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[KONTAKT] Netop i disse dage 
udspiller der sig en række vigtige 
møder og drøftelser på allerhø-
jeste forbundspolitiske niveau, 
der kan få afgørende betydning 
for både det danske mindretal i 
Sydslesvig, for friserne og for de 
øvrige anerkendte folkegrupper 
og mindretal i Tyskland.
Møderne foregår i Berlin, hvor et 
af de fire faste møder i Mindre-
talsrådet, som blev gennemført i 
går onsdag, denne gang er faldet 
sammen med det årlige møde 
med Forbundsdagens Indenrigs-
udvalg.
Her forberedte Mindretalsrådet 
blandt andet parlamentarikerne i 
Indenrigsudvalget om den igang-
værende indsamling af én million 
underskrifter, så borgerinitiati-
vet Minority Safepack Initiative 
(MSPI) vitterligt også bliver sat på 
dagsorden i EU-kommissionen
Derudover orienterede Mindre-
talsrådet de indenrigspolitiske 
Forbundsdagsmedlemmer på 
de spørgsmål, temaer og pro-
blemstillinger på mindretallenes 
vegne, som rådet agter at sætte 
på dagsorden overfor de poli-
tiske partier, som stiller op til 
forbundsdagsvalget til efteråret.  
Allerede nu ligger det fast, at 
Mindretalsrådet har formuleret 
en række væsentlige mindre-
talsspørgsmål, som hen over 
sommeren vil blive fremsendt 
til de opstillede partier og deres 
spidskandidater.
I forlængelse af gårsdagens vigti-
ge møde med Indenrigsudvalget 
følger i dag et møde i Kontakt-
udvalget, der er mindst lige så 
vigtigt og betydningsfuldt som 
dialogen og den løbende orien-
tering af de indenrigspolitiske 
parlamentarikere. 
Kontaktudvalget, der består af 
ledede repræsentanter fra SSW 
og SSF plus de politikere i For-
bundsdagen, som er valgt i Sles-
vig-Holsten samt forbundsdagens 
udpegede mindretalskommit-
terede Hartmut Koschyk, er og 
bliver det vigtigste kontaktorgan 
til den tyske stat og den tyske 
Forbunds-regering i relation til 
mindretalsanliggender. 
Kontaktudvalget mødes én gang 
om året og indledes fra gang til 
gang med en opdateret situa-
tionsberetning om det danske 
mindretals aktuelle politiske 

status i Sydslesvig. Denne opda-
tering varetages af SSW’s lands-
formand, Flemming Meyer, som 
denne gang vil komme ind på 
SSW’s fremtidige rolle som op-
positionsparti i Landdagen i Kiel i 
kølvandet på det nyligt afviklede 
landdagsvalg i Slesvig-Holsten, 
hvor SPD, De Grønne og SSW 
tabte regeringsmagten. 
Derudover ligger det fast, at 
Flemming Meyer endnu engang 
vil gentage ønsket om at få ved-
taget en særlig paragraf i den 
tyske lovgivning, som sikrer, at 
medlemmer af de fire anerkend-
te mindretal har ret til sproglig 
ligestilling med tysk på det juri-
diske og strafferetlige område. 
Fulgt op med en lignende og 
tidligere fremsat opfordring til 
de landsdækkende tyske public 
service-medier om at bringe op-
daterede og aktuelle nyhedsud-
sendelser på de fire anerkendte 
mindretalssprog.
Sidst, men ikke mindst, vil SSW’s 
landsforbund også orientere 
Kontaktudvalget om, at det 
grænseoverskridende samarbejde 
mellem Danmark og Tyskland 
ikke har lidt nogen nævnevær-
dig overlast, siden Danmarks 
indførte den midlertidige græn-
sekontrol, der dog på sigt bør 
ophæves. 
Kontaktudvalget vil også få en 
opdateret status over Mindre-
tallenes Hus i Flensborg og en 
briefing om de aktiviteter og 
tiltag, som er i støbeskeen forud 
for markeringen af 100-året for 
folkeafstemningen i 1920.
Mødet i Kontaktudvalget er 
uhyre vigtigt, for derved kan det 
danske mindretal fastholde over-
for den tyske stat og de valgte 
forbundsdagsmedlemmer, at 
mindretalsspørgsmål også er en 
statslige forpligtelse.
Ikke mindst i lyset af, at den 
tyske stat for adskillige år siden 
netop ratificerede og godkendte 
det fælleseuropæiske charter for 
regionalsprog og mindretalssprog, 
der blev vedtaget for præcist 25 
år siden.
I anledning af dette jubilæum 
gennemfører Forbundsdagen i 
morgen, fredag, en officiel debat 
om mindretalssprog og regionals-
prog. Totalt set tre vigtige dage i 
Berlin! 

