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UGENs OVERSKRIFTER

Årsmøde
[KONTAKT] Den komplette årsmøde-oversigt, lige
til at tage ud:

Læs mere på KONTAKT side 3+4

Sankthans
[KONTAKT] Efter årsmøderne følger sankthans; se
kalenderen. (Foto: privat)
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Bennetgaard 80
[KONTAKT] Bennetgaard markerer sin 80 års dag
med åbenthus.

Læs mere på KONTAKT side 8

10 identiteter
[KONTAKT] Unge Anna Kaapke udstiller 10 identiteter på Flensborg biblikotek, bl.a. Lærke Futtrup.

Læs mere på KONTAKT side 8

LEDER

Sydslesvigsk Forening

»Sydslesvig - hvad
rager det dig?«

[KONTAKT] Det danske mindretal - børn og voksne, amatører
og funktionærer - har i ugerne og
månederne op til de danske årsmøder den kommende weekend
10.-12. juni været på dupperne
og forberedt sig med musik, show
og anden optræden på de over 40
regulære årsmøder, der finder sted
den weekend.
Det er der traditionen tro kommet
et flot, alsidigt og stort program ud
af, som er gengivet på KONTAKTsiderne 3 og 4, lige til at rive ud
eller klippe, så man i god tid kan
læse sig til, hvor man vil hen i år.
Også talerne har - som hvert år med garanti noget på hjertet, og
som det er værd at lytte til, for
mottoet »Sydslesvig - hvad rager
det dig?« rummer alle mulighederne for principielle og personlige
synspunkter.
Ført an af tre ministre, en regionsformand og Nordisk Råds danske
formand er dansk politik og samfund mere end pænt repræsenteret på talerstolene. Og med ministerpræsidenten, landddagspræsidenten og forbundsregeringens

mindretalskommitterede er også
tysk politik godt med. Og heldigvis
gælder det også vore andre venner
i nord og syd - samt vore egne.
Det åbne debatmøde årsmødelørdag formiddag på Flensborghus
danner rammen om kultur- og
kirkeminister Bertel Haarder,
SSW-gruppeformand Lars Harms
og SSF-formand Jon Hardon Hansens bud på værdifællesskaber i en
globaliseret verden.
De danske årsmøder i Sydslesvig er
ganske enkelt årets højdepunkt for
mindretallet, hvor danske sydslesvigere gør opmærksom på sig selv
og deres kulturelle forbundethed
med Danmark.
Årsmøderne er det danske mindretals folkemøde med taler, underholdning for enhver smag, hygge
og samvær, og gensynsglæde.
Selv om SSF er arrangør, er årsmøderne selvfølgelig hele det danske
mindretals årsmøder.
Sydslesvig rager os alle og hver
især.
Velkommen til - og godt årsmøde,
allesammen!
SYDSLESVIGSK FORENING

ÅRSMØDE 10.-12. JUNI

Sydslesvig rager alle

Flot dansk og tysk fremmøde
[KONTAKT] Der bliver over 40 folkeog festmøder 10.-12. juni i Sydslesvig
under årsmødemottoet 2016: »Sydslesvig - hvad rager det dig?«
Møderne arrangeres af SSF i samvirke
med alle organisationerne i det danske
mindretal i Sydslesvig.
Det officielle Danmark er bredt repræsenteret ved de 92. årsmøder: Dronning Margrethes fætter grev Ingolf, tre
ministre, ambassadøren fra Berlin og
en lang række folketingsmedlemmer.
Og også den tyske side er godt med,
idet både ministerpræsidenten og
landdagspræsidenten fra Kiel samt
forbundsregeringens mindretalskommitterede fra Berlin har tilsagt deres
komme.
Grev Ingolf overrækker et flag til Harreslev SSF-distrikt fredag den 10. juni
kl. 19.30 på skolen dér.
Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder
er hovedtaler ved debatmødet lørdag
den 11. juni kl. 10 på Flensborghus.
Præsidenten for Nordisk Råd Henrik
Dam Kristensen taler ved Læk-mødet
fredag den 10. juni kl. 19.30 på skolen.
Grønlands landstingsformand Lars-Emil
Johansen taler i Engelsby og på Flensborghus lørdag den 11. juni kl. 14.45
hhv. 19.30.
FRILUFTSMØDE FLENSBORG
Danmarks ambassadør Friis Arne
Petersen, ministerpræsident Torsten
Albig og forbundsregeringens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk
samt regionsformand Stephanie Lose
er hovedtalere på Flensborg bys, Flensborg amts og Sydtønder amts fælles
friluftsmøde i Frueskovens Idrætspark
søndag den 12. juni kl. 14.15.
Her bliver også optræden og koncert
ved rapperen AndyOP og band samt
koncerter med The Company og Joris
Franke, Fabian Sawatzki og Henrik

Alle KONTAKTmodtagerne får Flensborg Avis´ store Årsmøde-udgave
mandag den 13. juni.

von Oettingen.
Optoget starter kl. 13.30 fra Nørretorv.
Friluftsmødet i Flensborg byder desuden bl.a. på et scienceshow fra Universe på Als.
FRILUFTSMØDE SLESVIG
Mindretallets fagminister, minister for
børn, undervisning og ligestilling Ellen
Trane Nørby, borgmester dr. Arthur
Christiansen og den danske viceformand for Slesvig byråd Rainer Wittek
indtager talerstolen på Slesvig-mødet
søndag den 12. juni fra kl. 14.25 på
IF-pladsen i Husumgade. Det er det
fælles møde for Gottorp og Rendsborg-Egernførde amter.
Også her er der andet, nemlig optræden ved børnehavebørn, et gymnastikhold fra Hedensted suppleret af Art
Petit, zumba og Sønderborg Pipes &
Drums.
Efter en koncert med de deltagende
orkestre ved Hiort Lorenzen-Skolen kl.
13.15 starter optoget derfra kl. 13.45.
FRILUFTSMØDE HUSUM
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund
Poulsen, landdagspræsident Klaus Schlie og distriktsformand Henry Bohm
er talere ved friluftsmødet bag Husum
Danske Skole årsmødesøndag fra kl.
14 - fælles for Husum og Ejdersted
amter.

Her udgør middelaldergruppen
Warwik og Tordenskioldgarden en del
af det planlagte kulturprogram.
Optoget starter på skolen kl. 13. Der
gøres stop og koncert på torvet i Husum.

Fhv. SSF-bysekretær Manfred von Domarus´ optogsplakat fra 2004 genbruges aktualiseret ved Flensborg-optoget
i år.

DANMARKs RADIO

Statsministerens hilsen
[KONTAKT][ DR Syds årsmødesending
indledes allerede fredag morgen cirka
kl. 9.15 på P4 Syd med en hilsen fra
statsminister Lars Løkke Rasmussen til
årsmødedeltagerne.
Men DR Syd kommer også til årsmøderne. Udover at dække møder til den
regionale sending lørdag, søndag og
mandag morgen, producerer journa-

listerne Ellen Bollerup og Per Vinther
også et program til P1 søndag kl.
20.03-21.00.
Ingredienser i P1-programmet søndag
aften bliver årsmøderne i Vanderup,
Tønning, Sporskifte i Flensborg, Bydelsdorf, Flensborghus og friluftsmødet
i Flensborg søndag eftermiddag.

SHOWTIME PÅ FLENSBORGHUS

Med Sigurd Barrett

Ingen KONTAKT 16.6.
[KONTAKT] I ugen efter årsmøderne
(10.-12. juni) er der ingen KONTAKTsider torsdag den 16. juni.

To, der glæder sig til at
sælge superhelte-T-shirts
i Flensborg og
Husum. (Foto:
Skoleforeningen)

[KONTAKT] Sydslesvig rager alle Sydslesvig-women og Sydslesvig-men.
Det mener de ikke blot hos Dansk
Skoleforenings Voksenundervisning og
Rejsekontor samt hos fællesprojektet
Oplev Sydslesvig. Derfor er de med
på årsmødepladsen i Flensborg hhv.
Husum den 12. juni, også for at sælge
T-shirts.
Voksenundervisningen står parat med
informationer om deres aktiviteter og
kursustilbud i Husum, mens Rejsekontoret og Oplev Sydslesvig glæder sig til
at se alle deltagerne i Flensborg.
Kig ind og få en egen superhelte-T-shirt for kun 8 euro, så længde
lager haves.

Sigurd Barrett.

