familieaktivitetsdag
på skolen kl. 9
SSF-distrikt Nyhus: Udflugt til og grillhygge ved Kobbermølle Museum kl. 14
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Hygge for alle i Trene-Skolen kl. 14.30-16.30
Slesvig menighed, sundhedstjeneste og bibliotek: Sommerfest i Ansgar kl. 15-17

3.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Udflugt til Sild fra Taruphus kl. 8.30

4.
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læskreds på skolen kl.
19.30

5.
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Ladelund Ungdomsskole kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub på udflugt til Jacob Michelsens gård i
Åbenrå, fra menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
Skovby Seniorklub: Grill hos Alfred og Inge Koitzsch kl. 16

6.
SdU: Aktivitetsmøde ”SdU Håndbold” i Idrætscaféen Flensborg kl. 18
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15-17
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

7.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Stort bogsalg i Flensborg
[KONTAKT] Mandag den 4. juli kl.
9 åbner Flensborg Bibliotek sit store
bogsalg. På hverdage i juli og august
kan man kl. 9-19 hhv. 9-14 til spotpris
købe kasserede, udtjente og gamle
bøger. Der er noget at komme efter
- til børneværelset, strandtasken og
sommerhuset.
I biblioteket pågår en løbende tilvækst

og udskiftning samt kassation af materialer. Der er mange grunde til at
bøger kasseres.
”Nogle undrer sig over, at der også er
ret nye bøger til salg”, fortæller souschef Anni Søndergaard: ”Det har den
enkle forklaring, at vi gerne køber flere
eksemplarer af efterspurgte titler. På
et tidspunkt daler efterspørgslen, og

så må der luges ud for at gøre plads
til nyt. De værste ryger i skraldespanden”.
Priserne er: 1 euro per bog og 5 euro
for en fyldt pose eller taske. Er man til
tidsskrifter, koster 1 styk 50 cent, fire 1
euro og otte 1,50 euro.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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SSF FLENSBORG BY

SSF-formandsgalleriet, ført an af byformand Preben K. Mogensen t.v.

Tog afsked med Helga
[KONTAKT] Fredag den 24. juni smuttede kontorassistent Helga Dittrich
efter 23 års ansættelse i SSF; først på
amtssekretariatet i Slesvig og de sidste
mange år på bysekretariatet i Flensborg, hvor hun også servicerede Humanitært Udvalg.
En dybt rørt Helga, der på falderebet
kun havde ønsket en lille, uformel

En smilende men dybt rørt Helga Dittrich.

reception på sin arbejdsplads bysekretariatet, og hendes kollegaer og
samarbejdspartnere lyttede til korte
men hjertelige takketaler ved generalsekretær Jens A. Christiansen, SSFs
byformand Preben K. Mogensen, de
flensborgske distrikters repræsentanter
samt Humanitært Udvalgs formand
Leif Volck Madsen, driftsrådets repræsentant Karen Rettig og amtskonsulent
Viggo Petersen.
Over et glas og en bid brød fik Helga
de bedste ønsker med på vejen ind i
hendes »tredje alder«.

Børnene Michael, Mathilda og Amelie var blandt hovedaktørerne, da Dannebrog
blev sendt af sted fra festpladsen i Flensborg søndag eftermiddag den 12. juni.
(Foto: privat)

Dannebrog fundet
[KONTAKT] SSFs amtskonsulent Viggo
Petersen, SSF Flensborg by, har fået
brev om, at det store Dannebrog, der
blev sendt af sted med balloner fra årsmøde-friluftsmødet i Flensborg søndag
den 12. juni, er blevet fundet samme
dag i Marstal på Ærø.
Flaget tilbagelagde en strækning på 81

km, før det landede på Bakkegården i
Marstal.
Dannebrog steg ellers til vejrs i vestlig
retning, men må jo så være kommet
i østlig vind i de højere luftlag, siger
konsulenten.
Finderen får tilsendt en boggave.

EJDERSTED

RENDSBORG-EGERNFØRDE

Når SSF kalder til sankthans, kommer folk. (Fotos: Kerstin Pauls)

I Vestermølle underholdt skolens og børnehavens børn. (Fotos: privat)

Sankthans - regn
eller ikke regn?

I Egernførde holdt generalkonsul Henrik Becker-Christensen båltalen.