Tre vigtige dage 
i Berlin

Så blev Minority Safepack 
for alvor sat på landkortet
[KONTAKT]Sydslesvigsk Forening og 
det danske mindretal var talstærkt re-
præsenteret, da mindretalsorganisatio-
nen FUEN fornylig holdt kongres i den 
rumænske by Cluj-Napoca.
En delegation på små 30 deltage-
re, der både repræsenterede SSF, 
skoleforeningen, Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger (SdU) og friserne, 
rejste i samlet flok med fly fra Billund 
Airport til Rumænien for at overvære 
og deltage i den fire dage lange kon-
gres fra 17.-21. maj. 
Trods det store og talstærke fremmøde 
lykkedes det, som allerede omtalt i an-
dre sammenhænge, ikke grænselandet 
at sikre sig værtsskabet for Europeada 
2020 – de europæiske mindretals offi-
cielle Europamesterskaber i fodbold, - 
der næste gang skal afvikles om tre år. 
Værtsskabet gik til det slovenske min-
dretal i Kärnten i Østrig med et over-
vældende flertal blandt de stemme-
berettigede deltagere på FUEN-kon-
gressen.
Med EM-værtsskabet ude af tankerne 

kan Sydslesvigsk Forening og de øvrige 
mindretalsorganisationer i Sydslesvig 
nu i stedet koncentrere sig fuldt og 
helt om at score den million under-
skrifter inden marts måned næste år, 
som skal til for at sætte borgerinitiati-
vet Minority Safepack Initiative (MSPI) 
på EU-kommissionens dagsorden og 
dermed bane vejen for, at EU’s mange 
forskellige mindretal kan få en officiel 
fælleseuropæisk standard for bedre 
vilkår, bedre rettigheder og bedre be-
skyttelse.
Minority Safepack Initiativet blev god-
kendt på FUEN-kongressens anden 
dag, hvor de tilrejsende repræsentan-
ter fra FUENs medlemslande var på 
udflugt til den gamle borg Bonchida 
uden for Cluj. Her blev samtlige delta-
gere meget symbolsk bedt om at sætte 
deres navnetræk og signatur på et stort 
og særligt fremstillet Minority Safe-
pack-landkort over hele Europa.
Og i løbet af relativt kort tid var det 
store landkort sprængfyldt med store 
og små signaturer, navnetræk, under-

skrifter og kruseduller fra både nord, 
syd, øst og vest som en mangfoldig 
tilkendegivelse af, at såvel FUEN som 
den helt store og samlende aktør bag 
borgerinitiativet og de respektive med-
lemslandes mindretalsorganisationer 
nu ved fælles hjælp lægger sig selen 
for at få de mange underskrifter i hus.
Med kongressens officielle godkendel-
se af projektet, der i øvrigt også blev 
godkendt under den forrige kongres 
i det sydlige Tyrol i 2013, har FUEN 
nemlig givet sig selv og sine medlems-
lande grønt lys til at gå hele vejen.
Undervejs i den fire dage lange 
kongres, der var spækket med taler, 
indlæg og oplæg af forskellig slags i 
forhold de mindretalspolitiske tema-
er, blev der naturligvis også tid til at 
lære den lokale folklore lidt bedre at 
kende, at gå på opdagelse i den frem-
medartede Balkan-kultur og at etab-
lere nye netværk med de forskellige 
mindretalsgrupper rundt om i Europa. 

Årsmødeplakater i Egernførde

Skovens Dag vakte jubel
[KONTAKT] Ikke færre end 44 deltagere – børn 
som voksne, store som små – havde en forrygende 
og hyggelig dag, da SSF Flensborg Nord markere-
de Skovens Dag med en familietur i skoven med 
masser af dansk, masser af leg og masser af fysiske 
udfordringer på programmet.

[KONTAKT]Gennem de sidste par uger har elever, 
lærere og medarbejdere på Jes Kruse Skolen i Egern-
førde kunnet gå på en både historisk og grafisk op-
tagelsesrejse i de danske årsmøder i Sydslesvig.  32 
indrammede årsmødeplakater er udlånt fra SSF Bil-
ledsamlingsudvalg og hængt op til skue og beundring 
på skolens gange.  Ældste plakat er fra 1952.

Bevæbnet med hver sin spritnye sprit-
tusch skrev hovedaktørerne fra den 
sydslesvigske delegation – general-
sekretær Jens A. Christiansen, Hans 
Heinrich Hansen (initiativgruppen) og 
Jon Hardon Hansen (formand for SSF) 
under på det store fælleseuropæiske 
Minority Safepack-landkort sammen 
med FUEN’s præsident, Lorant Vinsze. 

En afslappende hyggestund på et af de 
små torve i Cluj, hvor FUEN-kongres-

sen blev holdt for et par uger siden.

Unge rumænere i deres flotte natio-
naldragter var blot et af mange indslag 
med lokal folklore fra den rumænske 
kongresby Cluj-Napoca. 
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Åbent hus på tysk mølledag i 
Kobbermølle Industrimuseum
[KONTAKT]Kobbermølle Industrimu-
seum indbyder til Åbent-Hus på Den 
tyske Mølledag den 5. juni kl. 11.00-
17.00.
Denne dag tages der ikke fast entré, 
men gæsterne bedes om en hånds-
rækning i form af et frivilligt bidrag til 
at fi nansiere dagen og som en hjælp til 
den videre udvikling af museet.
Der vil være korte rundvisninger gen-
nem udstillingen, demonstration af 
hammerværket og de udstillede maski-
ner samt en smed i arbejde ved essen. 
Museets ekspert i dampmaskiner, in-
geniør og modelbygger er Dieter Hel-
lmann, der demonstrerer og fortæller 
om museets store samling af dampma-

skinemodeller.
En lille særudstilling viser fotos af gam-
le vindmøller.
Museets venner fra Kobbermølle Frivil-
lige Brandværn sælger kaffe, hjemme-
bagt kage og grillpølser.
Frem til udgangen af oktober har 
museet åbent fra onsdag til søndag kl. 
13-17. 
Entréen er fortsat 5 � for voksne og 2 � 
for børn.
Grupper fra 8 personer er efter forud-
gående aftale velkomne alle dage hele 
året på alle tidspunkter. 
For grupper er entréen inklusive rund-
visning — på dansk eller tysk efter 
ønske.