[KONTAKT] Der er lagt op til en
show-aften af de helt store, når Sigurd
Barrett Trio blænder op for høj cigarføring og en koncert udover det sædvanlige torsdag den 16. juni kl. 20 på
Flensborghus i Flensborg.
Siden 2002 har trioen imponeret
publikum overalt i Danmark. Først
med turnéen i anledning af ’Leo Mathisens 100-års jubilæum’ og dernæst
med turnéen ’Swingtime’, som var
en hyldest til nogle af jazzens største
koryfæer.
Barrett Trio består udover entertaineren, pianisten Sigurd Barrett af

trommeslageren Martin Klausen og
bassisten Bjarne Christensen, der begge er fænomenale instrumentalister.
Sammen har de optrådt med succes
over hele Danmark samt på jazzklubber som f.eks. ’Storyville’ i Helsinki,
’Riverside’ i Moskva og Det Grønlandske Landsbibliotek i Nuuk.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 46114408125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL og ved
indgangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening og
Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger.

Flensborg Avis - torsdag den 9. juni 2016 - side 2

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Gudstjenester
[KONTAKT] Danske gudstjenester i
Sydslesvig:
ÅRSMØDESØNDAG 12. JUNI
se årsmødeoversigten på KONTAKTside 3.
TORSDAG DEN 16. JUNI
Egernførde, 16, Mønsted, ældreboligerne
SØNDAG DEN 19. JUNI
4. s. e. trin., Matt. 5, 43-48,
Alt Duvenstedt/ Kolonistenhof, 11,
fællesgudstj.
Bredsted, 10, Bach Nielsen
Egernførde, se Alt Duvenstedt
FL Ansgar/ Østersøbadet, 10.30, økumenisk

FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, se Ansgar
FL Sct. Jørgen, 15, Dal
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Ørsted
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Medelby skole, 11, Rønnow
Rendsborg, se Alt Duvenstedt
Satrup, 10, Steen
Skovlund Forsamlingshus, 9.30, Rønnow
SL Ansgar, se Alt Duvenstedt
Tønning, 11, Jørgensen
Vanderup, 10, Kühl
Vesterland, 10.30, Hartung
TIRSDAG DEN 21. JUNI
FL Sct. Hans, 19, Dal

FRA NORD OG SYD

Kommer til årsmøde
[KONTAKT] Følgende har givet tilsagn om at komme til dansk årsmøde i Sydslesvig:
• Grev Ingolf og grevinde Sussi
(10.6. Harreslev)
• Kultur- og kirkeminister Bertel
Haarder (11.6. Flensborg)
• Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby
(12.6. Slesvig)
• Erhvervs- og vækstminister Troels
Lund Poulsen (12.6. Husum)
• Nordisk Råds præsident Henrik
Dam Kristensen (10.6. Læk)

• Ambassadør Friis Arne Petersen
(12.6. Flensborg)
• Landstingsformand Lars-Emil Johansen (11.6. Flensborg)
• Landdagspræsident Klaus Schlie
(12.6. Husum)
• Ministerpræsident Torsten Albig
(12.6. Flensborg)
• Forbundsregeringens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk
(12.6. Flensborg)
• Regionsformand Stephanie Lose
(12.6. Flensborg)
• Borgmester dr. Arthur Christiansen

(12.6. Slesvig)
• Folketingets Sydslesvigudvalg med
formand Kim Andersen i spidsen og
en lang række folketingsmedlemmer
og repræsentanter for samfundsrelevante organisationer i Danmark
- samt naturligvis det danske mindretals egne spidser.
PROGRAM:
Tag-ud-program på KONTAKTside
3 og 4. Løbende ajourført på http://
syfo.de/aarsmoede/dato-og-program/

BESTYRERSKIFT I KULTURHUSET

ÅRSMØDESØNDAG

Årsmødebrunch i Oksbøl
[KONTAKT] Årsmødesøndag den 12
juni indbyder SSF Munkbrarup-Ves til
årsmødebrunch i Oksbøl Forsamlingshus.
Kl. 9 hejses dannebrog. Pastor Ruben
Fønsbo holder en lille andagt, og FDF
Harbøre Brassband spiller et par musikstykker.
Kl. 9.20 velkomst ved SSF-distriktsformand Niels Wolfsdorf.
Kl. 9.30 serveres en lækker brunch
med sild, røget laks, røræg med bacon, pålæg, skinke med melon, lever-

postej med rødkål og bacon, lun steg,
æg med ansjovis, frugtkvark, frugtsalat,
rug- og franskbrød, kaffe/te, juice,
prosecco.
Kl. ca.10 holder 2. næstformand i
Grænseforeningen Jørgen Bruun Christensen årsmødetalen.
Pris 10 euro voksen / 20 euro for familier med op til tre børn og op til 14 år.
Af hensyn til planlægning og det
begrænsede antal siddepladser (70
personer) er omgående tilmelding
nødvending på tlf. 04631-8268.

HELLIGÅNDSKIRKEN

Årsmøde-middagkoncert
[KONTAKT] Organist Stephan Krueger
giver årsmødelørdag den 11. juni kl.
12 en halv times middagskoncert i
anledning af årsmøderne i Helligåndskirken i Flensborg.

Han spiller værker af bl.a. Dietrich
Buxtehude, Niels Otto Raasted og Rued Langgard.
Der er gratis adgang.

UGERNE
DER KOMMER
10.
De danske årsmøder i Sydslesvig 10.-12.6.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Årsmøde med kaffe og kage på Flensborghus kl. 14.30
13.
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Møde på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted: Bogbus ved forsamlingshuset kl. 15, jordbær for børn kl. 16
SSF St. Peter-Ording: Højtlæseaften på skolen kl. 19.30-21
14.
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Midtangel Seniorklub: Til Seniorenresidenz Tarp kl. 15, bagefter asparges-spisning i Großsolt
15.
SSFs Humanitære Udvalg: Til Moesgaard fra Lornsendamm, Flensborg kl. 8
Flensborg SSF Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Lyksborg Seniorklub: Møde i præstegården kl. 15
Læk Ældreklub: Lotto i klublokalet kl. 15
Nibøl Seniorklub: Kaffe og sang i Foreningshuset kl. 15
De danske foreninger i Agtrup: Grill ved forsamlingshuset kl. 17
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
16.
SSF og SdU: Koncert med Sigurd Barrett Trio på Flensborghus kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Møde i kirken kl. 19
Aktive Kvinder Nibøl: Møde i Foreningshuset kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Sønderbrarup Skole: Strikkecafe med Gerda kl. 19-21
17.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet – fra Gammelgab til Kragesand, fra Exe/ Flensborg
kl. 9.30
Flensborg Bibliotek og SdU: Vilde Valdes Gilde med Violas Værksted kl. 15.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Thiel & Scheld om hjælpemidler for ældre, Flensborghus kl. 14.30
18.
FUEN: Europeada 2016 i Bolzano/ Bozen i Sydtyrol/ Italien 18.-25.6.
SSW: Kursus om offentlige kommunale tilskud, Slesvighus kl. 10
19.
Helligåndskirken Flensborg: Koncert med kirkens kor kl. 17
SSF Store Vi: Tur til ”Kräuter-Simon« i Efkebüll i egne biler, fra skolen kl. 11.30
SSF Sild: Qigong-workshop med Stephanie Lanz i List Kulturhus
20.
Harreslev Ældreklub: Udflugt fra skolen kl. 11
SSF Sønderbrarup: Bogbus og aftensmad på skolen kl. 16.30-18
21.
Lyksborg Kvindeforening: Sommerudflugt til Ejdersted, fra ZOB kl. 13
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
22.
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
23.
De danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord: Sankthans ved roklubben kl. 17
De danske foreninger Flensborg Sporskifte: Sankthans ved skolen kl. 18.30
SSF og SSW Flensborg-Tarup: Sankthans ved Taruphus kl. 18
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Sankthans på højskolen kl. 19
SSF og SSW Lyksborg, menigheden, kvindeforeningen, skolen og børnehaven: Sankthans på skolen kl.
18
De danske organisationer og institutioner i Store Vi og Vanderup: Sankthans ved Store Vi Skole kl. 1620
De danske foreninger og menigheden i Tarp/ Jerrishøj, Oversø/ Frørup og Eggebæk/ Langsted: Sankthans i præstegården i Tarp kl. 18
SSF Hatlund/Langballe: Sankthans med picnic ved stranden hos familien Jörgensen kl. 19.30
De danske organisationer og institutioner i Læk: Sankthans ved Læk Kirke
SSF Hatsted: Sankthans i Husum
De danske foreninger i Vidingherred: Sankthans ved Hyltoft Dyb kl. 18
SSF Tønning: Sankthans ved Uffe-Skolen kl.18.30
SSF Rendsborg/Bydelsdorf: Sankthans ved Ejderhuset kl. 19
SSF og SSW Egernførde og menigheden: Sankthans ved Medborgerhuset kl. 18
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Sankthans på Christianslyst kl. 18