EGERNFØRDE
I Egernførde holdt vejret – næsten. Et
større regnskyl fik forsamlingen flyttet
indendørs i Medborgerhusets store
sal, da grillmaden og de medbragte
salater skulle spises. Heldigvis varede
det kun kort og den vigtigste del af
aftenens højdepunkter kunne fortsætte
i haven, nemlig ingredienserne for en
ægte sankthansfest: Midsommersang,
bål med båltale, og heksens afsted til
Bloksbjerg inkl. alle truende farer.
Egernførde SSFs bestyrelse havde
i år inviteret generalkonsul Henrik
Becker-Christensen som båltaler - med
frue.
Generalkonsulen var rundt omkring
alle hjørner og skarpe kanter. Først
fik folk en forklaring på Drachmanns
mening med midsommersangens ord:
Hvornår elsker vi Danmark mest? Til
jul med al sin glans; når foråret hilser;
ved midsommer i den lyse årstid? Den
kirkelige baggrund for sankthansfesten
manglede heller ikke, og sidst men
ikke mindst kom generalkonsulen ind
på de aktuelle forandringer omkring
os, og hvordan bålets varme og lys også kan være et symbolsk lys på håb og
fred, hvor der er brug for det.
Efter båltalen kunne de ca. 60 deltagere nyde fællessang og musik ved
duoen Nissen & Frehr, som nu i en
årrække har været fast musikalsk led-

SFOerne havde lavet heksen i år.

sagelse ved festen i Egernførde.
Tilbage til regnen.

Sankthans i Tønning

RENDSBORG
SSF Rendsborg by holdt som de sidste
år sammen med Rendsborg-spejderne
sankthansfest på stranden i Borgsted(t),
og til alt held kom de ca. 150 deltagere imod alle odds tørt igennem
hele arrangementet. Alt i alt igen en
vellykket og dejlig varm sankthansfest
ved vandet.

[KONTAKT] Torsdag sidste uge var
SSF-distrikt Tønnings bestyrelse i gang
med at bære bænke og borde frem og
tilbage imellem græsplænen og halvtaget ved Uffe-Skolen. Vejret vidste ikke,
hvad det ville – men da bålet skulle
tændes, havde deltagerne det fineste
solskinsvejr. Pastor Torben M. Jørgesen

VESTERMØLLE
Om fredagen var der sankthansfest i
Vestermølle ved de danske institutioner på det store dejlige naturområde,
hvor børnene kunne boltre sig på
bold- og legeplads, og hvor man kunne finde plads til de omkring 60 deltagere til fælles spisningen.
SSF Hohn Herred, skolen og børnehaven arrangerer i fællesskab aftenen,
og også i år var der underholdning ved
børnehave- og skolebørn, som gav det
bedste de havde lært.
Her var vejrguderne desværre ikke så
nådige, og programmet blev fremskyndet i håb om at publikum kunne få
Art Petits pyroshow at se. Dette blev
gennemført under yderst brandvenlige
forhold, da det nemlig på det tidspunkt skyllede ned fra oven.

holdt en flot båltale – bl.a. over ting,
man kunne sende af sted med bålet:
f.eks. en forfærdelig tante og dårlige
vaner.
Bagefter hyggede folk sig med grillmad.
Tak til SFOerne, som havde lavet heksen i år.

Kerstin Pauls

CHRISTIANSLYSTs FREMTID

Aftale underskrevet
[KONTAKT] De fire parter bag den
aftale, der i en toårig periode sikrer ro
om økonomien på Christianslyst via en
årlig kapitalindsprøjtning på 1,2 mio.
kr., har nu formelt sat deres underskrift på aftalen. I den forbindelse udtaler formanden for Sydslesvigudvalget
Kim Andersen:
”Jeg er glad for, at ledelserne i SdU,
Skoleforeningen og Grænseforeningen
har godkendt den aftale, som vi i fællesskab nåede frem til efter vores møde i maj i København. Der er udvist
stor vilje og generøsitet i forhold til at
finde en løsning, der peget fremad.

Men flere penge fra Sydslesvigudvalget, Skoleforeningen og Grænseforeningen gør det ikke alene. Det er
derfor min forventning, at den hurtigt
arbejdende arbejdsgruppe nedsat
under Det Sydslesvigske Samråd, som
skal analysere og pege på alternative
overnatningsmuligheder for besøgende fra Danmark, tager opgaven seriøst.
Jeg håber, at der senest ved årets
udgang fremlægges et konkret resultat
af dette arbejde, så der også er et sydslesvigsk »gæsteværelse« den dag, SdU
finder en køber til Christianslyst”.
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HORSENS-SILD