Museumsgæster kan gratis benytte 
museets udendørs picnichjørne ved 
indgangen. 
Tilmeldte grupper har desuden mod 
et mindre servicegebyr (20,- euro pr. 
20 deltagere) mulighed for at indtage 
medbragt mad og drikkevarer i vort 
indendørs serviceområde. Mod for-
udbestilling kan museet servere kaffe, 
men ikke kage.
Uden for åbningstiderne kan museets 
foredragsområde lejes til informations-
arrangementer, receptioner, jubilæer 
osv.
Kontakt museet på telefon 407 71 25 
(brug telefonsvareren) eller museum@
kabelmail.de

Dagen igennem vil der være korte rundvisninger og demonstration af både ham-
merværket og diverse maskiner i museumsudstillinge

Smeden arbejder naturligvis ved den 
åbne esse, når Kobbermølle Industri-
museum holder åbent hus i anledning 
af Den Tyske Mølledag. Det sker 
mandag den 5. juni, som også er 2. 
Pinsedag. 

Sidste udkald for en sejltur med Helene
[KONTAKT]Lørdag den 1. juli byder 
SSF Husum Amt på en sejlads på Ha-
derslev Fjord med turbåden Helene. 
Turen bliver en rejse i dansk gastrono-
mi og i dansk og tysk historie.
Under sejladsen serveres noget så klas-
sisk dansk som hakkebøf og fl øderand. 
Mens det fortæres, får vi fortalt om 
byens og fjordens historie. 
Turen fortsætter lige forbi fjordmun-
dingen til den lille ø Aarø i Lillebælt. 
Her venter en kort guidet gåtur rundt 
i Aarø By, inden vi sejler tilbage til 
fastlandet med den almindelige passa-
gerfærge.
Aarø var en gang Tysklands nordligste 
ø. Dengang var den noget af en smug-
lerrede. De seks-syv sømil, der er ind 
til Assens, var overkommelige på Lille-
bælt, hvor smuglerne ofte lå i læ for de 
værste vinde.
Øen bærer stadig minder fra den peri-
ode, den var tysk. En del af digerne er 
bygget af russere, der var kejserrigets 

krigsfanger under første verdenskrig. 
Aarø fi k først sin kirke i 1905. Ind til 
da kom en præst fra a over og holdt 
gudstjeneste i en skolestue. Når nogen 
skulle begraves, blev såvel den afdø-
de, de pårørende og hele gravfølget 
sejlet over sundet eller båret over isen. 
Nærmeste kirkegård var – og er – i 
Øsby, der ligger tre-fi re kilometer inde 
i landet. 

Turen koster 20 euro for voksne og 12 
for børn. 
Mad ombord på Helene er inkluderet, 
men drikkevarer er for egen regning. 
Husk at medbringe DKK-kroner – eller 
visakort – og pas. 
Sidste tilmelding er i dag - torsdag den 
1. Juni!!

Du kan lige akkurat nå at tilmelde dig sommerudfl ugten til Haderslev Fjord og den 
spændende sejltur med turbåden Helene. Sidste tilmeldingsfrist er i dag, torsdag 
1. juni.

10.000 legatkroner til 
Humanitært Udvalg
[KONTAKT]Humanitært Udvalg ved 
Sydslesvigsk Forening (SSF) kan se 
frem til en kærkommen økonomisk 
håndsrækning fra Lauritz og Augusta 
Dahls Mindelegat II, der for nylig har 
holdt sit årlige fondsmøde. Her vedtog 
legatets bestyrelse at imødekomme en 
ansøgning fra Humanitært Udvalg, der 

bliver begunstiget med 10.000 legat-
kroner. 
Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat II 
er hjemmehørende i Aabenraa og støt-
ter nationale formål og især formål syd 
for grænsen i Sydslesvig. Deriblandt 
folkelig oplysning ud fra nationale 
synspunkter.

[KONTAKT] SSF Slesvig distrikt har 
atter tilrettelagt årets traditionelle tur 
”Ud i det blå!” Den fi nder sted pinse-
lørdag, lørdag den 3. juni 2017. 
Vores bus guider os suverænt rundt i 
omegnen, og vi kommer til at se en 
masse spændende steder, man eller 
ikke får at se, hvis man bliver hjemme 
på sofaen. 
Årets tur koster kun 17 Euro. Inklude-
ret i prisen er busturen og et lækkert 
varmt måltid om aftenen (drikkevarer 
er på egen regning). IKKE-medlem-
mer betaler 25 euro. Bussen starter 
kl. 14:00 fra ”Schleihallenparkplatz” i 
Slesvig, og vi regner med at være tilba-
ge ca. kl. 19:30. Tilmeldingsfristen er 
overskredet.