40 personer inklusive SSFs formand Jon Hardon Hansen tog afsked med Karin Horup (i m.) som bestyrer for Kulturhuset i List.
Aftenen tirsdag var også en velkomst til de nye i huset, det nye bestyrerpar Jan Böll og Herle Jendrichsen - her alle tre foran
Kulturhuset i List. (Foto: privat)

Farvel og goddag i List

[KONTAKT] Karin Horup var midtpunkt for en stor farvel- og velkomstaften i Kulturhuset i List sammen med
det nye bestyrerpar for huset.
Karin er en født Hatnik og stammer
fra Sild. Om sin barndom og ungdom
fortæller hun, at tilknytningen til mindretallet selvfølgelig spillede en rolle
for hendes senere arbejdsliv, men også
for livet i foreningen. I pædagoger og
lærere fandt hun nogle forbilleder,
som var med til at til at præge hende.
Også opholdene som sommerferiebarn i Odense gennem alle skoleårene
efterlod varige indtryk.
Karin valgte at tage til Danmark for at
blive børnehavepædagog. I nogle år
var hun gift med Nick Horup - journalisten fra TV2, som hun har sønnen
Morten sammen med. ”Ikke mindst
har 20 år i Danmark betydet en stor
udvikling for mig og det i alle henseender”, siger hun. ” At komme tilbage til
Sydslesvig var ikke nemt. Det tog nogle år at finde sig til rette igen”.
I en kort periode var Karin ansat i
børnehaven i Vesterland, men søgte så
lederstillingen i List. En del år senere
kom Karin til at styre begge børnehaver. En alvorlig sygdom satte en stopper for Karins mange tiltag i børnehaven. Hun måtte af helbredsmæssige
årsager opgive arbejdet som leder og
pædagog og gik på pension i 2013.
For Karin og børnehaven en vanskelig ny situation. Karins kamp for at
komme til kræfter igen var dog beundringsværdigt, og på et tidspunkt var
hun kommet sig så meget, at hun godt
ville påtage sig nye opgaver. Hun lod
sig bl.a. vælge ind i SSF-distriktets bestyrelse og afslørede et sandt talent for
det folkelige arbejde. Hun går foran,
ved hvad hun vil, er god til at samtale
og finder holdbare løsninger og nød-

vendige kompromiser.
Karin blev gennem alle årene boende
i List, og hun var sammen med Nina
Sørensen en af de stærke kvinder
bag etableringen af Kulturhuset - ikke
altid til glæde for arkitekten, men formentlig til gavn og glæde for dem, der
fremover skal benytte huset.
Både Nina og Karin, som begge har
stået med ansvaret for huset, er flyttet
til fastlandet, så der er brug for nye
ildsjæle.
Det bliver lederen af fritidshjemmet i
Vesterland Jan Böll og hans medarbejder og samleverske Herle Jendrichsen,
der skal løfte arven efter de to kvinder.
Karin siger: ”Jeg ser mig ikke selv som
en ildsjæl inden for foreningsarbejdet;
det er lysten, der driver værket. Mens
arbejdet som institutionsleder stod på,
var der ikke megen tid til overs til at
beskæftige sig aktivt med foreningslivet. Alligevel arbejder man jo for
mindretallet i kraft af sit job. Forældrearbejdet har en stor betydning, og al
den information og støtte, man giver
til dem omkring mindretallet, gælder
også foreningslivet”.
Om Kulturhuset i List mener hun, at
det har en vigtig funktion ved at være samlingspunkt for mindretallet på
stedet, især efter skolen blev lukket og

børnehaven ikke længere er i brug.
Endvidere er Kulturhuset et godt bindeled til de tyske naboer. Mange af
de ”gamle” listere har aldrig før været
inden for murene, men efter ombygningen dukker de op og opfatter
stedet som noget selvfølgeligt. De føler
sig velkomne og viser stor interesse for
mindretalsarbejdet. Nogle er endda
blevet medlem af SSF.
Karins ønsker for Kulturhuset fremover, at aktivitetsniveauet fortsat må
være højt og varieret både kulturelt
og folkeligt med danskundervisning,
koncerter, teater, foredrag, udstillinger
eller workshops, fester, møder, basarer, tøjmarkeder m.m. Det er absolut
en opgave, som bestyrelsen må samarbejde med bestyrerparret om.
”Selv om jeg nu er flyttet, har jeg dermed ikke vendt ryggen til øen. Jeg vil
fortsat gerne være en del af mindretallet på Sild og følge med i det, der
foregår. Jeg kan slet ikke lade være”,
slutter Karin.
wj

GOTTORP

Sankthans på Christianslyst
[KONTAKT] SSF Gottorp amt og Christianslyst indbyder til sankthans torsdag den 23. juni kl. 18 med lækker
grillmad for billige penge og børneaktiviteter frem til 19.30.
Den nye amtsformand Petra Mohr
byder velkommen, tryllekunstner Nes-
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retep/ Gerd Petersen underholder, og
der bliver båltale ved Sønderbrarup
Danske Skoles inspektør Søren Clement Christensen.
Voksne betaler 2,50 euro i entre, børn
gratis.
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GUDSTJENESTER

”Fra Grønland til Middelhavet”
Udstilling med værker af Rama King Nash, Carsten Nash
og Mia Lindenhann
Åbningstider: Mandag lukket.
Tirsdag-torsdag kl. 10-13, fredag-søndag kl. 13-17
eller efter aftale på tlf. +49 4846 6604.
Udstillingen kan ses frem til søndag den 12. juni

Mikkelberg Kunstcenter:

Den permanente udstilling om Danevirke-volden fra oldtiden til
i dag suppleret med en historisk udstilling om det danske mindretal
i Sydslesvig fra 1864. Derudover udstilling i kanonremisen om de
skæbnesvangre dage på Danevirke 1.-7. februar 1864.
Se også gratis app ”På sporet af 1864”.
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17, lør- og søndage og helligdage
kl. 10-16

Danevirke Museum, Dannevirke:

”Mindfulness - øjeblikket” – billeder af Sønke Büsen
Åbningstider: Fredag kl. 10-14, lørdag kl. 10-14.
Der er mulighed for rundvisning i og orientering om huset.

Aktivitetshuset:

”Keramik” med værker af Ane-Katrine von Bülow, Asger Kristensen,
Jean-Francois Thieron, Susanne Kallenbach, Katrin Schober,
Roswitha Winde-Pauls samt Lena Kaapke.
Åbningstider: Hverdage kl. 10-17, lørdage kl. 10-14
Udstillingen er arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening.
Den blev åbnet 19. maj og kan ses til og med 12. juni.

Flensborg Bibliotek:

ÅRSMØDEUDSTILLINGER

Årsmødeprogram 2016
i Sydslesvigs danske menigheder årsmøde-søndag den 12. juni 2016:
Flensborg by
Helligåndskirken kl. 10 ..................................................................... Ørsted
Ansgar Kirke kl. 10 ............................................................................. Mogensen
Sct. Hans kl. 10 ...................................................................................... Dal
Sct. Jørgen kl. 10 ............................................................... Egeris Petersen
Sporskifte kl. 10.30.............................................................................. Hougesen
Harreslev, Valsbøl og Tarp
Harreslev kl. 10.............................................................................. Jacobsen
Valsbøl kl. 9.30 ............................................................................... Rønnow
Jaruplund kl. 10 .......................................................................... Mortensen
Slesvig, Rendsborg og Egernførde
Slesvig, Slotskirken kl. 10 ..................................................... Volck Madsen
Rendsborg kl. 11 ................................................................................ Brask
Egernførde kl. 10 ........................................................................... Mønsted
Husum, Ejdersted og Fredriksstad-Bredsted
Husum kl. 10 ...................................................................................... Vogel
Tønning kl. 10 ............................................................................. Jørgensen
Frederiksstad kl. 19 ............................................................................ Vogel
Bredsted .................................................................................... se Aventoft
Lyksborg, Kappel-Arnæs, Sønder Brarup og Satrup
Lyksborg kl. 10 ................................................................................ Fønsbo
Gelting kl. 10 .............................................................................. Korsgaard
Sønder Brarup kl. 10 .......................................................................... Steen
Læk, Aventoft-Nibøl og Vesterland
Læk ........................................................................................... se Aventoft
Aventoft Menighedshus kl. 9 .................................................. Bach Nielsen
Vesterland kl. 10.30 ..................................................................... Knudsen

