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UGENs OVERSKRIFTER

DE DANSKE ÅRSMØDER 2017

Årsmøde-træer i god jord

[KONTAKT] De nye, friske Gråsten-æbletræer, som

årsmødeudvalget under Sydslesvigsk Forening fornylig har doneret til sine medlemmer og distrikter rundt
om de forskellige amter, er bestemt faldet i god jord.
De første træer er allerede blevet plantet med stor
begejstring.

Læs mere på KONTAKT side 2

Spørgeskema i sidste fase

[KONTAKT] Historiker Rejhan Bosnjak, der er i gang

med sit PhD-projekt om det danske mindretal i Sydslesvig, indstiller efter årsmøderne den omfattende
spørgeskema-undersøgelse, han indledte for nogle måneder. Måske løber Du ind i ham under et de forestående årsmøde-arrangementer de kommende tre dage.
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Forhenværende undervisningsminister
Bertel Haarder spørger endnu engang
ind til, hvorfor der ikke udbydes er
hvervsuddannelser til de unge i Syd
slesvig?

Skole-jubilæum i Husby

[KONTAKT] Husby Danske Skole er stærkt på vej sin
70 års fødselsdag. I den anledning er går elever og
lærere i den store manege for at forberede en festlig
jubilæums-cirkusforestilling.

Læs mere på KONTAKT side 5
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Folkefest –
fornøjelse og fornyelse

[KONTAKT]Nu sker det. Mød op!!
De traditionsrige danske årsmøder
i Sydslesvig står endnu engang for
døren, og som så mange gange før
er der lagt op til tre hektiske dage
med flagrende faner i røde-hvide
farver, festtaler og folkefest, der
samler de dansksindede sydslesvigere fra nær og fjern; på tværs
af alder, uddannelse, baggrund
og generationer for at hylde såvel
deres danske sindelag som deres
sproglige og kulturelle tilhørsforhold til Danmark.
Herfra går trafikken også i en lind
strøm den anden vej.
Som traditionen byder krydser
en bred vifte af danske politikere og beslutningstagere over en
bred kam også denne gang den
dansk-tyske grænse for at tage del
i årsmøderne. Og for at tage del i
det danske mindretals samhørighed med Danmark.
Adskillige nuværende og forhenværende danske ministre har – igen i
år – givet tilsagn om at tale ved de
forskellige årsmøde-arrangementer
rundt om i landsdelen.
Deriblandt den tidligere formand
for Grænseforeningen, Mette Bock
(LA), som snarrådigt fik hevet Sydslesvig med over i sit ansvarsområde, da hun for godt et halvt års tid
siden blev udnævnt som kultur- og
kirkeminister. Som det fremgår af
det komplette Årsmøde-program
på side 3 og 4 i dagens KONTAKT,
taler Mette Bock ved flere arrangementer i de kommende tre dage.
Hun medvirker også ved det store
debatmøde på Flensborghus lørdag
formiddag.
Minister for udviklingssamarbejde
Ulla Tørnæs samt økonomi- og
indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll er også at finde på listen
over de prominente talere ved Årsmøderne anno 2017.
Og det ligger tillige fast, at den
fungerende ministerpræsident
for Slesvig-Holsten, Torsten Albig
(SPD) endnu engang får mikrofontid under det store friluftsmøde i
Flensborg søndag eftermiddag.
Landdags-præsidenten Klaus Schlie
fra Kiel har fået mulighed for - og
givet tilsagn om - at tale i Egernførde. Det samme har Folketingets

