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UGENs OVERSKRIFTER

Vesterled kalder
[KONTAKT] Redaktør Jørgen Møllekær er hovedtaler på Vesterleds årsmøde i september.

Læs mere på KONTAKT side 2

Dänischkurse
[KONTAKT] Dänischkurse in Schleswig und Rendsburg.
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Åbent ugekursus
[KONTAKT] Jaruplund Højskole tilbyder et åbent
ugekursus med spændende navne.
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Helgoland-news
[KONTAKT] Forsknings-nyt om Helgoland mellem
krigene i en revideret bogudgave.
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Vestkystkultur
[KONTAKT] Nu er hele vestkysten med i SSF-projektet Vestkystkultur, og der bliver seks koncerter.
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LEDER

Sydslesvigsk Forening

GOD
SOMMER!

[KONTAKT] Efter at skoleferien
i Slesvig-Holsten er begyndt i
sidste uge, mens den i Danmark
nærmest er ved at slutte allerede,
drager også det sydslesvigske foreningsliv på sommerferie.
Med ganske få undtagelser hviler
arbejdet i det danske mindretal.
Også SSFs sekretariater kører på
lavt blus.
SSFs medlemssider KONTAKT
indstiller driften i fire uger, og vor
avis bærer præg af agurketid.
Det første halve arbejdsår 2016 er
afsluttet.
Der er arbejdet videre i de politiske rum i Danmark, Tyskland og
Europa med bl.a.:
• at vække politikernes bevidsthed om, at mindretalspolitik er
fredspolitik,
• at danske sydslesvigere bosat
i Sydslesvig kan få dansk statsborgerskab,
• at der skal mediekonferencer til
for at få medierne til at berette
om mindretallene,
• at et væsentligt step bliver det
kommende Mindretallenes Hus
i Flensborg, og

• at eksisterende mindretalspolitiske foras arbejde skal synliggøres mere.
Men også internt i mindretallet er
vi kommet videre:
• en ny samarbejdsaftale i Samrådet er på plads,
• nødvendigheden af intenst
samarbejde i mindretallet er
erkendt,
• foreningsudvikling i SSF er forsøgt systematiseret,
• vore årsmøder har fået bredere
appel, og
• samarbejdet med Grænseforeningens lokalafdelinger nytænkes.
Efter endt sommerpause i begyndelsen af september fortsættes
disse tiltag selvsagt.
Og de suppleres med forberedelserne til landdagsvalget i maj
2017, hvor den nuværende SPD/
Grønne/SSW-delstatsregering må
stå sin prøve med dens mindretalspolitisk indsigt og vilje.
Alle vore medlemmer, venner og
forretningsforbindelser ønskes en
god sommer!
SYDSLESVIGSK FORENING

DANSK VERDENSBAND

Koncert på Duborg
[KONTAKT] SSF er medarrangør ved
en Hofkultur-koncert med det danske
verdensband Choir of Young Believers lørdag den 6. august kl. 20:30 i
Duborg-Skolens gård.
Choir of Young Believers - dengang i
anden sammensætning - debuterede i
2007 med EPen ”Burn The Flag”.
I 2009 skrev bandet kontrakt med et
amerikansk pladeselskab, som præsenterede bandet på verdensplan.
Gruppen - Jannis Noya Makrigiannis
(vocals, guitar, piano, bass, keyboard, percussion), Cæcilie Trier (cello,
backing vocals), Jakob Millung (bass),
Bo Rande (brass instruments, keyboard, backing vocals), Sonja Labianca
(piano), Lasse Herbst (percussion), Casper Henning Hansen (drums, percussion) og Aske Zidore (guitar, production) - turnerede intensivt i to år i det
meste af verden, herunder hele tre
turnéer i USA samt en supporttour i
Storbritannien.
I 2012 udgav bandet ”Rhine Gold”,
som modtog stor anerkendelse fra kritikere i hele verden, for at have taget
et musikalsk kvantespring. Albummet
fik top karakterer af de førende engelske og amerikanske musikmedier.
Efter udgivelsen tog gruppen igen på

turné i Europa og USA.
Samtidig blev sangen ”Hollow Talk”
fra deres debutalbum brugt som titelmelodi til TVserien ”Broen”. Med
dette fulgte en ny fanskare fra hele
verden, da TVserien blev vist i 150
lande.
Efter en lang pause returnerede gruppen i 2014 som opvarmning for Depeche Mode til otte europæiske shows

efterfulgt enkelte danske festivalkoncerter, hvor gruppen udelukkende
spillede nyt materiale.
https://www.facebook.com/choirofyoungbelievers
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter og ved
indgangen.
www.flensburger-hofkultur.de.

Choir of Young Believers - 6. august i Flensborg. (Foto: CoYB)

VORTRAG BREDSTEDT

Mit Eternit und Wellblech
[KONTAKT] Dr. Carsten Fleischhauer
referiert am Mittwoch, 10. August, um
19.30 Uhr in Bredstedt über Volkskundliches: „Was vom Lande übrig
blieb“.
Der Vortrag ist Teil des 26. Nordfriesischen Sommer-Instituts des Nordfriisk
Instituut in der Bredstedter Süderstr.
30.
Bis 2015 war Fleischhauer Leiter des
Volkskunde-Museums auf dem Schleswiger Hesterberg, seither ist er Leiter

des Jüdischen Museums in Rendsburg.
Sein Vorvorgänger im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in
Schleswig, Arnold Lühning, führte von
1957 bis 1988 eine volkskundliche
Gesamtaufnahme Schleswig-Holsteins
durch. Fleischhauer zeigt, was Lühning
in Nordfriesland an Resten der alten
bäuerlichen Lebenswelt in der Baukultur vorfand und wie es war, als vor allem in den 1960er und 1970er Jahren
Eternit und Wellblech an Stelle von

Reetdächern traten, als große Panoramafenster in alte Häuser gesetzt wurden, weil man unbedingt „modern“
sein wollte.
Die Veranstaltung wird gemeinsam
vom Nordfriisk Instituut und der Interessengemeinschaft Baupflege getragen, unterstützt von der Nord-Ostsee
Sparkasse. Der Eintritt ist frei, es wird
um eine Spende gebeten.