Flaghejsning på festpladsen i Flensborg
søndag den 12. juni kl. 8.00

Fredag den 10.6. kl. 14.30:
Fredag den 10.6. kl. 16.00:

Ældreklubben Duborg holder årsmødehygge med stort kagebord på Flensborghus
Årsmødefest på Treja Danske Skole med ungdomstale ved Juliane Pirkstin, musikalsk indslag, spejderlejr,
besøg af brandværnet m.m. samt fælles hygge

Arrangementer i forbindelse med årsmøderne
Lørdag den 11.6. kl. 10.00:
Lørdag den 11.6. kl. 10.00:
Lørdag den 11.6. kl. 12.00:
Lørdag den 11.6. kl. 14.30:

Hejmdal Blæseorkester spiller til flaghejsning på festpladsen i Flensborg. Andagt ved pastor Finn Rønnow, Valsbøl
FDF Gladsaxe Brass Band spiller ved gudstjenesten i Husum Danske Kirke
SSW-distrikt Harreslev inviterer til flaghejsning og morgenmad på skolen. FDF Nordals orkester spiller
Sporskifte menighed inviterer til flaghejsning med efterfølgende morgenbord og årsmødeandagt ved pastor
Thomas Hougesen i Det Danske Hus
Fælles FDF-march fra Nørreport med efterfølgende koncert på Søndertorv kl. 18.30

Debatmøde på Flensborghus med temaet ”Værdifællesskab i en verden under hastig forandring” med oplæg
ved Bertel Haarder og Lars Harms
Koncert med FDF Århus Musikkreds ved Dansk Alderdoms- og Plejehjem, Flensborg
Orgelkoncert med Stephan Krueger i Helligåndskirken i Flensborg
De danske foreninger i Rendsborg-Bydelstorp afholder årsmødefest med bl.a. flaghejsning, fællessange,
Grindsted FDF, børneunderholdning, info-borde, ”Tivoli” med aktiviteter, kaffebord etc. ved de danske institutioner
i Mühlenstr., Bydelstorp
Familiefest på Harreslev Danske Skole
Distrikt Bøl-Strukstrup inviterer til årsmødehygge
Tordenskioldgarden giver koncert foran Skipperhuset i Tønning med optog gennem byen til skolen kl. 14.30

Lørdag den 11.6. kl. 15.00:
Lørdag den 11.6. kl. 14.30:
Lørdag den 11.6. kl. 14.00:
Søndag den 12.6. kl. 08.00:
Søndag den 12.6. kl. 08.00:
Søndag den 12.6. kl. 08.30:
Søndag den 12.6. kl. 09.00:
Søndag den 12.6. kl. 18.00:

Ret til ændringer forbeholdes.

under årsmøde/dato og program 2016

Det aktuelle årsmødeprogram kan ses på www.syfo.de

Årsmødeprogram 2016

Askfelt Danske Skole,
Dorfstr. 25, Ascheffel, kl.16.00
Arrangør: Distrikt Hytten/Okslev

Vanderup Danske Skole,
Bakkesand 1, Wanderup, kl. 18.30
Arrangør: Distrikt Vanderup/Jørl

Medelby Danske Skole,
Abroer Weg 2, Medelby, kl. 19.30
Arrangør: Distrikt Medelby/Vesby

Mines Minde,
Fasanenweg 2, Langstedt, kl. 18.30
Arrangør: Distrikt Eggebæk/Langsted

Store Vi Danske Skole
Störtebeker Weg 3, Großenwiehe, kl. 18.30
Arrangør: Distrikt Store Vi

Harreslev Danske Skole,
Süderstr. 90, Harrislee, kl. 19.30
Arrangør: Distrikt Harreslev

Kobbermølle Danske Skole,
Wassersleben 32, Harrislee, kl. 16.30
Arrangør: Distrikt Kobbermølle

Pastor emer. Leif Volck Madsen
Anne Oesterle, Slesvig-Ligaen

1. næstformand for SSF og formand for SSFs årsmødeudvalg
Gitte Hougaard-Werner
Medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl, MF (EL)

Formand for Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig Udo Jessen
Seniorkonsulent, byrådsmedlem i Lejre, fhv. folketingsmedlem
Flemming Damgaard Larsen

Anna Sophia Petersen og Madeline Luise Mahmens

Skoleinspektør Per Sørensen
Præsident for Nordisk Råd, fhv. minister
Henrik Dam Kristensen, MF (S)

Pastor Jacob Ørsted
Medlem af Folketinget Roger Matthisen (ALT)

Rektor Jørgen Kühl
Regionsrådsmedlem Jens Møller, Region Syddanmark

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen

Formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen (V)
Fhv. generalsekretær for Nordisk Råd Henrik Hagemann
Anne-Marie Thorup, Slesvig-Ligaen

Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA)
Ungdomstaler Christopher Andresen, SSW-U
Grev Ingolf overrækker et flag til SSF-distrikt Harreslev

Formand for Danmarks-Samfundets lokalforening i Roskilde,
Lejre og omegn Martin Helbo Nielsen
Medlem af Sydslesvigudvalget Merete Dea Larsen, MF (DF)

1. næstformand for Grænseforeningen Jens Andresen
Fhv. minister og fhv. medlem af Sydslesvigudvalget
Torben Rechendorff

TALERE

Spielmannszug Drums and Pipes
Eckernförde spiller til optog

Art Petit
Duo Frehr og Nissen

Spielmannszug FF Ascheffel spiller til optog
Skolebørn og børnehavebørn underholder

Cirkus Fyr og Flamme
Tordenskioldgarden

Gøglerkisten ved Anton Niemann
FDF Gladsaxe Brass Band

Duborg-elever synger under ledelse
af Frøya Gildberg
Nordals FDF orkester

Bugtaleren Sven-Ulf Jansen

Fællessang med Kirsten og Erich Rettig

Tryllekunstner Nesretep
FDF Århus Musikkreds

Tryllestøv ved Helle Lyngholm

Hanbokoret
Hejmdal Blæseorkester

Hejmdal Blæseorkester til optakt
Rødkål og Sauerkraut

Sct. Jørgen Koret

UNDERHOLDNING

Fredag den 10. juni 2016
STED

Jernved Danske Skole,
Schulstr. 50, Dänischenhagen, kl. 18.00
Arrangør: Distrikt Pris/Klaustorp

Generalsekretær for Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen
Hans Jørgen Lych Larsen, Slesvig-Ligaen

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Vestejderstedhallen,
Osterende 29, Garding, kl. 20.00
Arrangør: Distrikt Garding-Evershop

EJDERSTED AMT

Drage Forsamlingshus,
Achterum 20, Drage, kl. 18.00
Arrangør: Distrikt Drage-Svavsted

HUSUM AMT

Læk Danske Skole,
Propst-Nissen-Weg 55, Leck, kl. 19.30
Arrangør: Distrikt Læk

SYDTØNDER AMT

FLENSBORG AMT

Sct. Jørgen/Mørvig Menighedshus,
Adelbyer Kirchenweg 34, Flensburg, kl. 19.45
Arrangør: Distrikt Sct. Jørgen/Mørvig

FLENSBORG BY

Risby Danske Skole,
Greensweg 4, Rieseby, kl. 17.00
Arrangør: Distrikt Svansø

Medlem af SSFs forretningsudvalg Kirsten Futtrup

GOTTORP AMT

2. næstformand for Grænseforeningen
Jørgen Bruun Christensen

Cirkusforestilling ved
skole- og børnehavebørnene
Slesvig Spejderorkester

Kaj Munk-Skolen,
H.C. Andersen-Weg 14, Kappeln, kl. 15.00
Arrangør: Distrikt Kappel
Hos Else Marxen,
Krock 16, Steinfeld, kl. 16.00
Arrangør: Distrikt Stenfelt

Direktør for Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Lars Kofoed-Jensen
Medlem af Sydslesvigudvalget Merete Dea Larsen, MF (DF)
Formand for Duborg-Skolens elevråd Henriette Evers

Fhv. minister Knud Enggaard
Landstingsformand Lars-Emil Johansen, Inatsisartut

Folketingsmedlem Nikolaj Villumsen (EL)
Landstingsformand Lars-Emil Johansen, Inatsisartut
Formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen (V)
Generalsekretær for Foreningerne Nordens Forbund
Henrik Wilén