HUSMODERDAG PÅ SILD

Peter Petersen guidede deltagerne til ”Heimatmuseum” og særudstillingen ”Buhne 16” med malerier af Kurt Lambrecht fra
hans mange ophold på øen. (Fotos: privat)

Buschaufføren på Silddæmningen: »Aldrig før har jeg kørt baglæns med 100 km i
timen«. (Foto: privat)

Vennemøde på Sild
[KONTAKT] Lørdag den 18. juni kl.
7.30 startede bussen fra Horsens banegård med forventningsfulde deltagere på en udflugt til øen Sild arrangeret
af Grænseforeningen for Horsens og
Omegn.
Efter opsamling i Vejle og Kolding gik
turen hurtigt mod Rømø med direkte
kurs mod færgen i Havneby. Der blæste en lidt kølig vind over vandet mod
Sild, men den aftog, da vi landede i
færgelejet i List.
Her tog vores guide Peter Petersen
fra SSF Sild imod os iført en flot rød
kasket og en rød vest. (I hosstående
artikel om Husmoderdagen på Sild ses
han i hele sin pragt midt i det øverste billede. Red.). Ifølge Peter er det
guideudstyr, der skal kunne ses af hans
gæster. I det hele taget var Peters guidening suveræn, idet turen rundt blev
krydret med facts om øens historie,
natur og udvikling. Peter er tydeligt en
elsker af sin hjemstavn med alle dens
særheder og skæbner.
I List blev vi orienteret om frokostmulighederne, som i det meste bestod af
fisk. For fiskeelskere er det et sandt orgie af muligheder af fiskeanretninger.
Efter frokosten fortsatte turen ad Vestvejen, en betonvej igennem fredede
områder med klitter, hvor der kun må
færdes får til afgræsning. Adgang til havet sker kun gennem parkeringspladser og afgrænsede stier.
Turen fortsatte gennem rigmændenes
tumleplads Kampen med flotte huse
med imponerende veludførte stråtage

og beliggende på nogle af de dyreste
byggegrunde i Tyskland. En lovgivning
sikrer, at byggerierne har bestemt kvalitet og design.
Videre igennem Vesterland til Hørnum, hvor der var pause med indlagt
besøg hos og hilsen på vores guides
ven, Willi, en sæl der altid ved, hvornår guiden kommer med sild.
Efter Hørnum gik turen til Vesterland,
hvor der var kaffe med en stor kage på
strandpromenaden akkompagneret af
slavisk musik fra tribunen.
I forbindelse med ønsket om en venskabsforbindelse fra Horsens til Sild,
mødtes vi her med en gruppe fra Aktiv
Caféen i Kejtum til en hyggelig snak og
en kop kaffe.
Efter en lille stund i en karakteristisk
strandstol kørte vi med bussen og videre med biltoget til Nibøl, en anderledes oplevelse. Som buschaufføren
sagde: Aldrig før har jeg kørt baglæns
med 100 km i timen.
Vi sluttede dagens sidste måltid på
en restaurant i Sønderløgum med et
dejligt varmt måltid, med snitzel og et
glas rødvin.
Efter at enkelte deltagere havde frekventeret grænsekiosken, gik turen
efter en god lang dag hjemad. Som en
berejst deltager skrev til mig: Jeg har
altid troet, at Sild var ren turisme, men
blev overrasket over at opdage, at der
er flot natur med tilpasset byggeri i
form og farver.
Jens Nørgaard,
GF Horsens og Omegn

Formand Karen Scheew fangede forsamlingens
opmærksomhed med sine fortællinger om foreningens historie.

Øboerne Erika Henningsen og Hella Michel glædede sig over gensynet
med fire aktive kvinder fra Nibøl.

En lang men skøn dag
[KONTAKT] Det blev en lang dag for
de 45 aktive kvinder, der i lørdags steg
på bussen i Slesvig kl. 6 og i Flensborg
kl. 6:30 for at tage med Rømø-Sildfærgen til Husmoderdag i Kejtum.
Fire deltagere fra vestkysten tog toget
over dæmningen og gik det korte
stykke fra banegården i Kejtum til
den danske skolehal – mødested for
årets Husmoderdag med deltagere fra
områderne omkring Kiel, Egernførde,
Slesvig, Flensborg, Nibøl og Sild.
I List blev bussen modtaget af Peter
Petersen fra SSF Silds Aktiv-Café. Peter
er også guide for mange af de danske
turistbusser, der kommer til Sild især
om sommeren. Dermed var der sørget
for god ”vejledning” i, men også uden
for bussen hele dagen.
I Kejtum havde de lokale aktive kvinder gjort klar til den store dag med
bl.a. borddækning og pynt. Gæsterne
blev budt velkommen og fik serveret
en forfriskning i foreningslokalet. I
selve hallen var der dækket op til det
store kaffebord om eftermiddagen
og udstillet alle de mange forskellige
håndarbejder, som kvinderne i Kejtum
har arbejdet med hen over vinteren.
Efter forfriskningen fortalte Peter Petersen lidt om skolens historie, halbygning og livet omkring skolen i Kejtum.
Skolen blev lagt sammen med Vesterland Skole for en del år siden. En skole, der har kæmpet for at overleve, og
et foreningsliv, der holdt fast og holdt
ud og har en stærk spiller i de Aktive