SUNDHEDSTJENESTEN OG PENSIONISTERNE

Sejle med kollegerne
[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste
arrangerer sensommerfest for medarbejdere - og især også pensionisterne
fra sundhedstjenesten og alderdomshjemmet - mandag den 26. september; i år om bord på fjordbåden
Viking.

Sensommerfesten indledes med sønderjysk kaffebord på sundhedstcentret
kl. 14, og kl. 16 sejler båden. Om
bord serveres aftensmad som tagselv-bord; drikkevarer bliver for egen
regning.
Forventet hjemkomst kl. 20.

Tilmeldingsfristen for pensionisterne
er sat til den 1. september. De bedes
tilmelde sig på 0461-57058-0 eller
info@dksund.de.

FOREDRAG OM NY LOV

Pflegestärkungsgesetz II 2017
[KONTAKT] Nye plejeforsikringsydelser betyder positive og omfangsrige
forandringer for alle mennesker, der
har et plejetrin.
Dansk Sundhedstjeneste vil gerne informere alle interesserede om det nye
i loven, der træder i kraft i 2017 og tilbyder foredrag rundt om i Sydslesvig:
• Onsdag, 7. september kl. 15.0016.30 i Sundhedscentret, Skovgade/
Waldstr. 45 i Flensborg ved ledende
hjemmesygeplejerske Kerstin Reich.
• Onsdag, 14. september kl. 19.0020.30 i Sundhedscentret, Skovgade/
Waldstr. 45 i Flensborg ved socialrådgiver Jan Bahr.

• Torsdag, 6. oktober kl. 15.00-16.30
i Medborgerhuset, H.C. Andersensvej/ Hans-Christian-Andersen-Weg
8 i Egernførde ved socialrådgiver

Jan Bahr.
• Tirsdag, 11. oktober kl. 15.00-16.30
i Dansk Sundhedstjenestes lokale,
Lehmkuhlenweg 9 i Hatsted ved socialrådgiver Jan Bahr.
• Onsdag, 12. oktober kl. 19.0020.30 i Ansgarsalen, Bismarcksgade
18 i Slesvig ved socialrådgiver Jan
Bahr.
• Tirsdag, 1. november kl. 16.0017.30 på Dansk Alderdomshjem,
Nerongsallé 27 i Flensborg ved centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks.
Pga tilrettelæggelse bedes om tilmelding via 0461-57058-0 eller info@
dksund.de.
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DSH/ AKTIVE KVINDER

HUSK TILMELDING

Efterårsprogram
Turen er udsolgt. Der er en venteliste.

[KONTAKT] DSH Foreningen af
Aktive Kvinder i Flensborg beder
medlemmer og andre interesserede sætte kryds i kalenderen
allerede nu ved følgende arrangementer:

ONSDAG DEN 2.11.
Kl. 19 hygge-/ sysleaften på Aktivitetshuset med sang.
Tilmelding senest 20.10.

FREDAG DEN 23.9.
Kl. 18 madlavning (mediterrant
køkken) på Cornelius Hansen-Skolen med Michael Kopf og Willi
Doll
Tilmelding senest 7.9.

ONSDAG DEN 7.12.
Kl. 19 adventshygge på Aktivitetshuset.
Tilmelding senest 23.11.
Evt. spørgsmål besvares af formanden for DSH Foreningen af Aktive
Kvinder i Flensborg Karen Scheew,
tlf. 490 28 22.

LØRDAG DEN 1.10.
Informationstur med kredsen til
Aarhus.

UGERNE
DER KOMMER
5.
Haugaard & friends-koncert, Christuskirken Nibøl kl. 20
6.
SSF og Flensburger Hofkultur: Koncert med Choir of Young Believers i Duborg-Skolens gård kl.
20.30
8.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
9.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
10.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
11.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub med bingo i menighedshuset kl. 14
16.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
17.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
18.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
20.
Flensborg, »SSF for alle«: SSF-distrikt Nord på sommerudflugt til Landesgartenschau i Eutin fra
Ansgar Kirke kl. 9
Borgerforeningen Flensborg: Udflugt til Lybæk for tilmeldte - sammen med Knudsgildet og
Erhvervsforeningen
Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert kl. 12
22.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
23.
Skovby Seniorklub: Møde i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
24.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
25.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
27.
Flensborg, »SSF for alle«: SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest på sommerudflugt til Fyn fra Skibbroen kl. 8
Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert kl. 12
SSF-distrikt Stenfelt: Udflugt til Gelting Birk, fra Else Marxen kl. 13
SSF-distrikt Slesvig: Besøg hos vennerne i Nyborg/ Kerteminde, fra Schleihallenparkplatz kl. 8
29.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
30.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
31.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SEPTEMBER
1.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
2.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge med kaffe, snak og kager på Flensborghus kl. 14.30
3.
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Hygge for alle i Trene-Skolen kl. 14.30-16.30
4.
Flensborg SSF-distrikt Nord: 30 års jubilæumsfest i Spætteklubben kl. 11
De danske foreninger i Nibøl: Udflugt til Hagenbeck i Hamborg kl. 9-18
5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
De danske foreninger og institutioner i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde på skolen kl. 19.30
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45 – 21.30
6.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
7.
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15-17
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
8.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Tur til Gottorp slots barokhave og globushus kl. 14
HEER DRÅÅWE WE ÜS
Friisk Foriining: Frisisk sprogrejse til Jersey 12.-18.