Duborg-Skolen,
Ritterstr. 27, Flensburg, kl. 14.00
Arrangør: Distrikter Flensborg Nord

Engelsby Centret/Fritidshjem
Brahmsstr. 6, Flensburg, kl.14.45
Arrangør: De østlige distrikter i Flensborg

Flensborghus,
Norderstr. 76, Flensburg, kl.19.30
Arrangør: Flensborg by

SSW-kredsdagsmedlem Anke Schulz
Generalsekretær for Foreningerne Nordens Forbund
Henrik Wilén

Leder af Christianslyst Elly Andersen
Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen
overrækker et flag til SSF-distrikt Hatlund/Langballe

Formand for SSF Jon Hardon Hansen
Foreningskonsulent for Grænseforeningen Claus Jørn Jensen

Trene-Skolen, Frørup afdeling,
Wanderuper Weg 5, Oeversee, kl. 14.00
Arrangør: Distrikt Tarp/Jerrishøj
og Oversø/Frørup

Hatlund-Langballe Danske Skole,
Hatlund 9, Steinbergkirche, kl. 15.30
Arrangør: Distrikt Hatlund/Langballe

Valsbølhus,
Maren Sörensen Weg 1, Wallsbüll, kl.14:00
Arrangør: Distrikt Skovlund-Valsbøl

Medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl, MF (EL)
Ungdomstaler Ann-Riike Johannsen

Kejtumhallen og Sportsplads,
Süderstr. 38, Sylt - OT Keitum, kl.13.45
Arrangør: Distrikt Sild

Direktør for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
Anders Kring
Seniorkonsulent, byrådsmedlem i Lejre, fhv. folketingsmedlem
Flemming Damgaard Larsen
Ungdomstaler Boy Repening

Bredsted Danske Skole,
Herrmannstr. 8 a, Bredstedt, kl. 16.00
Arrangør: Distrikt Bredsted

Pastor Jacob Ørsted
Anne-Marie Thorup, Slesvig-Ligaen

Formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen (V)
Stellvertretender Kreispräsident Wolfgang Weiß
SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering
SSW-distriktsformand Christoph Christiansen

Skolekonsulent Eberhard von Oettingen
Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA)

Holtenå Forsamlingshus,
Westenhofstr. 8, Kiel-Holtenau, kl. 10.30
Arrangør: Distrikt Holtenå

IF Sportsplads,
H.C. Andersen-Weg 5, Eckernförde, kl.14.25
Arrangør: Distrikt Egernførde

Ejderhuset,
Brandtstr. 31, Büdelsdorf, kl.19.30
Arrangør: Distrikt Rendsborg

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Uffe-Skolen,
Herzog-Philipp-Allee 3, Tönning, kl. 15.00
Arrangør: Distrikt Tønning

SSW-landsformand Flemming Meyer
Borgmester Dorothe Klömmer
Horst-Werner Knüppel, Slesvig-Ligaen

Vicepræsident for FUEV og fhv. formand for SSF
Dieter Paul Küssner
Generalsekretær for Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen

Hatsted Forsamlingshus,
De Straat 17, Hattstedt, kl. 15.00
Arrangør: Distrikt Hatsted

EJDERSTED AMT

Dagtilbudschef Petra von Oettingen
Næstformand for Danmarks-Samfundet Søren Ib Cruys-Bagger

Hans Helgesen-Skolen,
Schleswiger Str. 23, Friedrichstadt, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Frederiksstad

HUSUM AMT

Formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig Udo Jessen
Medlem af Sydslesvigudvalget Martin Henriksen, MF (DF)

Ladelund Ungdomsskole,
Karlumer Str. 2, Ladelund, kl.14:00
Arrangør: Distrikt Ladelund, Nibøl,
Sønderløgum, Karlum-Tinningsted-Klægsbøl,
Vidingherred

SYDTØNDER AMT

Tryllekunstneren Rasmus Ebild
Kibæk FDF orkester

Pastor emer. Leif Volck Madsen
Regionsrådsmedlem Jens Møller, Region Syddanmark

Jaruplund Danske Skole,
Jarplunder Weg 14, Handewitt, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Jaruplund,Veding
og Sankelmark

Ejderskolens Kor

Gymnastik ved Talentholdet fra Hedensted
FDF Viborg Harmoniorkester
Los Marimbas FDF Viborg
FDF Vejle 1 Brass Band

FDF Gladsaxe Brass Band

Historiefortæller Christian Rathje
Tordenskioldgarden

Trioen Moesgaard, Thomsen og Pip
Gøglerkisten ved Anton Niemann

Gøglerkisten ved Anton Niemann
FDF Gladsaxe Brass Band

Magic Man
Frederiksstad Orkestret

Klovnen Don Carlos
Dance & Fun danse- og balletskole
Svogerslev Harmoniorkester
Tønder FDF/FPF Brass Band

Underholdning ved skolerne
og børnehaverne
Nordals FDF orkester

Musik ved Hanna Ragnarsdottir
og Jon Kjærran

The Woodys
Tre kreativ-værksteder
Tombola

Ungdomsband fra Trene-Skolen
FDF Århus Musikkreds

Underholdning ved børnehaven
FDF Svanninge-Faaborg Tamburkorps
FDF Harboøre Brass Band

Tale ved skolens og børnehavens forældre
Fhv. minister og fhv. medlem af Sydslesvigudvalget
Torben Rechendorff

Koncert med Hanbokoret
Flensborg FDF orkester m. understøttelse af
FDF Århus Musikkreds

Frit-Rock v. Søren Brix
Børneaktiviteter ved institutionerne

Koncert med Torsdagskoret og Hanbokoret
Harpespil og sang ved Eva og Anna Watz

Oksevejens skolekor underholder
Oksevejens Danske Børnehave og Skole
med kunstudstilling og børneaktiviteter
Padborg Jernbaneorkester

UNDERHOLDNING

Lyksborg Danske Skole,
Gorch-Fock-Str. 1 c, Glücksburg, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Lyksborg

FLENSBORG AMT

1. næstformand for Grænseforeningen Jens Andresen
Medlem af Sydslesvigudvalget Christian Rabjerg Madsen,
MF (S)

TALERE

Oksevejens Danske Skole,
Alter Husumer Weg 207, Flensburg, kl. 13.45
Arrangør: Distrikt Sporskifte

FLENSBORG BY

STED

Lørdag den 11. juni 2016

Årsmødeprogram 2016

2. næstformand for Grænseforeningen
Jørgen Bruun Christensen

Husumer Str. 72, Schleswig, kl.14.25
Arrangør: Distrikt Gottorp amt
Kl. 13.15: Koncert med de deltagende
orkestre ved Hiort Lorenzen-Skolen
Kl. 13.45: Optoget starter ved
Hiort Lorenzen-Skolen
Kl. 14.25: Flaghejsning og mødet åbnes
Mødeleder og velkomst: SSF-amtsformand
Petra Mohr, Gottorp amt og Anne Mette
Jensen, Rendsborg-Egernførde amt

Slesvig - SIF-Pladsen

Husum Danske Skole,
Klaus-Groth-Str. 45, Husum, kl.14.00
Arrangør: Distrikt Ejdersted og Husum amter
Kl. 13.00: Optoget starter ved Husum Danske
Skole med stop og koncert på torvet
Kl. 14.00: Flaghejsning og mødet åbnes
Mødeleder og velkomst: SSF-amtsformand
Jørn Fischer, Husum amt

Husum Danske Skole

Waldstraße, Flensburg, kl.14.15
Arrangør: Distrikt Flensborg by, Flensborg
og Sydtønder amter
Kl. 13.30: Optoget starter fra Nørretorv
Kl. 14.15: Friluftsmødet åbnes
Kl. 18.00: Fælles FDF-march fra Nørreport
med koncert på Søndertorv kl. 18.30
Mødeleder: Eberhard von Oettingen og
Ture M. Pejtersen
Velkomst: SSF-byformand
Preben K. Mogensen, Flensborg by

Minister for børn, undervisning og ligestilling
Ellen Trane Nørby (V)
Borgmester Dr. Arthur Christiansen
2. stedfortrædende borgerforstander Rainer Wittek (SSW)
Ungdomstaler

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Landdagspræsident Klaus Schlie (CDU)
Distriktsformand, konsulent Henry Bohm

Ambassadør Friis Arne Petersen
Ministerpræsident i Slesvig-Holsten Torsten Albig (SPD)
Formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V)
Forbundsregeringens mindretalskommitterede
Hartmut Koschyk (CSU)