Kvinder. I skolebygningen er der ingen
undervisning længere, men i hallen og
på sportspladsen gennemføres skolens
idrætstimer.
Med en tur i ”Heimatmuseum”, der
ligger tæt på skrænten ud til vadehavet
i det østlige Kejtum sluttede formiddagens program. Museets kustode virkede noget nervøs, da han skulle lukke
op for det, han troede var en stor flok
”Aktive Kinder” og ikke ”Aktive Kvinder”, som det stod noteret på hans
liste over dagens tilmeldte gæstehold.
I dag må der ikke køre busser i Kejtum, derfor var alle nødt til at gå en lidt
længere tur til fods, men omgivelserne
var jo perfekte. Endvidere ventede der
en god middag i restaurant Luzifer på
promenaden i Vesterland – med udsigt
over Vesterhavet.
Efter middagen var der sightseeingstur til Hørnum. En fin tur gennem et
klitlandskab med åbne strækninger og
udsigt over Vadehavet mod fastlandet
og naboøerne Før og Amrom/ Amrum.
I Hørnum er der gang i sejlture til Vyk,
Vitdyn og halligerne. Der er fiskekuttere og større skibe på hhv. reje- og
muslingefangst.
Det blev til en halv times ophold i
Hørnum, som bl.a. gik med at fodre
gråsælen Willi, der med mellemrum
dukker op ved havnebassinets kant.
Det har den gjort siden 1991. Da Willi
fødte en unge, var man klar over, at
det var en hunsæl og egentlig burde
hedde Wilhelmine.

Forfulgt af lidt småregn gik turen tilbage til Kejtum, hvor der var gang i den
store kaffemaskine. Nu kom der også
flere af de lokale aktive kvinder til, så
de til sidst var 18.
Erika Henningsen og Hella Michel er
ikke alene frontfigurerne i den lokale
forening, de er også husmoderforeningens ubestridt bedste kaffebryggere.
Mens der blev skænket op i kopperne,
tog formanden for Aktive Kvinder i
Sydslesvig Karen Scheew ordet. Ud
over at bringe en hilsen, gav hun et
kort og interessant tilbageblik over de
år, hvor foreningen og de lokale afdelinger blev grundlagt.
På vegne af den lokale forening med
sine 39 medlemmer tog Hella Michel
også ordet og takkede for besøget.
Hun er selv blevet interesseret i foreningens historie og kunne fortælle,
hvordan hun bl.a. var stødt på beretninger om aktiviteter under husmoderforeningerne på øen, der havde samlet
op til 300 deltagere.
Hilsnerne, kaffen og kagerne skabte
en god stemning, og snakken gik, som
den altid gør, når aktive kvinder er
sammen.
Sådan sluttede dette års Husmoderdag. Begge grupper fra fastlandet kørte
tilbage inden klokken 18 med hhv.
persontog og biltog. I Kejtum blev det
nu tid til oprydning, men med en god
oplevelse rigere, var det noget nemmere at rydde væk og vaske op.
wj
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FDF FLENSBORG

HUSUM/ EJDERSTED

Chr. Lassens Mindemuseum. (Arkivfoto: GF)

Seniorer på tur
FDFerne trodsede regnvejret: en presenning blev hængt op, så grillmaden kunne spises ved det overdækkede bålsted og under presenningen. (Fotos: privat)

FDF sommerlukket

Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Maria
Kjærsgaard t.v. og kredsleder Marie
Andersen.

[KONTAKT] Trods regnen, der kom
mandag eftermiddag ved FDF Flensborgs sommerafslutning i Uglereden
i Tarp sammen med forældre og søskende, gennemførtes programmet
med hygge og samvær, så alle kunne
opleve, hvad FDF står for.
To af seniorerne, Thore og Jonas havde gang i grillene, så den medbragte
mad kunne færdigtgrilles.
Alt imens der blev afholdt et hurtigt
bestyrelsesmøde, styret af formand
Jacob Ørsted og kredsleder Marie Andersen. Marie Kjærsgaard blev nyvalgt
forældrerepræsentant.