KONTAKT

Sommerpause
[KONTAKT] I dag, torsdag den 4.
august udkommer sidste KONTAKT før
en fire ugers sommerpause.
Næste regulære KONTAKT udkommer torsdag den 8. september med
deadline tirsdag den 6. september ved
middagstid.

Alle KONTAKTmodtagerne får i de
mellemliggende fire uger deres Flrensborg Avis hver torsdag men altså uden
SSFs medlemssider.
God sommer!

Det nye Vesterled.
(Foto: Carsten Dalgaard)

Sommermøde på Vesterled
[KONTAKT] Bestyrelsen for Lejrskolehjemmet Vesterled på Holmslands Klit
indbyder til årsmøde/ folkemøde lørdag den 17. september kl. 12 med tilmeldingsslut tirsdag den 6. september
til formand Carsten Dalgaard, tlf. 0045
9715 5851 hhv. carstendalgaard@
mail.tele.dk eller bestyrer Lena Højer
Andersen, tlf. 0045 9731 5031.
Der indledes med rødspættespisning
for tilmeldte. Inkl. drikkevarer koster
middagen 150 kr., der betales på mødet.

Også støttemedlemskabet kan man nå
at betale på selve mødet.
Skal det ske via en dansk bank, brug
konto 7641 - 101 37 66.
Har man en tysk bankforbindelse, indbetal på IBAN DE29 21520100 0000
236 578 hhv. BIC UNBNDE21.
Kl. 13.30 (i dårligt vejr) hhv. kl. 14 (i
godt vejr) indledes selve mødet med
sang.
Hovedtaler i år er chefredaktør Jørgen
Møllekær, Flensborg Avis.
Efter kaffepausen følger behandling af

de organisatoriske spørgsmål omkring
Vesterled, byggeplaner og regnskaber og der kan overbringes hilsner fra nær
og fjern.
Vesterleds bestyrelse består ud over
formand Carsten Dalgaard af Horst
Werner Knüppel, Tyge Rude Kristensen, Peter Johannsen, Jens Andresen,
Erling Bach, Frede Bennetsen og Eberard von Oettingen.

RENDSBORG/ BYDELSDORF

Grill ved Ejderhuset
[KONTAKT] SSF-bestyrelsen for Rendsborg by har bestilt
sommervejr og inviterer til grillaften i Ejderhuset, Brandtsgade 29, Bydelsdorf, fredag den 9. september kl. 17.30.
Har man lyst til at tage en salat med, er det alle tiders og

oplyses ved tilmeldingen. Pris for medlemmer: Voksne: 8
euro/ børn 3 -12 år: 5 euro, gæster: 10/ 7 euro.
Tilmelding til Margret Mannes senest tirsdag 6.9. på 0174
9316 033 eller m.mannes@me.com

DANSK I RENDSBORG

Dänischkurse in Rendsburg
[KONTAKT] I samarbejde med voksenundervisningen og kursusleder
Walter Paulsen arrangerer SSF Rendsborg by danskundervisning i Ejderhuset, Brandtsgade 29, Bydelsdorf:
5.9. kl. 17.45-19.15 Dansk for begyn-

dere/ Anfänger.
5.9. kl. 19.30-21.00 Dansk fortsættere
I.
15.9. kl. 19.45-21.15 Dansk fortsættere II.
Kurset koster 50 euro for 10 aftener.

Informationer og tilmelding hos Walter
Paulsen: walter20061@freenet.de
Yderligere oplysninger om rabat mm.
ses på www.voksenundervisning.de

DANSKKURSUS

Dänischkurse in Schleswig
[KONTAKT] Hiort Lorenzen-Skolen og
Gottorp-Skolen i Slesvig tilbyder også i
den kommende sæson danskkurser.
Auch in der kommenden Saison bieten die Hiort Lorenzen-Skole und die
Gottorp-Skole in Schleswig Dänischkurse an.
HIORT LORENZEN-SKOLEN
På Hiort Lorenzen Skole, Königsberger
Str. 3, i Slesvig, 04621 - 995730, tilbydes danskkurser/ werden Dänischkurse angeboten:
FORMIDDAG/ VORMITTAGS
Fortsættere 4.
30 timer/ Stunden: montags 13.1514.00 und mittwochs 12.30–13.15.
Start: Montag, den 12.9. Lærer: Helge
Schwetke.
AFTEN/ABENDS:
Begyndere/ Fortsættere 1/ Anfänger/
Fortgeschrittene 1.
30 timer/Stunden.
Start: tirsdag/ Dienstag, 6.9. kl. 18.45–
20.15.
Lærer/Lehrer: Walter Paulsen.
Fortsættere 4/5.
30 timer, lærer: Susanne Larsen.
Start: mandag/ Montag, 12.9. kl.
19.00–20.30.

Fortsættere 7
12 timer, lærer: Helge Schwetke.
Start: mandag/ Montag, 12.9. kl.
19.00–19.45.
Fortsættere 9.
30 timer, lærer: Walter Paulsen.
Start: tirsdag/ Dienstag, 6.9. kl. 17.00–
18.30.
Samtale
30 timer, lærer: Sabrina Lindahl.
Start: torsdag, 8.9., kl. 19.30–21.00
For alle kurser gælder:/ Für alle Kurse
gilt:
2,50 euro pr. undervisningstime/ pro
Unterrichtsstunde.
Gegen Vorlage eines Nachweises erhalten SGB II und SGB III-Empfänger
eine Ermäßigung.
Tilmelding sker ved den første time på
skolen.
Anmeldung bei der ersten Stunde in
der Schule.
GOTTORP-SKOLEN
På Gottorp-Skolen, tlf. 04621995700, tilbydes følgende kurser/ werden folgende Kurse angeboten:
Dansk om formiddagen / vormittags.
Dansk for fortsættere/ für Fortgeschrittene:
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15 formiddage á 2 lektioner/ 15 Vormittage á 2 Stunden.
Onsdage/ mittwochs kl. 8.15–9.45.
Start 7.9.
Pris: 75 euro. Lærer: Walter Paulsen.
Dansk om aftenen/ samtale.
15 aftener á 2 lektioner
Mandage kl. 18.00–19.30.
Start 5.9.
Pris: 75 euro. Lærer: Helga Light
Braun.
15 aftener á 2 lektioner.
Mandage kl. 20.00–21.30.
Start 5.9.
Pris: 75 euro. Lærer: Helga Light
Braun.
Dansk om aftenen/ begyndere/ Anfänger.
15 aftener á 2 lektioner/ 15 Abende á
2 Stunden.
Onsdage/ mittwochs kl. 19.45–21.15.
Start 7.9.
Pris: 75 euro. Lærer: Walter Paulsen.
Dansk om aftenen – fortsættere 6.
15 aftener á 2 lektioner.
Onsdage/ mittwochs kl. 18.00–19.30.
Start 7.9.
Pris: 75 euro. Lærer: Walter Paulsen.
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SILD