Flensborg - Frueskovens Idrætspark

Friluftsmøder

Oksbøl Forsamlingshus,
Oxbüll Süd 8, Wees, kl. 9.00
Arrangør: Distrikt Munkbrarup-Ves

FLENSBORG AMT

Søndag den 12. juni 2016
TALERE

Foreningskonsulent for Grænseforeningen Claus Jørn Jensen

Nybjernt forsamlingshus,
Neuer Weg 5, Neuberend, kl.18:00
Arrangør: Distrikt Nybjernt

STED

Skoleleder for Gottorp-Skolen Ole Peter Larsen
Folketingsmedlem Nikolaj Villumsen (EL)

Formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA)
Formand for Grænseforeningen Thy/Mors
Jørgen Bruun Christensen

Fhv. rektor for Duborg-Skolen Erik Jensen

Medlem af SSFs forretningsudvalg Steen Schröder

TALERE

Slesvighus,
Lollfuß 89, Schleswig, kl.15.00
Arrangør: Distrikt Slesvig og Frederiksberg

Sønder Brarup Danske Skole,
Raiffeisenstr. 25, Süderbrarup, kl.14.30
Arrangør: Distrikt Sønder Brarup

Bøl-Strukstrup Dansk Skole,
Dorfstr. 21, Struxdorf, kl.18:30
Arrangør: Distrikt Bøglund, Mårkær, Strukstrup

Damholm Forsamlingshus,
Hüholzer Str. 1, Mittelangeln
OT Havetoftloit, kl.14:00
Arrangør: Distrikt Damholm, Satrup/Havetoft

GOTTORP AMT

STED

Årsmødeprogram 2016

Børnehavebørnene underholder under
ledelse af Tine Mynster
Gymnastik ved Talentholdet fra Hedensted
Art Petit
Zumba med “Fit for Life”
Sønderborg Pipes & Drums
FDF Grenå Brassband
Grindsted FDF orkester
FDF Vejle 1 Brass Band
FDF Viborg Harmoniorkester &
Los Marimbas

Middelaldergruppen Warwik
Underholdning ved børnehavebørnene
Tordenskioldgarden
FDF Gladsaxe Brass Band

Rapperen AndyOP med skoleelever
Koncert ved J. Franke, F. Sawatzki &
H. von Oettingen
Koncert med rapperen AndyOP og band
Science-show Universe
Koncert med The Company
FDF Bjerringbro Brass Band, Hjørring FDF
Brass Band, Flensborg FDF orkester,
Nordals FDF orkester, Tønder FDF/FPF
Brass Band, FDF Harboøre Brass Band,
Kibæk FDF orkester, FDF Århus Musikkreds, FDF Tønder Tamburkorps,
FDF SvanningeFaaborg Tamburkorps

FDF Harboøre Brass Band

UNDERHOLDNING

Grindsted FDF orkester

Slesvig Folkekor
Slesvig Skolernes kor
Slesvig Spejderorkester
Pal Magic

Bugtaleren Sven-Ulf Jansen
FDF Bjerringbro og
FDF Hjørring Brass Band

Tryllekunstner Nesretep
Skolebørn underholder
FDF Grenå Brassband

UNDERHOLDNING
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ÅRSMØDET 2016

FOREDRAG I HATSTED

Et liv med demens

A.P. Møller Skolens 10. årgang har vundet SSFs årsmødekonkurrence og fik forleden overrakt en konvolut med 400 euro til
årgangens afslutningsfest af SSFs næstformand, formand for årsmødeudvalget Gitte Hougaard-Werner. Eleverne havde indsendt flotte og kreative billeder med relation til årsmødemottoet »Sydslesvig - hvad rager det dig?« Sydslesvigsk Forening, SSFs
årsmødeudvalg og SSF Gottorp amt ønsker tillykke med en flot og kreativ præstation. (Foto: Lars Thomsen)

[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste
indbyder til foredrag med emnet „Et
liv med demens« i lokalet Lehmkuhlenweg 9 i Hatsted mandag den 27.
juni kl. 19 med sygeplejerskerne Torsten Wulff og Annette Werner.
Glemsomhed giver usikkerhed. Men
er det virkelig kun glemsomhed? Eller
mere? Hvilke udfordringer venter?
Mennesker med demens har - som alle - behov for at opleve, sanse, le, føle
sig betydningsfuld og blive hørt.
Demens er betegnelsen for en række
symptomer på svigtende hjernefunktion. Det viser sig først og fremmest ved

dårlig hukommelse og nedsat evne
til at fungere i hverdagen. Demensen
kommer ofte snigende. I begyndelsen
kan det være svært at afgøre, om der
er tale om sygdom. Efterhånden bliver det klart, at sygdommen gør det
nødvendigt at drage omsorg for den
demente.
Demens rammer fortrinsvis ældre,
men yngre mennesker kan også få sygdommen. (Kilde: www.netdoktor.dk)
Tilmelding til Dansk Sundhedstjeneste,
0461-570580 eller info@dksund.de.
Entre inkl. kaffe 3 euro.

MINDEORD

Fra et af friluftsmøderne sidste år - her i Flensborg.

Over 40 møder
[KONTAKT] Som man kan se på det
udførlige årsmøde-tag-ud-program
på KONTAKTside 3 og 4 afvikles der
fredag, lørdag og søndag 10.-12. juni
over 40 danske årsmøder i Sydslesvig,
i år centreret om emnet »Sydslesvig hvad rager det dig?«
Weekenden byder derudover på et
bredt rammeprogram med småmøder,
koncerter o.a.
Ved årsmøderne mødes traditionen
tro danske sydslesvigere med danskere
nordfra til fest og skæg men også til alvors tale og uddybning af venskaber.
Årsmøderne rummer foruden taler,
underholdning og samvær en del musik og sang ved solister og kor, gymnastikopvisninger, FDF/FPF-orkestre

og andre orkestre fra Sydslesvig og
Danmark - og optog med Dannebrog
i spidsen.

DEBATMØDET
I forbindelse med årsmøderne arrangerer SSF et åbent debatmøde
årsmødelørdag den 11. juni kl. 10 på
Flensborghus, i år med emnet »Værdifællesskab i en verden under hastig
forandring«. Her medvirker både kultur- og kirkeminister Bertel Haarder,
SSWs gruppeformand i landdagen Lars
Harms og SSFs formand Jon Hardon
Hansen.
SSFer vært ved en afsluttende frokost.
Den bedes man melde sig til via jette@syfo.de hhv. 0461 14408 120.

RENDSBORG-EGERNFØRDE

Sankthans-fester
[KONTAKT] SSF Egernførde holder
sankthansaften i Medborgerhusets
have torsdag den 23. juni kl. 18. Her
kan også børnefamilier være med.
Programmet byder på fælles grill, hygge, musik og selvfølgelig sankthansbål
med båltale ved generalkonsul Henrik
Becker Christensen.
Den musikalske underholdning står
duoen Nissen & Frehr for.
Bestyrelsen sørger for kød og pølser til
grillen og beder alle tage en salat eller
brød med.
Af hensyn til planlægningen bedes om
tilmelding på ssf-egernførde@t-online.
de eller via sekretariatet på tlf. 043512527 senest den 20. juni kl. 12.
Prisen er 3 euro/ voksen og 1 euro/
barn for al det, man kan spise.
Drikkevarer kan købes til rimelige
priser.
SSF RENDSBORG
og spejderne holder sankthansfest fra

kl 17 på stranden i Borgsted, Treidelweg.
SSF og Spejderne inviterer alle med.
Der bliver pyroshow med Art Petit og
mulighed for at bade, hvis vejret er
godt. Der er grillmad og hygge med
fællesspisning. Kl. 19 tændes bålet.
Og der bliver båltale.
Medbring gerne en salat til den fælles
buffet.
SSF HOHN-HERRED
inviterer til hyggelig sankthans-arrangement fredag den 24. juni fra kl. 17.30
i de dejlige omgivelser ved skolen og
børnehaven i Vestermølle, Bargstaller
Str. 2.
Der bliver et flot sankthansbål, midsommersang og båltale.
Bestyrelsen har bedt Art Petit komme
og tænde bålet.
Nærmere informationer fås hos formand Sonja Sickelka.