På tur i det blå 
med SSF Slesvig

Beachhåndbold for seniorer
[KONTAKT]Lørdag den 8. juli forvand-
les stranden i Wassersleben for en 
stund til en veritabel håndboldarena 
med hele fi re baner i spil på én gang.
Det sker fordi Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger (SdU) fl øjter op til en 
ordentlig omgang beach-håndbold 
for seniorhold bestående af spillere af 
begge køn.  Deraf navnet Beachhånd-
bold for Senior Mix.
Der spilles efter de gældende mix-reg-
ler under DGI med tre ’markspillere’ 
plus én målmand, hvoraf mindst to af 

spillerne skal være kvinder. Et hold må 
højst bestå af otte spillere, der alle skal 
være over 17 år og medlem af enten 
SdU eller en forening under DGI.
Tilmelding til Beachhåndbold-stæv-
net foregår digitalt via www.dgi.
dk/201714654002.  Senest torsdag 
den 15. juni.
Eventuelle spørgsmål besvares af 
Kaj Andersen (tel. 0178-4507405) 
eller Christel Bonde (tel. 0461-
144080217).

Følg 

   os på

     Facebook 

Anden pinsedag, mandag den 5. juni 
2017, Joh. 3, 16-21 

Arnæs, på stranden i Schönhagen, 10,
Korsgaard
FL Ansgar Kirke, Fælles pinsegudstje-
neste i Sporskifte
FL Helligåndskirken, Fælles pinseguds-
tjeneste i Sporskifte
FL Sct. Hans, Fælles pinsegudstjeneste 
i Sporskifte
FL Sct. Jørgen, Fælles pinsegudstjene-

ste i Sporskifte
FL Sporskifte, 17, Fælles pinsegudstje-
neste
Holtenå, 10.30, Mønsted
Tarp, 10, Treschow-Kühl
Vesterland, Skt. Kristofferus, 11,
Økumenisk gudstjeneste

Onsdag, den 07. juni 2017
Skovlund forsamlingshus, 11.15, Røn-
now, pinseskolegudstjeneste

Gudstjenester

Pinsedag, søndag den 04. juni 2017, 
Joh. 14, 22-31
Egernførde, 14.30, Mønsted, kon-
fi rmationLørdag, den 03. juni 
2017Aventoft , se Læk
Bredsted, se Læk
Egernførde, 10, Mønsted, konfi rma-
tion
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted, kir-
kekaffe
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Gelting, 10, Korsgaard

Harreslev, 10, Jacobsen
Husum, 11, Vogel
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 14, Parbo, Udendørsgudstjeneste
Nr. Haksted kirke, 10, Rønnow, 
dansk-tysk
Rendsborg, 11.30, Mogensen
Slv. Ansgar, 10, Wappen von Sch-
leswig
Staldkirken, Vesterland, 9.00, dansk-
tysk 
Sørup Sognekirke, 9.30, Steen
Vanderup, 11, Treschow-Kühl, dansk-
tysk
Vesterland, 10.30, Dansk-tysk

2.
Aktivitetshuset: 72,5 hours Sch-
lachthof/Dockyard/Butcher Jam i 
Galwik-Parken, Flensborg 2.-4. 
juni 
Flensborg Ældreklubben Duborg: 
Tur til ”Naschkönig” i Slesvig fra 
Junkerhulvej kl. 14.30
SSF-distrikt Rendsborg by og me-
nigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset 
kl. 14.30-16
SSF-distrikt Slesvig: Pinsetur fra 
Schleihallenparkplatz kl. 14

4. 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Mor-
genmad i Spætteklubben kl. 9.30

5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Mar-
gretheklub i Menighedshuset kl. 
14
Kobbermølle Industrimuseum: 
Åbent Hus kl. 11-17
SSF-distrikt Lyksborg: Pinsetur ud 
i det blå fra parkeringspladsen ved 
Edeka kl. 7

6.
Flensborg SSW-distrikt Nord: Po-
litisk aftensmad med formand Phi-
lipp Bohk i Tønnsenhuset kl. 17
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj: Klubaf-

ten for børn fra 4. klasse og op til 
18 år med ”Varulvspil” i SFO-hu-
set kl. 18-20
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og 
Sankelmark: Hyggeeftermiddag 
for alle aldre med foredrag ved 
Lis Bewernick om ”St. Katharine 
- den danske kirke i London”  i 
kirken kl. 15
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og 
Sankelmark: Gabys læsekreds på 
skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften 
i forsamlingshuset kl. 19-22 

7.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i 
forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejt-
um
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i 
forsamlingshuset kl. 15.30

8.
Lyksborg Børnehave: Danskkursus 
for begyndere i børnehaven kl. 
19.30-21
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub 
i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg 
Torsdagsklub: Møde på Slesvighus 
kl. 14.30–17