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Dansk gudstjeneste

Menighed og SSF med deres telt og salg af hotdog, kaffe og kager til ”Chaussee été” i den gamle bydel i Vesterland. (Foto:
Walter Johannsen)

Chaussee été med dansk indslag
[KONTAKT] Siden 2010 har de erhvervsdrivende i Keitumer Chaussee
11-22 - nabolaget til den danske
præstegård i det gamle Vesterland - afholdt gadesalg én gang om året. Arrangementet kører i år under betegnelsen
”Chaussee été”, og sommervejr har
stået højt på ønskelisten.
Salg af først og fremmest håndlavede
ting og aktiviteter som bl.a. håndsmedning skal helst foregå under fri himmel
på de åbne områder foran og mellem
forretningerne på begge sider af landevejen.
Der kommer også folk udefra med deres boder og varer. Det er og skal ikke

udvikle sig til et loppemarked, men
bevare sit præg af et marked med et
tilsvarende tilbud af produkter kombineret med optræden og aktiviteter for
bl.a. børn.
Tanken, der ligger bag initiativet, er
at skabe liv i gaden som i ”gamle dage”, da denne del af Vesterland var
centrum i byen eller rettere landsbyen
med huse, værksteder og gårde omkring kirken Skt. Niels – også kaldet
”Alte Dorfkirche”.
I søndags fra klokken 11 til 17 var
tiden inde igen, og arrangørerne fik
opfyldt ønsket om godt vejr fra start
til slut. Når folk søgte inden døre bl.a.

i den tidligere kro ”Zur Alten Dorfschmiede” hos danske Hanna og Ole
Grillfeldt for at se på antikviteter eller i
atelieret hos Svetlana Vorreiter fra Skt.
Petersborg for at beundre hendes malerier, var det også for at finde skygge.
Godt beskyttet mod solen var man
tilmed i teltet hos den danske menighed. Her kom man også for at slukke
kaffetørsten eller få en ægte dansk
hotdog. Medlemmer fra menigheden
og SSF skiftedes til at stå bag disken.
Overskuddet går til indsamlingen til
fordel for et nyt køkken i Kejtumhallen.

Walter Johansen

EN PÅMINDELSE

Et folkemøde for alle
[KONTAKT] Et af de gamle folkemøder, der lå brak i årtier men for en
række år tilbage vaktes til live igen,
først videreført af en lokal komité i
Skanderborg, for kort tid siden overtaget af Grænseforeningen i Skanderborg og Omegn støttet af andre,
er Folkemødet på Ejer Bavnehøj -i år
søndag den 28. august.
Det er arrangøren magtpåliggende at
understrege, at ikke mindst danske
sydslesvigere er velkomne til dette
hyggelige arrangement i den pragtfulde dal ved foden af Bavnehøj-monumentet.

Der er gratis adgang, og - hvis ikke
man i distriktet hhv. foreningen derhjemme holder sommerfri - et glimrende mål for en fælles udflugt.
Man medbringer selv madkurv, drikkevarer, tæppe/ klapstol og paraply.
Kl. 11 indledes seancen med en friluftsgudstjeneste ved emer. pastor
Morten Mortensen fra Sydslesvig.
Kl. 12 spiller Hjemmeværnets Musikkorps.
Kl. 13 byder Grænseforeningens formand Mette Bock velkommen.
Talere den dag er fhv. minister Eva
Kjer Hansen MF og SSFs generalsekre-

tær Jens A. Christiansen.
Programmet har dog mere at byde på:
Fra »Opera på Grænsen« synger sopranen Julie Kold Vilstrup og barytonen
Thomas Sigh, akkompagneret af pianisten Jacob Bahr.
Gymnastikken leveres af et såkaldt
mumiehold fra Vejle, og folkedansen
danses af folkedansere fra Sydslesvig
og Skanderborg.
Et klaver er bemandet med Marianne Hougaard og bassen med Freddy
Dencker.

OBERST H. PARKOVS MINDEFOND
støtter ”nationalt og socialt arbejde
i grænseegnene og skal fortrinsvis
tilfalde foreninger eller institutioner,
der arbejder for nationale og sociale
opgaver i disse egne, f.eks. Grænseforeningen, Sønderjydsk Fond eller
lignende foreninger eller institutioner,
der allerede existerer, eller som i
fremtiden måtte blive oprettede, dog
kan indtægterne eller en del af dem i
særlige tilfælde ydes direkte til enkelte
personer… ” (Vedtægternes §2).
Til ovenstående formål uddeles i år
cirka 300.000 kroner.
Ønsker man at søge støtte, sendes ansøgning til Grænseforeningen, Peder
Skrams Gade 5.2., DK-1054 København K.
Kuverten mærkes ”Oberst H. Parkovs
Mindefond”. Såfremt der søges via
e-mail, skal denne adresseres til gm@
graenseforeningen.dk og henvise til
Fonden.