FDF-fælleskoncert
Søndag den 12. juni afrundes årsmøderne med alle deltagende FDF-orkestres optog gennem den indre by i
Flensborg med afgang kl. 18 fra Nørreport og afsluttende fælleskoncert kl.
18.30 på Søndertorv.
Lidt historie
Det første årsmøde i Sydslesvig fandt
sted i 1921, året efter grænsedragningen i 1920. Tre årsmøder aflystes.
Ud over at være synligt tegn på sydslesvigernes danskhed har de danske
årsmøder altid været et mødeforum
mellem danske fra Sydslesvig og danske fra Danmark.

SSW

Kursus om
tilskud
[KONTAKT] SSW indbyder sine kommunale repræsentanter og andre interesserede til et kursus om »Offentlige
kommunale tilskud til danske organisationer« lørdag den 18. juni kl. 10 på
Slesvighus i Slesvig.
Repræsentanter fra skoleforeningen,
sundhedstjenesten og SdU fremlægger
deres aktuelle situation/ status om
tilskud fra det kommunale. Ud fra
disse eksempler drøftes problemer og
forhold samt en mulig handlingsplan
hhv. reaktion.
Tilmelding via gerhard.jessen@ssw.de
eller 0461 14408 312 inden 15. juni.

Inviterer til samvær på tværs
af distrikterne med grill, jazz og gøgl
Der er bestilt helstegt pattegris, pølser
og salat med brød hos slagter Thordsen i Vanderup. Drikkevarer kan
købes.
Billetter fås på Dansk Sekretariat
for Flensborg Amt, tlf. 0461 14408
155/156 frem til fredag den 24. juni.
Prisen er 10 euro pr. voksen, 5 euro
pr. barn i alderen 6-14 år, gratis for op
til 5-årige.
Da kontorassistent Anita Börner holder

Ved Ib Wolfhagens død
[KONTAKT] Med Ib Wolfhagen som
præst nød det danske menighedsliv i
Harreslev, Hanved og Sporskifte godt
af en solid og stærk forkynder med
noget på hjertet.
Inge og Ib Wolfhagen var kendte for
deres gæstfrihed og initiativrigdom i
respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde
med menighedsrådene.
Ib var menighedernes præst fra september 1969 til pensioneringen i
september 1996. Pensionering er nok
for meget sagt, for efter flytningen til
Christiansfeld tog Ib den ene vikartjeneste efter den anden på sig. Igen altid
- som vi kendte ham - trofast, pålidelig
og retlinet, så han blev en efterspurgt
afløser.
I tiden i Sydslesvig påtog han sig også
opgaven som feltpræst, ligesom han
i mange år var det helt naturlige og
selvfølgelige valgt som præsternes tillidsmand. Her varetog han præsternes
interesser på en konstruktiv måde.
Han var brobygger, når der var brug
for det.
I mange år havde menighedsrådet og
præsten en drøm om at få bygget en
egen kirke i Harreslev.

De gjorde det ikke lettere for sig selv,
idet man til drømmen knyttede ønsket om, at menigheden selv skulle
bestemme, hvordan kirken skulle
udformes. De pålagde derfor sig selv
store udfordringer med henblik på at
få samlet midler.
Fondsstøtte og hjælp fra DKS blev det
til; men det lykkedes for menighedsrådet og præsten i deres stærke og
tillidsfulde samarbejde at få lige den
kirke og de menighedslokaler, som
man mente Harreslev havde brug for.
Og mange gange har vi andre sidenhen fået bekræftet, at de så rigtigt
dengang, ligesom vi ikke kan glæde os
over kirken uden med taknemmelighed at tænke på, at her havde Ib Wolfhagen sit virke i sine måske bedste
tjenesteår.
Mange gode minder er knyttet til Ib
Wolfhagens tid som præst. At han
så oven i var et herligt menneske at
være sammen med understreger bare,
hvordan han har beriget mange menneskers liv.
Æret være Ib Wolfhagens minde.
Provst Viggo Jacobsen

Ved Hugo Lessows død

SSF FLENSBORG AMT

[KONTAKT] Da vi i SSF Flensborg Amt
synes, at det er vigtigt, at vi mødes på
tværs af distrikterne og får mulighed
for at snakke sammen, inviterer amtsstyrelsen medlemmerne i år til en sæsonafslutning i form af en sommerfest
i haven ved Valsbølhus lørdag den 2.
juli kl. 17.
Der bliver hyggemusik til maden, og
en gøgler sørger for lidt sjovt til store
og små.

Ib Wolfhagen og Viggo Jacobsen ved Harreslev danske menigheds 75 års jubilæum
i 1997. (Foto: Martina Metzger)

sommerferie, bedes interesserede for
en sikkerhedsskyld at ringe, inden de
tager ind på kontoret.
Adressen er Valsbølhus, Maren-Sørensen-Weg 1, 24980 Wallsbüll. Kører
man efter gps, skal man indgive Kirchenweg i stedet for.
Alle er velkommen.
Husk at sprede det nye tiltag, så vi kan
få nogle gode timer sammen, siger
amtsstyrelsen.

[KONTAKT] Hugo Lessow, Brøns og
Lyksborg, døde 66 år gammel den 30.
maj efter lang tids sygdom. Han efterlader sig ingen egen familie.
Hugo voksede op i Brøns, hvor forældrene havde en købmandsforretning.
Søsteren døde i 1976 kun 19 år gammel.
Efter endt skoletid i Brøns og Skærbæk
tog Hugo sin højere handelseksamen i
Sønderborg og påbegyndte sit arbejde
i Union-Bank i Flensborg.
Her virkede han frem til pensioneringen i 2014, til sidst som kreditchef.
Hugo var et udpræget familiemenneske, der tog sig kærligt af sine forældre, da de blev gamle.
Også kusinen Anke, hendes familie og
søskende havde han et tæt forhold til.
Fritidsinteresserne gjaldt tennis og på
det seneste også golf, og håndbolden
fulgte han med opmærksomhed.
Fra sin bopæl i Lyksborg tog han gerne
i weekenderne til Brøns, hvor en stor

skare venner ventede ham, og hvor
han stortrivedes.
Hugo elskede hyggen og god mad;
han var et menneske med humor og
lune.
På Dansk Generalsekretariat vil vi huske Hugo som et venligt og opmærksomt menneske.
Hugo Lessow - pragmatisk bankmand
af den gode gammeldags slags - var
SSFs kompetente og tilforladelige
revisorer i en længere årrække. Han
var foreningen en tillidsfuld rådgiver i
finansielle spørgsmål.
I den SSF-tilsluttede Borgerforening
var han kasserer.
Vi vil mindes Hugo med respekt.
Æret være Hugo Lessows minde.
Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær
Hugo Lessow begraves 10. juni kl. 14
på Brøns Kirkegård.
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BENNETGAARD 80 ÅR

SPORSKIFTE

Årsmøde lørdag/ søndag

Åbent hus p.g.a. jubilæet
[KONTAKT] Hvilehjemmet Bennetgaard kan i morgen, fredag den 10.
juni markere, at det er 80 år siden,
Jutta Kloppenborg Skrumsager forærede slægtsgården Bennetgaard til brug
som rekreationshjem for danske sydslesvigere.
Bennetgaard fungerer og lever i bedste
velgående i Jutta Kloppenborg Skrumsagers ånd midt i sønderjyske Københoved.
Hvert år kommer over 100 ældre fra
det danske mindretal i Sydslesvig på et
10 dages ophold. Opholdet finansieres
for størstedelen ved frivillige gaver fra
fonde og legater, foreninger, grænseforeninger, kirker og enkeltpersoner.

Dertil kommer en egenbetaling fra
dem, der tager på ophold på Bennetgaard.
Hvilehjemmet får ingen offentlig støtte i Danmark, men støttes med et fast
beløb af Dansk Sundhedstjeneste for
Sydslesvig og Dansk Menighedspleje i
Flensborg.
Bennetgaard har også en aktiv støtteforening, som hvert år bidrager med et
anseeligt beløb til drift og vedligeholdelse af det velholdte hvilehjem.
Alle, der har lyst til at få en rundvisning og høre mere om Bennetgaard,
er velkommen til åbent hus fredag den
10. juni kl. 15-17. Der er en forfriskning til alle fremmødte.

NYT TILTAG
Bestyrelsen for Bennetgaard har i jubilæumsåret lavet et nyt tiltag.
Der er nu også mulighed for at pensionister fra Danmark med deltagerbetaling kan komme på rekreationsophold på Bennetgaard. Man kan booke
sig ind for det antal dage, man har lyst
til. Man deltager i samvær og arrangementer sammen med de øvrige gæster
på hvilehjemmet.
Det nye tiltag er ved at blive introduceret, og tilbagemeldingen indtil nu
har været positiv.