FERIE-TILBUD

LÆSEBØGER

SOMMERLEJR

GRØNNE GLÆDER

EGERNFØRDE
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AKTIVE KVINDER

[KONTAKT]Går Du i femte, sjette, 
syvende eller ottende klasse og har Du 
mod på at afprøve dine egne grænser, 
så er der al mulig grund til at plotte 
et stort og fedt kryds ind i kalenderen 
i uge 30, den første uge af skolernes 
sommerferie. 
Her afvikler Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger (SdU) sin store årlige 
sommerlejr for børn og unge, og sådan 
bliver det også i år, hvor kursuscenter 
Christianslyst i Sønderbrarup atter 
engang danner rammen om en sej lejr 
med masser af aktiviteter på program-
met.  Fra fodbold, håndbold, kajak, 
badminton samt gymnastik og dansk til 
en bred vifte af kreative udfoldelser.
Læs mere om sommerlejren på blog-

gen: http://sommerlejrblog.wordpress.
com.
Det koster 100 euro at deltage alt in-
klusive og med søskenderabat på 30 
euro for hver lillebror eller lillesøster, 
der også bliver tilmeldt.
Sommerlejren afvikles fra mandag 24. 
juli til og med fredag 28. juli, og det 
er en rigtig god idé at melde sig til så 
hurtigt som muligt, da der kun en be-
grænset antal pladser.
Tilmelding foregår online via hjemme-
siden www.dgi.dk/201714006004.  
Senest tirsdag den 6 juni. 
Yderligere spørgsmål og info om som-
merlejren:  René Lange (Tel. 0178-
4507403) 

Sommerlejr for børn og
unge på Christianslyst 

[KONTAKT] Bisher konnten sich die 
Nordfriesen ihre eigene Geschichte 
nur auf Deutsch erklären lassen. Das 
ist jetzt vorbei!
Es liegen zwei Lesebücher durch alle 
Zeiten vor, vom Mittelalter bis heute. 
Geschichte, Kultur und Landeskunde 
werden hier in friesischer Sprache 
dargelegt – und das in zwei Dialekten: 
auf Frasch und Fering: Der Titel lautet: 
Nordfraschlönj aw frasch und Nuurd-
fresklun üüb fering.  Sachtexte, litera-
rische Texte und zahlreiche Illustratio-
nen mit friesischen Erklärungen führen 
durch die Jahrhunderte und in viel-
fältige Themen, vom Christentum bis 
zum Tourismus und von der Auswan-

derung bis zu Sagen und Legenden. 
Ein Werk nicht nur für Lernende, son-
dern auch für Muttersprachler.
Das Werk wurde gefördert aus Mitteln 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) über 
den Friesenrat. 
Die beiden Bücher aus dem Verlag 
des Nordfriisk Instituut bieten für 
jeweils 9,90 Euro 91 bzw. 84 Seiten 
und sind erhältlich über den Buchhan-
del oder direkt beim Nordfriisk Insti-
tuut in Bredstedt, Süderstr. 30, 25821 
Bräist/Bredstedt, Tel.: 04671-60 120, 
E-Mail: info@nordfriiskinstituut.de

Friesisches Lesebuch 
durch alle Zeiten

To bogforsider I  og II

[KONTAKT]Spejdernes Lejr 2017, der 
afvikles i hele uge 30 inklusiv lørdag 
og søndag den 22.-23. juli, forventes 
at blive Danmarks største spejderlejr. 
Lejren arrangeres af de fem danske 
spejderkorps i foreningen Spej-
derne: Det Danske Spejderkorps, 
KFUM-Spejderne i Danmark, De 
grønne pigespejdere, Danske Bapti-
sters Spejderkorps og Dansk Spejder-
korps Sydslesvig. 
Lejrens vision er “Vi sætter spor” – det 
gør vi i os selv, i hinanden og omver-
denen. 
Det betyder, at lejren skal være et 
sted, hvor man som spejder udvikler 
sig, hvor man oplever, at man kan 
mere i samlet flok – og i forhold til 
omverdenen. At spejderne bliver be-
vidste om eksempelvis bæredygtighed 
og fremmede kulturer.  
Det danske og det tyske mindretal ar-
bejder sammen med Grænseforenin-
gen om at give spejderne og andre 
besøgene et indblik i det særlige ved 
grænseregionen og mindretallenes 
verden. Sammen med Grænsefor-

eningen og Bund Deutscher Nords-
chleswiger (BDN) vil Sydslesvigsk 
Forening være synligt til stede i et 
”Grænselandstelt” på Kær Vestermark, 
der bliver centrum for begivenheder-
ne under lejren.
Spejdernes Lejr 2017 bliver afholdt 
den 22. juli til den 30. juli 2017 på 
Kær Vestermark i udkanten af Sønder-
borg i tæt
Hvis du (fra 16 år og opefter) har tid 
og lyst til at være med til at informere 
spejderne og andre besøgene om det 
danske mindretal en eller flere af da-
gene – eller måske også bare i et par 
timer i løbet af ugen - så meld dig til 
inden den 26. juni med mulige tids-
punkter hos: 
Tinne Virgils (SdU) på tlf. +49 (0)461 
14408 227 eller via mail på tinne@
sdu.de
eller
Tine Andresen (SSF) på tlf. +49 
(0)461 14408 150 eller via mail på 
tine@syfo.de