REDAKTØR JENS JESSENs MINDELEGAT

7. AUGUST
(11. s. e. trin., Luk. 7, 36-50)
Arnæs, 10, Korsgaard
Dedsbøl Apostelkirke, 14.30, Jørgensen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, se FL Sct. Hans
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Mogensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, se Dedsbøl Apostelkirke
Satrup, 9, Steen
Skovlund Forsamlingshus, 11, Mortensen
SL Ansgar, 10
Tarp, 9.30, Mortensen
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

28. AUGUST
(14. s. e. trin., Joh. 5, 1-15)
Bredsted, 9.30, Knudsen
Egernførde, 12, Møller
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, udflugt
FL Sct. Jørgen, udflugt
Frederiksstad, 14.30, Vogel
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Mogensen
Husum, 11, Vogel
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Knudsen
Medelby Skole, udflugt
Rendsborg/Altstädter Markt, 10, økumenisk
Ravnkær, 10, Korsgaard
Satrup, 18, Steen
Skovlund Forsamlingshus, udflugt
SL Ansgar, 10
Store Vi kirke, udflugt
Tarp, 14
Valsbølhus, udflugt
Vesterland, 10.30, Hansen

14. AUGUST
(12. s. e. trin., Matt. 12, 31-42)
Egernførde, 10, Korsgaard
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, se FL Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 9.30, Jørgensen
Gelting, 14, Korsgaard
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Mogensen
Jaruplund, 11, Mortensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
SL Ansgar, 10
Strukstrup, 11.30, Steen
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 9.30, Mortensen
Vesterland, 10.30, Hansen
21. AUGUST
(13. s. e. trin., Matt. 20, 20-28)
Dedsbøl Apostelkirke, 11, Knudsen
Egernførde, 12, Møller
FL Ansgar Kirke, 10.30, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Egeris
FL Sct. Jørgen, se FL Sct. Hans
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Mogensen
Husum, 15, Jacobsen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 9.30, Knudsen
Medelby Skole, 9.30, Mortensen
Rendsborg, 11.30, Volk Madsen
SL Ansgar, 10
Sønder Brarup, 10, Steen
Tønning, 11, Jørgensen
Vanderup, 11, Mortensen
Vesterland, 10.30, Hansen

TORSDAG, 25. AUGUST
Lyksborg, 17, Fønsbo
LØRDAG, 3. SEPTEMBER
Frederiksstad, 15, Vogel
4. SEPTEMBER
(15. s. e. trin., Luk. 10, 38-42)
Aventoft Menighedshus, 14, Knudsen
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Kobbermølle, 14, Mogensen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, udflugt
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30
Holtenå, 10.30, Mønsted
Husum, udflugt
Jaruplund, 11, Rønnow
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk/Augarten, 10, Knudsen
Rendsborg, 11.30, Brask
SL Slotskirken, 10
Sørup Sognekirke, 9.30, økumenisk
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 9.30, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen
TIRSDAG, 6. SEPTEMBER
Husum, 9.30, Vogel

På Jaruplund Højskole

To fonde kan søges
Ansøgningen skal være fremme senest
mandag formiddag den 19. september.
Den begrundede ansøgning indeholder: størrelsen på det ansøgte beløb,
budget for det samlede projekt, orientering om ansøgninger til andre fonde
og legater, orientering om eventuel
allerede modtaget støtte fra disse eller
andre, identifikation på pengeinstitut
samt det kontonummer, der skal anvendes, såfremt ansøgningen bliver
imødekommet.
Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgningen.
I slutningen af oktober tager fondsbestyrelsen stilling til de indkomne
ansøgninger, herunder også dem,
som uopfordret måtte være modtaget
i årets løb. Hvis der således tidligere
på året er sendt en ansøgning, er der
ingen grund til nu at gentage den eller
til at bringe den i erindring.
Senest medio november vil ansøgninger, der har kunnet imødekommes,
modtage meddelelse herom. Ansøgninger, som ikke har kunnet bevilliges, modtager ikke meddelelse.

ONSDAG, 24. AUGUST
FL Sporskifte, 19, Hougesen

ÅBENT UGEKURSUS

FRIST: 19. SEPTEMBER

[KONTAKT] To fonde kan frem til 19.
september søges via Grænseforeningen, meddeler formanden Niels Henriksen, Sorø. Begge fonde administreres af Grænseforeningen i København.

[KONTAKT] Gudstjenestelisten er med
forbehold mod ændringer.

uddeler i år cirka 50.000 kroner, som
ifølge legatets formål skal ”støtte og
værne dansk sprog og ånd i Sønderjylland, navnlig syd for grænsen. ”
Der anvendes ikke ansøgningsskema.
Ansøgning om at komme i betragtning
ved uddeling fra mindelegatet skal
være modtaget hos Grænseforeningen,
Peder Skrams Gade 5.2., DK-1054
København K, senest mandag den 19.
september.
Kuverten mærkes ”Redaktør Jens Jessens Mindelegat”. Ansøgninger per
e-mail skal adresseres til gm@graenseforeningen.dk og henvise til Jens
Jessens Mindelegat.
Der vil ikke blive kvitteret for modtagelse af ansøgningen.
I ansøgningen skal identifikationen af
det anvendte pengeinstitut og kontonummer opgives, såfremt ansøgningen
skal imødekommes.
Senest 1. december vil de ansøgninger, som har kunnet imødekommes,
få meddelelse herom. Ansøgninger,
som ikke har kunnet bevilliges, vil ikke
modtage meddelelse.