[KONTAKT] I år har årsmødeudvalget
i Sporskifte (SSF, SSW, menigheden,
spejderne, UF, skolen, børnehaven,
vuggestuen, SFOen) valgt at lægge
årsmødet lørdag den 11. juni.
Det hele starter kl. 13.45, hvor fanen
bæres ind af spejderne med musik fra
Padborg Jernbaneorkester.
Kl. 15 byder mødeleder Kay von Eitzen velkommen.
Grænseforeningens 1. næstformand
Jens Andresen, medlem af Sydslesvigsudvalget Christian Rabjerg Madsen
(MF) og en ungdomstaler indtager
talerstolen.
Kaffe, te og vand kan købes.
Oksevejens Skoles kor underholder

med musik og sang. Og deltagerne
kommer også til at synge selv.
Der vil være mange aktiviter for børn
og unge.
Slut kl. 17.
Medlemmer og ikke-medlemmer er
velkomne.
SØNDAG DEN 12. JUNI
Flaget hejses ved Det Danske Hus kl.
9 og deltagerne synger ”I østen stiger
solen op”. Den traditionelle og lækre
årsmødebrunch indtages inde.
Der sluttes af med en kort årsmødeandagt kl. 10.30.
Alle er velkommen.

LÆS BOGEN - SE FILMEN
Det første hold på Bennetgaard i år, i
maj, med Lola t.h. i hyggestuen nød
aktiviteterne og stemningen - og havde
flere gange besøg udefra fra folk, der
havde set udsendelsen om gården på
TV Syd og ville vide mere. (Foto: Ernst
Lorenzen)

Vor »forglemmigej« har jubilæum
[KONTAKT] I en tid, hvor de sydslesvigske ældres fortrolige og afholdte rekreations- og hvilehjem Bennetgaard
i Københoved endnu ikke kan se en
sikker fremtid i møde og fortsat må
kæmpe for støtte, er der egentlig ikke
grund til en stor jubilæumsfest.
Men alligevel, i morgen fredag den 10.

juni er der åbenthus på Bennetgaard
kl. 15-17.
80 år er gået, siden Jutta Skrumsager
storsindet overlod gården til ældre
danske sydslesvigeres brug. Hjemmet
indtog - og indtager fortsat - en uforglemmelig plads i sydslesvigernes hjerter - og trodsede krigeriske tider og al

UNG SSF-MEDARBEJDER UDSTILLER

Brontë: Stormfulde højder
[KONTAKT] ”Jeg stod op og forsøgte
at lukke vinduet op. Krogen var loddet fast til sin øsken. Det havde jeg
bemærket, mens jeg var vågen, men
derefter havde jeg glemt det igen. ”Jeg
må alligevel se at få sat en stopper for
det!“ mumlede jeg og hamrede knoerne gennem glasset og rakte en arm
ud for at gribe den påtrængende gren
– men i stedet lukkede mine fingre
sig omkring fingrene på en lille, iskold
hånd!“ (”Stormfulde højder”, side
29).
Emily Brontës ”Stormfulde Højder”
fra 1847 foregår på de to nabogår-

de Wuthering Heights og Thrushcross
Grange, i en vild og tyndt befolket egn
af Yorkshire. Det er en kompliceret og
dyster slægtsroman om had, hævn og
udødelig kærlighed, der nedarves fra
den ene generation til den næste.
Besøg Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstr. 59, onsdag d. 22. juni kl.15,
hvor bibliotekar Viggo Böhrnsen Jensen fortæller om Brontë-søstrene og
temaerne i den engelske romanklassiker og derefter viser filmatiseringen.
Bogen kan lånes på biblioteket.
Der er fri entré.

MIDTSOMMERJAZZ

modgang i grænselandet.
I 15 år er Lola Larsen nu leder af institutuionen. I dag assisteret af Åse som
køkkenchef og Anke som medjælper i
bedriften.
Hele huset er indstillet på at tage imod
nye hold og venner fra hele landet.
Johanna

MIKKELBERG

Sommerudstilling
[KONTAKT] Lørdag den 25. juni kl. 16
åbner Mikkelberg, Center for Nordisk
Kunst og Cricket i Hatsted sommerudstillingen “Uventede veje” med værker
af Joan Riis og Uwe Carstens.
Kunstnerne introducerer selv udstillingen. Stormtown Jazzcompany underholder, og der bydes på drikkevarer og
småkager.
Udstillingen kan ses frem til søndag
den 4. september i Mikkelbergs åbningstider tir-tor 10--13, fre-sø 13-17
og efter aftale på tlf. 04846 6604.

En af de portrætterede personer: Lærke Rahr Futtrup. (Foto: Anna Kaapke)

10 identiteter belyses
[KONTAKT] Mandag den 20. juni kl.
16 åbnes en foto- og dokumentarudstilling med emnet »Identitet« på 2. sal
på Flensborg Bibliotek.
Udstillingen er lavet af SSFs projektmedarbejder Anna Kaapke, der hen
imod slutningen af sit »frivillige sociale
år/ kultur (FSJ)« på Dansk Generalsekretariat afrunder opholdet med det
projekt, hun selv har valgt.
Hun har mødt 10 kendte og knap så
kendte mennesker »som dig og mig«
og beskrevet deres egen historie om
livet i det danske mindretal – og det
er blevet til foto-/ dokumentarudstillingen ”Identitet”.
Deltagerne i projektet er både unge og
ældre, idet hun gerne vil vise forskellige generationers syn på det danske
mindretal.

Anna selv kommer oprindeligt ikke fra
det danske mindretal, og det har derfor været spændende for hende at se,
hvordan tilhørsforholdet til det danske
mindretal påvirker menneskers liv og
deres identitet - eller omvendt?
Med hjælp fra Marc Schachtebeck fra
Aktivitetshuset lavede hun nogle professionelle portrætbilleder, der bliver
præsenteret på udstillingen sammen
med en kort tekst om de portrætterede.
Udstillingen åbner mandag den 20. juni kl. 16 på 2. sal på Flensborg Bibliotek. Bibliotekar Karl Fischer byder velkommen. Anna Kaapke er til stede og
besvarer gerne eventuelle spørgsmål.
Udstillingen vises til og med torsdag
den 14. juli.

JOAN RIIS
har malet siden teenageårene, dog afbrudt af arbejdsårene, hvor hun på
en højere læreanstalt i Aarhus har undervist i den verbale kommunikations
betydning mellem mennesker. Hun vil
gerne skabe smukke billeder som protest mod grusomhed, lidelse og sorg
og for at minde os om, at skønhed er
mere styrkende end noget andet.
www.joanriis.dk

Festival på stranden
[KONTAKT] For 9. gang arrangeres
Mid(t)sommerjazz på Østersøbadet/
Ostseebad i Flensborg søndag den 26.
juni.
Deltagerne i denne enestående open
air jazz-event tager som regel vejret,
som det kommer, og har oplevet alt fra
storm og regn til skønneste sommervejr. Afhængig af vind og vejr bliver
teltet sat op enten direkte på stranden
eller på det grønne område bagved.
Jazzfestivalen begynder klokken 13 og

slutter kl.18.
Der bliver tre fremragende bands:
Art Ensemble Syd, ni musikere fra
Sønderborg (start kl. 13), Mr. Pink, de
”coole ræve” fra Flensborg og Sommerplatte, et af de bedste nytyske
jazzbands fra Köln, højlydt og lidt electro.
https://de-de.facebook.
com/Ostseebad-Midtsommer-Jazz-660686183973921/
Medarrangør: SSF og SdU.

EGERNFØRDE

UWE CARSTENS
født 41 i Flensborg, dansk skolegang,
siden Weserbergland og Hamborg.
Handelslære, brugs- og reklamegrafisk
studium, layouter i store reklamebureauer, selvstændig grafikdesigner og
illustrator, nu maler.
www.uwe-carstens.de

Årsmødet kan komme
[KONTAKT] Det er ikke sikkert, læserne kan læse alt, hvad der står på de reklamer,
SSF i Egernførde har hængt op flere steder omkring H.C. Andersensvej i Egernførde
for at gøre opmærksom på deres store årsmøde lørdag den 11. juni om eftermiddagen på sportspladsen dér. Men folk, der går og kører forbi, kan læse teksten og
mindes om, at det er her, de skal møde på lørdag, hvis altså de er danske eller i
det mindste er interesseret i at se, hvad de danske i byen har at byde på en sådan
dag. (Foto: Fred)