Vær med til at informere 
om mindretallet på
SPEJDERNES LEJR 2017

[KONTAKT]På skovens dag i starten 
af maj nød ikke færre end 44 men-
nesker i alle aldre Klues skoven fra kl. 
10.30–14.30.
Ved naturlejepladsen i Klues skoven 
blev der leget, klatret, snakket og 
knyttet mange gode og frugtbare kon-
takter. 
Deltagerne startede med en skovsang 
på dansk med tysk oversættelse. Der-
efter en fælles frokost med hjemmela-
vetlavet kryddersmør, inden familierne 
sagde Tak-for-Mad og gik hjem igen 

midt på eftermiddagen. 
De deltagende familier – børn såvel 
som voksne - havde en så hyggelig dag 
i skoven, at de ikke kan vente helt til 
efteråret med at mødes igen. 
Af samme grund blev det aftalt at mø-
des ved Flensborg Roklub den 2. juli 
til en stand-dag.
Familierne havde nogle helt klare øn-
sker til, hvad de forventer af et SSF-ar-
rangement. 
Små lokale arrangementer, der helst 
ikke må vare længere end fire-fem 

timer.  Og heller ikke arrangementer, 
der starter for så tidligt på dagen, at 
der opstår stress fra morgenstunder, 
når alle skal gøres klar til at komme ud 
af døren. 
Og endelig også arrangementer med 
aktiviteter, hvor hele familien kunne 
være med. 
Det var tredie gang at Flensborg Nord 
lavede et familie-arrangement efter de 
ovennævnte kriterier, og det var der 
fin tilslutning og interesse for. 

Store og små hyggede sig gevaldigt med klatring, leg og balancegang mellem de smukke ny- udsprungne træer i Klues skoven.  
Næste familiearrangement i Flensborg Nord-regi finder sted søndag 2. juli.

Flensborg Nords børnefamilier 
nød Skovens Dag i fulde drag

[KONTAKT] Med flere end 660 med-
lemmer fordelt i 20 kredse i seks 
forskellige distrikter er Den Slesvigske 
Kvindeforening en mangfoldig stør-
relse, der har godt fat og som nyder 
god opbakning i hele det sydslesvigske 
område.  
Men det er bestemt også en aktiv 
forening med et ganske højt aktivi-
tetsniveau, der har en bred appel til 
sine medlemmer.  Alene sidste år var 

medlemsopbakningen til den årlige 
sommerudflugt så stor, at udflugten 
måtte gennemføres i to ombæringer.  
Derudover har Den Slesvigske Kvin-
deforening ganske stor succes med at 
stable tilbud og aktiviteter på benene, 
som flere distrikter og kredse gennem-
fører i fællesskab og/eller i samarbejde 
med andre foreninger. 
Sådan lyder i hvert fald status fra for-
eningens seneste generalforsamling på 

Jaruplund Højskole, hvor Annemarie 
Erichsen blev genvalgt som formand, 
mens Mona Kærulff Lorenzen over-
taget hvervet som næstformand efter 
Bente Andersen, der frivilligt har 
sluppet tøjlerne efter ti år som ’næst-
kommanderende’.  Marianne Huy står 
fortsat for at sætte sin revisorpåtegning 
på det godkendte regnskab. 

Slesvigske kvinder er aktive kvinder

[KONTAKT]Eleverne på Jes Kruse 
Skolen i Egernførde behøver nu ikke 
længere at sidde stille på rumpetten 
på stolene i deres klasseværelser for at 
lære historien om de traditionelle og 
traditionsrige årsmøder i Sydslesvig. 
Historien om årsmøderne er nemlig 
meget mere synlig og tilgængelig ude 
på gangen,  hvor ikke færre end 32 
indrammede Årsmødeplakater netop 
er blevet hængt op.
Årsmødeplakaterne tilhører Sydsles-
vigsk Forening (SSF), som på billed-
samlingsudvalgets foranledning har ud-
valgt et selektivt udvalg af samlingens 
små 40 årsmødeplakater fra de sidste 
årtier og som på fornem grafisk vis gi-
ver et både farvestrålende og tidstypisk 
indtryk af de store årsmøder, som det 
danske mindretal i Sydslesvig har holdt 
siden 1950’erne.
Skolens pedeller, Ingwer Roost og 
Morten Terkelsen, har stået for såvel 

ophængningen som den systematiske 
sortering og udvælgelse af de 32 pla-
kater, der spænder over en periode 
på ikke færre end 65 år. Den ældste 
udstillede årsmødeplakat daterer sig 
nemlig til 1952. 
Udstillingen af de mange årsmødepla-
kater blev åbnet med en lille fernise-
ring mandag aften i sidste uge, hvor 
også SSF’s årsmødeudvalg var til stede. 
Årsmødeplakaterne kan ses på Jes 
Kruse Skolen under årsmødedagene 
og i skolens åbningstid frem til som-
merferien.