[KONTAKT] Fra mandag den 15.
august til og med lørdag den 20.
august holder Jaruplund Højskole en
åben daghøjskoleuge, hvor man kan
være med fra morgenkaffe til aftenkaffe. Overnatningen må man klare
hjemme i sin egen seng. Alle foredrag,
arrangementer og måltider er med i
den fordelagtige pris på 1800 kroner
eller 240 euro pr. person.
Den åbne daghøjskoleuge er et nyt
projekt, som vores højskole nu sætter
i søen, og det er højskolens håb, at
mange i grænseområdet, både fra syd
og nord, har lyst til at møde hinanden
til nogle gode dages snak og samvær.
Tilrettelægger og kursusleder er den
unge valgmenighedspræst fra Kjellerup, Johan Christian Nord, der har
kaldt kurset »Til et folk de alle hører«,
og det er lykkedes ham at samle en
flok af Danmarks bedste nye unge
forfattere og provokerende debattører
som foredragsholdere og oplægsholdere til det spændende kursus.
Man kan gå ind på højskolens hjemmeside www.jaruplund.de og se mere
om kursets indhold og tilmelding ved
at trykke på ugekurser.
Man kan også tilmelde sig direkte ved
at skrive til højskolen på kontoret@
jaruplund.de.
Så kan I klare at rive en uge ud af kalenderen til et rigtigt højskoleophold,

kan I stadig nå at tilmelde jer kurset på
Jaruplund Højskole.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Kristian Kjær Nielsen,
formand for Jaruplund Højskole
Foredreagsholderne:
Anders Ehlers Dam - professor i skandinavisk litteratur: ”Fremmedhad og
hjemkost i Herman Bangs roman”.
Hans Nørkjær - grundtvigsk valgmenighedspræst: ”I arv de gav dig en ædel
gave” – livsfilosofisk tankestreg.
Aein Amripour - freelancejournalist,
cand. mag.: ”Kulturmøde på godt og
ondt”.
Kasper Støvring - ekstern lektor i litteraturvidenskab: ”De europæiske folks
fremtid”.
Stephan Kleinschmidt - byrådsmedlem
i Sønderborg: “Udfordringer og muligheder i grænselandet”.
Rasmus Vangshardt: ”Mellem den nationale litteratur og det fælles Europa”.
Johan Christian Nord - valgmenighedspræst: ”Herfra hvor vi står”.
Kristoffer Garne - stud. theol.:
”Grundtvigs syn på kristendom og
danskheden”.
Kristian Kjær Nielsen – bestyrelsesformand og fhv. højskoleforstander: ”Myten og folkene”.
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ÜBERARBEITET UND ERWEITERT

RUHRGEBIET DES NORDENS?

Referent Prof. Dr. Hauke Jöns (2.v.l.) neben Prof. Dr. Thomas Steensen (l.) vom
Nordfriisk Instituut sowie Heiner Ehlers und Heinrich Becker (r.) vom Verein Natur
und Kultur um den Stollberg. (Foto: Harry Kunz)

Von der Ur- und Frühgeschichte Nordfrieslands
Helgoland zwischen den Weltkriegen. (Ill. aus dem Buch)

Neue Forschung um Helgoland
[KONTAKT] Neue Erkenntnisse veranlassten Pastor Eckhard Wallmann dazu, sein 2012 erschienenes Buch über
Helgoland zu überarbeiten und zu erweitern. „Eine Kolonie wird deutsch“
erschien nun als zweite, verbesserte
Auflage im Verlag Nordfriisk Instituut.
Nach dem Studium neuer Quellen in
der Wiener Library in London sowie
in weiteren Archiven wie z. B. dem
Geheimen Staatsarchiv Berlin beleuchtet der Autor die Verhältnisse um den

„Club von Helgoland“ oder die Rolle
der jungen Wissenschaftler der Biologischen Anstalt nochmals präziser.
1939 erschütterte ein großer Homosexuellen-Prozess die Insel, erstmals
wird detailliert über die SS-Gruppe
Helgoland berichtet, Wahlergebnisse
wurden ergänzt und viele neue Abbildungen hinzugefügt. Die wissenschaftliche Leistung des Autors ist beeindruckend, die facettenreiche Darstellung
spannend zu lesen.

Das Buch (Eckhard Wallmann: Eine
Kolonie wird deutsch. Helgoland
zwischen den Weltkriegen, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage - ISBN
978-3-88007-407-1) umfasst 152
Seiten, kostet 12,80 Euro und ist beim
Nordfriisk Instituut, 25821 Bräist/
Bredstedt, Süderstraße 30, 0467160120, verlag@nordfriiskinstituut.de
bzw. im Buchhandel erhältlich.

MÅRKÆR SSF

Forbereder vennebesøg
[KONTAKT] SSF Mårkær får besøg fra
venskabsforbindelsen i Assens lørdag
den 17. september.

Gæsterne ankommer ved middagstid
til fælles spisning. Vedr. forberedelserne til dette arrangement bedes om til-

meldelse allerede nu men senest den
1. september til Gertrud Jochimsen,
tlf. 04646-1247.

[KONTAKT] „Nordfriesland war nicht
das Ruhrgebiet des Nordens.“ Wohl
aber gab und gebe es beachtliche Eisenerzlagerstätten bei Büttjebüll und
Joldelund, berichtete Prof. Dr. Hauke
Jöns im Rahmen des 26. Nordfriesischen Sommer-Instituts im Nordfriisk
Futuur in Bredstedt.
Der Fachmann für Vor- und Frühgeschichte leitete in den 1990er Jahren
umfangreiche archäologische Grabungen und Erkundungen. Man fand
heraus, dass das Erz von Büttjebüll
nur 17 Prozent Eisen enthielt und sich
deshalb auch für die Menschen der
Römischen Kaiserzeit vor 1500 Jahren
nicht zum Abbau und zur Verhüttung
lohnte.
Am Kammberg in Joldelund dagegen
waren in einem Zeitraum von etwa
100 Jahren rund 500 Rennfeueröfen
betrieben worden. In dem Begriff
steckt das Wort „rinnen“, und es bezeichnet die bei der Verhüttung in
eine Grube unter dem Ofen fließende
Schlacke. Zurück blieb das schmiedbare Eisen, die Luppe.
Zur großen Überraschung konnten
die Archäologen bei ihren Grabungen