Udbygningen af Uglereden blev gennemgået, og der blev mindet om en
arbejdsdag samme sted søndag den
11. september.
Ugleorkesterets leder Schirin Tarko
fortalte om Ugleorkesterets elevoplæring og det samarbejde, der er
mellem FDF-orkestrene i Tønder- og
Nordals-kredsene.
Efter mødet gik de ansvarlige landslejrledere i gang med at pakke kredsens materialer til den kommende
FDF-landslejr 7.-15. juli på Sletten ved
Silkeborgsøerne.
sta

[KONTAKT] Torsdag den 14. juli byder
SSF Husum og Ejdersted amter sine
senior-medlemmer på sommerudflugt
til Chr. Lassens Mindemuseum og Ladelund Ungdomsskole.
Chr. Lassen var gårdejer i Jar(de)lund
og engageret i det danske mindretals
arbejde. Da han døde, havde han
testamenteret gården til Fælleslandboforeningen og en større sum penge til
en fond, der skulle støtte det danske
arbejde i Sydslesvig. Fonden støtter
hvert år Husum-Ejdersteds senior-ar-

rangementer med 1000 euro.
På hjemvejen drikker deltagerne kaffe
på Ladelund Ungdomsskole og får lidt
at høre om skolens virke. Her har det
danske mindretal drevet efterskole
siden1982.
Pris for turen, inklusive frokost og eftermiddagskaffe er 12 euro.
Tilmeldings- og betalingsfrist er 7. juli.
Tilmelding sker til SSFs sekretariater i
Husum og Tønning.
ph

FREDERIKSSTAD II.

BREDSTED

Der kom hurtigt fut under heksene i Bredsted. (Fotos: Peter Hansen)

Madeline Mahmens fra Drage holdt
båltale i Bredsted.

Taler havde
tag på de unge

Ungt publikum hørte efter og tog ivrigt
billeder til scrapbogen.

Marco Dau sørgede for,
at grillpølserne blev perfekte.

[KONTAKT] Der blev lyttet, da Madeline Mahmens fra Drage holdt båltale
til sankthansfesten i Bredsted. Ikke
mindst de yngre blandt de fremmødte,
som der i øvrigt var en del af, rykkede tættere på og hørte interesseret
efter. Talen har tidligere været holdt
ved årsmødet i Drage og handler om,
hvilke tanker man som ung gør sig om
mindretallet.
I Drage var de to om at holde den,
men Anna Petersen, som var den
anden, var i sankthansugen på Bornholm. Hendes mor, Nadine Baumann-Petersen sprang så ind og overtog hendes del af talen.
Efter talen blev heksene futtet af og
pølserne grillet.
Trods truende skyer lykkedes det i
Bredsted at afvikle arrangementet
uden at nogen blev våde.
Flere fotos på http://syfo.de/husum/
ph

SSF søger en pedel til forsamlíngshuset Paludanushuset i Frederiksstad. (Foto: Wikipedia)

SSF søger pedel
[KONTAKT] SSF søger en pedel til
Paludanushuset, mindretallets forsamlingshus i Frederiksstad, med tiltrædelse snarest muligt.
Vedkommendes opgaver omfatter
rengøring af forgang, køkken, to mødelokaler, toiletter, fortov, herunder
ukrudtsbekæmpelse og snedrydning.
Desuden påhviler det pedellen at
modtage lokalebestillinger, indkassere
depositum og leje samt afregne dette
med SSF-distriktets kasserer.
Pedellen bør selvstændigt kunne foretage lettere reparationer i huset og
efter aftale med SSFs ejendomskonsu-

lent træffe aftale med håndværkere,
når det er nødvendigt.
Ansøgere med bopæl i Frederiksstad
vil blive foretrukket.
Stillingen er normeret til 22 timer om
måneden, og ansættelsen sker som
»geringfügig Beschäftigte(r)«.
Stillingen kan også deles mellem to
personer, hvor f. eks. den ene tager
rengøringen og den anden de grovere
forefaldende arbejder - men med en
vis fleksibilitet til gensidig hjælp.
Adressat/ nærmere oplysning: Michael
Oetzmann, tlf. 0461 14408 116 hhv.
michael@syfo.de