32 årsmødeplakater udstilles 
lige nu på Jes Kruse skolen

Årsmødeudvalget og bestyrelsen for 
SSF i Egernførde mødte naturligvis op 
for at tage de mange smukke plakater i 
øjesyn, da udstillingen blev åbnet man-
dag i sidste uge. 
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Danmark – 
det ’fede’ 
land mod nord
[KONTAKT]For det danske mindretal i 
Sydslesvig fremstår Danmark som det 
’fede ’ eftertragtede land mod nord.  
Men især på ét punkt er det måske en 
god idé at holde lidt igen med alt det 
danske. 
Ifølge OECD – den internationale or-
ganisation for økonomisk samarbejde 
og udvikling – har Danmark nemlig 
sat sig tungt på førstepladsen som det 
land i hele Norden med relativt fl est 
indbyggere, der er i stand til at presse 
badevægten op i det faretruende røde 
felt. 
Knap 15 procent af danskerne er så 
nu overvægtige eller regulært fede, at 
deres BMI (Body Mass Index) lander 
på 30 eller derover.  
For ti år siden fyldte denne gruppe 
‘kun’ 11 procent i landskabet, men 
allerede tre år efter (i2014) var ande-
len af svært overvægtige steget til 13,4 
procent af den danske befolkning.  
Det er da ikke spor fedt!!

Spænding i Læk-huset
[KONTAKT]Her til aften, torsdag 1. 
juni, opstår der mere end almindelig 
i spænding i ejendommen Læk-Huset 
på Allévej 32 i Læk.
Huset får besøg af ikke færre end to 
spændingsforfattere, der nok, hvordan 
man holder læserne fanget til sidste 
side med gribende og neglebidende 
page-turnere. 
Den ene forfatter er H. Dieter Neu-
mann fra Flensborg, der er aktuel med 
krimiromanen ”Nebel über die Küste”, 
hvor læserne endnu engang stifter 
bekendtskab med kriminalkommissær 
Helene Christi. 
En spændingsroman, der udspiller sig i 
Flensborg og omegn.
Det andet kriminavn under aftenens 
arrangement er Gisa Pauly, der kvit-
tede sit gode job  som lærer for snart 
tyve år siden for at gøre skriveriet til 
sin levevej. Hun debuterede på den 
skønlitterære scene for snart 25 år 
siden med bogen ”Mit Langt’s – eine 
Lehrerin steigt aus’, der er blevet fulgt 
op af en serie af kriminalromaner, som 
udspiller sig på ferieøen Sild, hvor op-
havsmanden opholder sig med jævne 
mellemrum.
Aftenens arrangement med de to for-
fattere i Læk-Huset begynder klokken 
20.00. 

Dåb og konfi rmation
i samme ombæring
[KONTAKT]Lørdagen efter Kirsti Him-
melfart var der konfi rmation hos den 
danske menighed i Tønning. 
Her blev Leve Berg konfi rmeret og ved 
damme lejlighed blev hans lillebror 
Matti Berg døbt. Næste konfi rmand-
indskrivning søndag den 09. juli kl. 
11.00 i Tønning kirkesal.

Ny-konfi rmerede Leve Berg holder 
her sin lillebror, Matti Berg, frem for 
fotografen.  Matti Berg blev døbt ved 
samme anledning. Det foregik lørdagen 
efter Kristi Himmelfart. 

[KONTAKT]Menuen står på halve sild 
akkompagneret af snesevis af kamer-
aklik, når de fi re sæler hos Fiskeri- og 
Søfartsmuseet i Esbjerg får fyldt foder 
på. 
En del af klikkeriet blev leveret den 
lørdag for et par uger siden, hvor med-
lemmer af SSF Husum Amt besøgte 
museet.

Efter sælfodringen stod den på en 
rundgang i museets hemmelige kæld-
re. 
Her var der lagre af knogler og kranier. 
Hvalros, isbjørn, marsvin, kaskelot. Et 
tidligere laboratorium bliver nu brugt 
som tørrerum for knogler. Her lå hele 
marsvin som byggesæt bredt ud over 
adskillige kvadratmeter. 

Også museets maskinrum, hvor pum-
perne, der skifter 130.000 liter vand i 
timen i akvarierne blev besøgt. 
Femårige Theve Caspersen fra Olde-
rup fandt nu hverken knogler eller 
pumper særligt ophidsende.
”Skal vi ikke snart se nogle fi sk”, spurg-
te han igen og igen. 
Og det skulle vi. Kældrene rummer 

også bassiner hvor de fi sk og skaldyr, 
der venter på en plads i akvarierne, 
tilbringer ventetiden. 
Rokkeyngel, taskekrabber, gopler og 
andre våde væsner opholder sig i bas-
siner, hvor man kan få et helt andet 
blik på dem, end i de offentligt tilgæn-
gelige akvarier. 

Blandt sultne sæler og andre våde væsner
Sælfodringen var et hitMaria Kumm og Theve Caspersen studerer de våde væsner med hjælp fra guiden, 

Lasse Ottosen i midten. 

[KONTAKT] Der er fast tradition for 
sommerbogsalg i Flensborg Bibliotek. 
I år bliver det ekstra stort og strækker 
sig over hele fi re måneder fra torsdag 
den 1. juni til lørdag den 30. septem-
ber.
I løbet af hele året foretager bibliote-
ket løbende kassation og udskiftning 
af bøger og øvrige materieler. Men da 
biblioteket til oktober måned 2017 
skal skifte til et nyt internt bibliotekssy-
stem, skal der i den grad ryddes ekstra 

op på hylderne og i biblioteks-data-
basen.
Bogsalget foregår i Informationen i 
stueetagen i Flensborg Bibliotek og åb-
ner i dag (torsdag d. 1. juni kl. 9:00). 
Priserne er de samme favorable:
En bog: 1,00 euro
En fyldt bibliotekstaske eller pose: 
5,00 euro
Tidsskrifter: 1 stk: 0,50 euro  -  4 stk: 
1,00 euro  -  8 stik: 1,50 euro.