nachweisen, dass die Öfen damals
mitten in einer menschlichen Siedlung
betrieben wurden, dass die Menge des
erzeugten Eisens gerade zur Selbstversorgung mit Geräten und Waffen ausreichte, dass die Eisenerzverhüttung
quasi im Nebenerwerb geschah, denn
die gefundenen Hausspuren deuteten
auf landwirtschaftliche Gehöfte hin.
Zu frühen „industriellen“ Formen einer Überproduktion und eines Exports
von Eisen war es nicht gekommen.
Das Publikum im nahezu voll besetzten Vortragssaal zeigte sich äußerst
wissbegierig und entließ den Referenten erst nach der Beantwortung zahlreicher Fragen mit großem Beifall.
Seine Forschungsergebnisse erläuterte
Jöns, gebürtiger Husumer und Professor am Niedersächsischen Institut für
Historische Küstenforschung in Wilhelmshaven, auch auf der nachmittäglichen Exkursion zu den Eisenerzlagerstätten in Büttjebüll und Joldelund.
Sie wurde organisiert vom Verein Natur und Kultur um den Stollberg. Den
ausgebuchten Bus begleiteten Heinrich Becker und Heiner Ehlers.

Harry Kunz

SONNTAG
Der Sonntag beginnt mit einem wendisch-deutschen Festgottesdienst in
der Jänschwalder Kirche. Ein Festumzug mit ca. 40 Bildern, liebevoll gestaltet von vielen
Domowina-Ortsgruppen,
Mitgliedsvereinen und
weiteren Aktiven schließt
sich an.
Der Ministerpräsident des
Landes Brandenburg als
Schirmherr des Festivals
lässt es sich nicht nehmen,
die Gäste zu Beginn des
Programmes persönlich zu
begrüßen.
Ungefähr 20 Ensembles
aus der gesamten Lausitz
stellen ihr Können auf den
Bühnen unter Beweis.
Unter anderem werden
verschiedene Hochzeitszüge in ihren prachtvollen
Trachten zu erleben sein.

sikalischen Klangteppich.
Die Kirchengemeinde Jänschwalde hat
in Zusammenarbeit mit dem Verein
zur Pflege der wendischen Sprache in
der Kirche noch ein besonderes Ereignis vorbereitet.
Für Kinder wird es allerlei Beschäftigungen und ein buntes Programm geben. Natürlich haben sich die Gastronomen und Versorger aus Jänschwalde
und Umgebung schon viele Gedanken
zum Angebot für das leibliche Wohl
gemacht.

20./21. AUGUST IM SORBENLAND

Festival sorbischer Kultur
[KONTAKT] Seit 70 Jahren arbeitet die
Domowina in Brandenburg für die Erhaltung und Stärkung der sorbischen/
wendischen Sprache und Kultur. Der
Beginn im Jahr 1946, kurz nach dem
Ende des 2. Weltkrieges war mühsam
und geprägt von vielen Herausforderungen. Lehrkräfte in den Schulen und
Pfarrer in den Kirchgemeinden, die
die wendische/ sorbische Sprache weitergeben konnten, gab es kaum. Trotzdem war das Wendische im täglichen
Leben oft zu hören.
1991 - vor 25 Jahren - entstand der
Domowina-Regionalverband Niederlausitz, ein Zusammenschluss aus den
Kreisverbänden Cottbus, Guben-Forst,
Calau-Lübben und Spremberg.
Schon zwei Jubiläen, die Grund genug
für die Organisation eines Festivals der
sorbischen Kultur in der Niederlausitz
sind.
WARUM JÄNSCHWALDE?
Die Domowina-Ortsgruppen des damaligen Kreisverbandes Guben-Forst
pflegen über diese lange Zeit hinweg
eine überaus intensive Zusammenarbeit. Von gemeinsamen Exkursionen
bis zur Unterstützung von Ortsjubiläen
und anderen Höhepunkten des ländlichen Lebens reicht die Palette.
So entstand der Wunsch nach einem
weiteren gemeinsamen Zusammensein, bei dem die Vielfalt des sorbischen/ wendischen Brauchtums, die
Traditionen und die Sprache den Ton
angeben sollen. Nebenbei begeht das
Wendisch-deutsche Heimatmuseum
in Jänschwalde in diesem Jahr schon

sein 20jähriges Bestehen.
Außerdem gibt es gerade in Jänschwalde eine große Gruppe aktiver Unterstützer, die mit der Organisation des
alle zwei Jahre stattfindenden Blasmusikfestes viele
Erfahrungen zur Verfügung
stellen. In Jänschwalde
befindet sich die bisher
einzige sorbische/ wendische Grundschule in Brandenburg und das Amt Peitz
unterstützt von Beginn an
das Internationale Folklorefestival „Lausitz“ mit seinen
bunten Bühnenprogrammen auf den Drachhausener Bauernhöfen, das auch
für das Jahr 2017 wieder
vorbereitet wird.
SONNABEND
Interessante Programmbausteine für zwei Tage voller
sorbischer/ wendischer
Kultur fügen sich zu einem
besonderen Erlebniswochenende zusammen.
Der Samstag steht unter
der Überschrift „Unsere
wendischen/sorbischen
Erntebräuche“ mit der
Präsentation des einmaligen Johannisreitens aus
Casel, des Stollenreitens,
des Hahnschlagens von
verschiedenen Jugendgruppen und des gemeinsamen
Hahnrupfens der Jugend
von Jänschwalde und Hei-

nersbrück. Der Tag wird mit einem
ortsüblichen Erntetanz beendet, denn
der neue Erntekönig muss geehrt werden, so will es die Tradition.