nuværende 1. næstformand, forhenværende minister Henrik Dam
Kristensen. Og der vil også være
mulighed for at høre talen fra den
danske generalkonsul i Flensborg,
Henrik Becker Christensen,
Samtlige medlemmer af Sydslesvigudvalget, som er den vigtigste
medaktør mellem det danske
mindretal og det politiske miljø på
Christiansborg, deltager naturligvis
også.
For det er der nemlig tradition for,
når mindretallet syd for grænsen
denne ene store gang om året
trækker i festtøjet.
Der er endvidere sluppet et par
gode nyskabelser gennem nåleøjet
her i 2017.
I Egernførde genopliver det lokale
SSF-distrikt en historisk optogs-episode med 70 år på bagen, som
for lige så mange år siden fik
hele landsdelen, den daværende
dagspresse, myndighederne og
såmænd også landdagen i Kiel helt
op i det røde felt. Helt uden at få
lov foldede det store Dannebrogsflag sig ud under det traditionelle
optog gennem byen og skabte en
masse postyr.
Det sker næppe i overmorgen, når
episoden gentages anno 2017. Et
oplagt eksempel på, at den gode, gamle historie ikke er nogen
hindring for nytænkning og nyskabelse.
Rundt om i hele Sydslesvig har de
lokale afdelinger, distrikter og amter under Sydslesvigsk Forening på
samme vis taget opfordringen til sig
om at tænke i nye og andre baner
end de sædvanlige forud for netop
dette års årsmøder.
Sydslesvigsk Forening opfodrer
derfor alle sine medlemmer og
naturligvis alle andre om at deltage og bakke op om Årsmøderne
2017.
Det findes nemlig ikke noget, der
er mere pæredansk, end at være
med, tage del i fællesskabet, fællessangen, hyggen og samværet, hvad
enten man er til det velkendte,
klassiske og traditionelle eller til det
nye, spændende og nyskabende.
Vi ønsker alle et godt årsmøde.
Sydslesvigsk Forening

Bertel Haarder før Årsmødet:
Hvorfor ikke erhvervsuddannelser i Sydslesvig?
[KONTAKT]I Danmark er der en stigende erkendelse af, at det var en stor
fejl at sætte som mål, at 60 procent
skal have en videregående uddannelse, mens der ikke blev sat mål for erhvervsuddannelserne, som kun bliver
søgt af 19 procent af en årgang.
Man antog fejlagtigt, at der i fremtiden
bliver mindre produktion og langt mere kreativt arbejde.
Nu kan alle se, at der tværtimod
er brug for at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne til 30 procent. I
Schweiz er det 50 procent.
Men hvad med Sydslesvig?
Der har man to danske gymnasier og
ingen danske erhvervsuddannelser.
Jeg har gentagne gange rejst problemet, også over for den ædle giver af

de flotte gymnasium i Slesvig.
Men det er fortsat studentereksamen,
der løber med hele opmærksomheden
– ligesom i Danmark.
Det er blevet endnu mere sært efter,
at der nu kan ydes dansk uddannelsesstøtte til alle over 18 år i alle tre gymnasieår, mod hidtil kun de sidste to år.
Hvad med dem, der søger erhvervsuddannelserne?
Hvorfor er de igen blevet glemt?
Er det udtryk for det samme akademikersnobberi, som har plaget dansk
uddannelsespolitik gennem årtier?
Danske erhvervsuddannelser i Sydslesvig kunne ikke blot øge rekrutteringen
til en stribe ’mangelfag’. Det kunne
også bidrage til ’campus-uddannelser’
med såvel gymnasiale som erhvervsud-

dannelser og et stærkt socialt miljø til
gavn for de unges gennemførelse.
Det kunne for eksempel sættes i gang
ved, at de to gymnasier i samarbejde
med danske erhvervsskoler udbyder
erhvervsuddannelser i et eller andet
omfang.
Det kunne samtidig får den sideeffekt,
at der kom mere gang i udvekslingen
af praktikanter. Alt for få er i praktik
på den anden side af grænsen på trods
af, at der i årtier har været mulighed
for det.
Tilsendt af forhenværende undervisningsminister m.m. Bertel Haarder
(V), der taler ved årsmødefesten ved
Sct. Jørgen Menighedshus i Flensborg i
morgen aften kl. 19.45.

ÅRSMØDE-UPDATE

Årsmøde-gæster på plads i sidste øjeblik
[KONTAKT] Med et samlet årsmøde-program, der tæller et sted mellem
50 og 60 møder, taler, koncerter, underholdende indslag og andre arrangementer over tre tætpakkede dage, opstår der uvilkårligt en række ændringer
i allersidste øjeblik.
Og dette år er ingen undtagelse.
Fra dag til dag bliver arrangements-kalenderen hele tiden ændret, korrigeret
og opdateret.
Inviterede gæster og indbudte talere melder fra med dags varsel. Nye
navne kommer til – så det endelige
program først falder helt på plads i allersidste øjeblik.
Til gengæld ligger det nu endegyldigt
fast, at socialdemokraten Torsten Albig
(SPD) vil være en af hovedtalerne på

det store friluftsmøde i Flensborg søndag eftermiddag. Trods valgnederlaget
og tabet af regeringsmagten under
landdags-valget for godt en måned siden er socialdemokraten Torsten Albig
(SPD) nemlig fortsat ministerpræsident
for Slesvig-Holsten. Det skyldes, at valgets helt store vinder, CDU, endnu er
ikke er færdig med at forhandle en ny
regeringskoalition på plads.
Da de danske årsmøder altid har haft
tradition for at lade den siddende
ministerpræsident tale ved et at sine
store friluftsmøder, står invitationen af
Torsten Albig naturligvis ved magt.
Derudover er der i sidste øjeblik indløbet et tilsagn fra landdagspræsident
Klaus Schlie, der har bebudet sin
ankomst ved årsmøde-arrangementet