Ekstra stort bogsalg 
i Flensborg Bibliotek

Flensborg Bibliotek rydder op i lasten 
af læsestof og gode bøger forud for en 
større udskiftning af sit interne biblio-
tekssystem. Derfor bliver bibliotekets 
traditionelle sommerudsalg af bøger 
større end normalt, og der forventes 
stor tilstrømning på landsgangsbroen, 
når udsalget starter her til morgen kl. 
9.00. 

Status quo i 
Sydslesvigsk Udvalg 
[KONTAKT]Sydslesvigsk Udvalg af 5. 
maj 1945 har fornylig holdt sin årlige 
generalforsamling på St. Knudsborg i 
Flensborg, hvor der var genvalg over 
hele striben til de bestyrelsesmed-
lemmer, som var på valg. Bestyrelsen 
fortsætter som i den forgangne perio-
de med Helge Moosmann (Haderslev) 
som formand og Bent Mitchell fra 
Slagelse som næstformand. Den øvrige 
bestyrelse består af Christian Skov, 
Vojens (kasserer), Jens Christensen, 
Haderslev (sekretær) og Ingrid Rahn, 
Sydslesvig.  Suppleanter er Günter 
Rahn, Flensborg og Ingrid Clausen fra 
Haderslev.
Efter en gennemgang af hele forløbet 
omkring generalkonsul-sagen beslut-
tede de fremmødte på generalforsam-
lingen at udtrykke deres misbilligelse 
over afskeden af den nuværende 
generalkonsul Henrik Becker-Christen-
sen, der fi k støtte og opbakning og tak 
for indsatsen med på vejen fra gene-
ralforsamlingen i Sydslesvigsk Udvalg. 

[KONTAKT] Borgerforeningen Flens-
borg stiftet den 12. maj 1835 giver 
nu bolden op til en medlemsudfl ugt 
til Sydbank Park i Haderslev, hjem-
mebane og bastion for SønderjyskE’s 
herrefodboldhold i den bedste danske 
fodboldrække, Superligaen.
Men SønderjyskE – som er den forkor-
tede udgave af aktieselskabet Sønder-
jysk Elitesport A/S med hovedkontor 
i Vojens - spænder skam over meget 
mere end fodbold på topplan.
Aktieselskabet, der blev stiftet i 2003-
2004, driver også ishockey på topplan 
i Metal Ligaen, kvindehåndbold i 1. 
division med hjemmebane i Aabenraa 
samt et herrehold i Sønderborg, der 
spiller med i håndboldrækken 888-Li-
gaen.
Alle sammen selvstændige elite-
sports-afdelinger, der hver især bidra-
ger til  succeshistorien om det førende 
sønderjyske fl agskib indenfor idrættens 
verden.
Under medlemsudfl ugten til Sydbank 

Bank, som fi nder sted torsdag 15. juni, 
får deltagerne både en rundvisning 
på hele anlægget på Parkvej i Hader-
slev og et møde med aktieselskabets 
direktør, Klaus B. Rasmussen, der vil 
orientere om konceptet, idéen og am-
bitionerne bag SønderjyskE. 
Derudover vil der være et indlæg 
om ’Susam’, som er det sønderjyske 
udviklings-samarbejde, der primært 
består af et netværk af sønderjyske 

virksomheder, som bakker op om Søn-
derjysk Elitesports aktiviteter.
Med i deltagerprisen på 160 DKK 
(omregnet til 20 euro) indgår tre styk-
ker smørrebrød med øl eller vand plus 
kaffe eller te.
Da borgerforeningens bestyrelse for-
venter stor interesse for dette arrange-
ment, anmodes om hurtig tilmelding 
til foreningens sekretær Iver H. Otto-
sen på telefon 0045 74670647 eller 
mail  iverho@mail.dk (helst). 
Tilmeldingsdeadline er mandag 5. 
juni.
Selve arrangementet begynder på 
Sydbank Park i Haderslev kl. 17.50. 
Deltagerne skal selv sørge for at kom-
me frem i egne biler medmindre der 
aftales fælles samkørsel ved tilmelding.

Kom med bag kulisserne i Sydbank Park 

[KONTAKT]”Vi kan da også lige sta-
ble et voksenkor på benene, der kan 
synge nogle svenske viser.”  Den be-
mærkning faldt for nylig på et møde i 
Bredsted, hvor deltagerne  diskuterede 
årsmødeforberedelser. Og det gjorde 
de så.  Få dage efter kunne man på 
facebookgruppen Dansk i Bredsted 

læse, at Henry Bohm og Christiane 
Bodenhagen inviterede til syv øveafte-
ner.  Koret skal synge Vårvindar Friska, 
Gabrielas Sång og Har du visor, min 
vän. Årsmødet i Bredsted fi nder sted 
lørdag den 10. juni, klokken 13 på 
Bredsted Danske Skole.

De vil synge på 
svensk til årsmødet

Her øver de sig vistnok mest i at synge hmmmm. Men de skal nok få styr på visor-
na, lover sangerne fra Bredsted. 

SønderjyskE hoptimist
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