MODERN
Das Sorbische National-Ensemble wird in einer spritzigen Revue mit Tänzern,
Sängern und Musikern
zeigen, wie modern und
abwechslungsreich traditionelle Volksweisen und
Melodien klingen können.
Werke namhafter sorbischer Komponisten und
internationale Gäste präsentieren in mitreißenden
Liedern einen bunten mu-

RBB PARTNER
Als Medienpartner steht uns der
rbb mit seiner sorbischen Redaktion
hilfreich zur Seite. Am Sonntag wird
das Hörfunkprogramm komplett aus
Jänschwalde gesendet. Unterstützung
vor Ort kommt vom Amt Peitz mit
seinen erfahrenen Touristikern und
den fleißigen Helfern vom Bauhof.
Finanziell unterstützt wird das Festival
unter anderen von der Stiftung für
das sorbische Volk, der Gemeinde
Jänschwalde, der Teichland-Stiftung,
der Stiftung Horno und der Sparkasse
Spree-Neiße.
Unbezahlbar sind jedoch die vielen
ehrenamtlichen Helfer und dafür gebührt ihnen das größte Dankeschön.
Wir freuen uns sehr auf dieses Festival
und auf viele Gäste aus nah und fern,
gern auch aus dem deutsch-dänischen
Grenzland.
Karin Tschuck
Domowina
Regionalbüro Cottbus
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HUSUM/ EJDERSTED/ SYDTØNDER

The Company med Jule Sösemann i spidsen er unge sydslesvigere, der nok skal have en fremtid på musikscenen, hvis de da ikke finder på noget fornuftigt og kedeligt at satse på i stedet. (Foto: SdU)

Vestkystkultur på hele vestkysten
[KONTAKT] Så er den kommende
sæsons Vestkystkultur på plads. Efter at
Sydtønder Amt er kommet med, byder
SSF på hele seks mageløse musikalske
aftner fordelt på hele den sydslesvigske vestkyst.
THE COMPANY
Der lægges ud i Læk den 8. oktober,
hvor sæsonens yngste band, The Company spiller.
The Company er fem unge musikere, der har mødt hinanden på
Duborg-Skolen. Bandet spillede også
på friluftsmødet i Flensborg i år.
Nogle kalder deres repertoire for alternativ rock, men knald på er der i hvert
fald for det meste. The Company med
Jule Sösemann i spidsen spiller egne
tekster og kompositioner. Det sker i
idrætssalen på Læk Danske Skole.
Check lyden på https://www.
facebook.com/TheCompanyFlensburg/?fref=ts eller læs nogle af deres
tekster på http://thecompany.rocks/
index.php/music
KØBENHAVNERE TIL SILD
Det københavnske band Fjelding beskriver selv deres musik som beat-driven pop-rock. Med tre guitarer, bas og
trommer lover de en aften ud over det
sædvanlige.
Check lyden på http://fjelding.dk/
videos/.
Fjelding spiller på Vesterland Danske
Skole den 18. november.
De har for øvrigt netop været på vestkysten. Fjelding spillede på Friesen
Open Air i Nibøl den 23. juli.
NEW ORLEANS-JAZZ
I januar får vestkysten besøg af nogle
gamle kendinge. Tuxedo New Orleans
Jazzband spiller på Husumhus. Sidst
de gjorde det, fyldte de salen.
Enkelte blev dengang lidt skuffede
over, at basunisten Mike Owen ikke var med. Men hans afløser Aage
Hjortshøj viste sig at fylde pladsen
fuldt ud. Så godt, at han siden er blevet fast medlem af ensemblet.
Hør dem på http://www.tnoj.dk/

WÅNSDA
I februar er det Tønnings tur. Den 24.
februar spiller Wånsda irsk og skotsk
folkemusik på Uffe-Skolen. Wånsda er
et vestjysk band, som begår sig hjemmevant i kendte og ukendte numre
fra de keltiske egne på den anden side
Nordsøen.
https://www.youtube.com/
watch?v=lQeuQwxyQcE
ØSTRE GASVÆRK
Kendste kopibands slutter sæsonen.
Marts og april byder begge på noget,
publikum på vestkysten kender.
Østre Gasværk leverede sidste år et
brag af en aften på Uffe-Skolen og
kommer den 17. marts til Bredsted
Danske Skole.
Østre Gasværk spiller Kim Larsen men
navnlig Gasolin-kopinumre.
Gasolin var bandet, der skød Larsens
karriere i gang. Og det var før, han
blev de gamle damers yndling. Gasolin
var langhårede, og spillede rock på
dansk.
Gasolin fik otte år sammen og gjorde
hits som Rabalderstræde udødelige.
Fisk en lydprøve på: https://www.
youtube.com/watch?v=XeEKrp0j37g
VESTKYSTROCK
Fredag den 28. april slutter vi sæsonens vestkystkultur af med ægte vestkystrock. Da kommer Johnny Madsen
Jam til Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad.
De spiller Johnny Madsens tekster og
musik. Madsen udgav sin første skive,
De tørre er de bedste, i 1982. Siden
er der kommet 18 mere, den seneste
i 2015.
Det er bluesrock og rock med fart på.
Det er tekster om livet på vestkysten,
tekster med finurlige ordspil. Det hjælper absolut på forståelsen, hvis man
ved, hvordan luften smager, når den
er fuld af saltvand.
Johnny Madsen Jam har tidligere spillet såvel til Vestkystkultur som til et
årsmøde i Bredsted.
https://www.youtube.com/
watch?v=nyVwNNaW7Mw
ph

Østre Gasværk leverer gamle Gasolinhits, så gulvet gynger. (Fotos: Peter Hansen)

Johnny Madsen Jam afslutter Vestkystkultur-sæsonen næste år i april.