Klaus Schlie, Landdags-præsident, taler
ved årsmøde-arrangementet i Egern
førde lørdag eftermiddag. (Arkivfoto:
Carsten Rehder)

»Jens Møller (V). medlem af Regions
rådet i Region Syddanmark, deltager
ved årsmøderne. Han taler i morgen
eftermiddag ved Askfelt Danske Skole.

i Egernførde lørdag eftermiddag, hvor
også den danske kultur- og kirkeminister Mette Bock taler, og der er
ligeledes kommet håndslag om deltagelse fra Jens Møller (V), medlem af
Regionsrådet for Region Syddanmark.
Han taler ved Askfelt Danske Skole
fredag eftermiddag, hvor han får selskab på talerstolen af Kirsten Futtrup,
medlem af forretningsudvalget i Sydslesvigsk Forening.
Endelig er det også faldet på plads, at
Renate Schnack, den særligt udpegede
mindretalskommitterede for Slesvig-Holsten, har meddelt at hun være
til stede på festpladsen under det store
friluftsmøde i Flensborg søndag eftermiddag.

Renate Schnack deltager ved frilufts
mødet i Flensborg søndag eftermiddag.
(Arkivfoto: Lars Salomonsen)
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

HER SKAL FORNYELSEN BLOMSTRE I

Gudstjenester
i Sydslesvigs danske menigheder
årsmøde-søndag den 11. jun 2017
Aventoft Menighedshus, 9.30, Parbo, ef. morgenmad
Bredsted, se Aventoft
Egernførde, 10, Mønsted
FL årsmødepladsen, 8, Jacobsen,
andagt
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, se Sct. Hans
FL Sporskifte, 11, Hougesen
Frederiksstad, 9.30, Vogel

Harreslev, 10, Volck Madsen
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl, Musikgudstjeneste med FDF
Kappel, 10, Korsgaard
Oksbøl forsamlingshus, 9, Fønsbo
Læk, se Aventoft
Rendsborg, 11.30, Jacobsen
Slv. Gottorp Slotskirken, 10, Nicolaisen
Sønder Brarup, 10, Steen
Tønning, 10, Jørgensen
Valsbølhus, 9.30, Rønnow, ef. morgenmad
Vesterland, 10.30, Mortensen

1. s. e. trin, søndag den 18. juni 2017, Luk. 16, 19-31
Arnæs, 10, Korsgaard
Bredsted, 14, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Volck
Madsen
FL Sct. Hans, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Harreslev, 11.15, dansk/tysk
foran rådhuset
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Medelby skole, 9.30, Rønnow

Rendsborg, 17, Mogensen
Satrup, 10, Steen
Slv. Ansgar, 10, Olesen
Tarp, 14, Rønnow
Tønning, 14.30, Jørgensen
Valsbølhus, 11, Rønnow
Vesterland, 10.30,
Hansen
Torsdag, den 15. juni 2017
Egernførde, 16, Mønsted,
ældreboligerne

UGEN
DER KOMMER
9.
Hele Sydslesvig: De danske årsmøder
9.-11.6.
Flensborg Ældreklubben Duborg:
Årsmøde med store kagebord på Flensborghus kl. 14.30
Aktivitetshuset og SdU: New Stars Contest i Volksbad kl. 20
12.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og
Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl.
19.30
13.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Tur til Havetoft fars ZOB kl. 14.30
Historisk Værksted Lyksborg: Historisk
vandring kl. 17-19
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Læsekreds i Skovlund Forsamlingshus kl.
19.30
Skovby Seniorklub: hyggeeftermiddag i
Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
14.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge
med Erika og Ilonka i Spætteklubben kl.
14.30
Lyksborg Seniorklub: Udflugt til Frederiksstad fra ZOB kl. 13.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted-Jydbæk: Husflid i Jydbæk forsamlingshus kl. 18-20
15.
Borgerforeningen: Besøg i Sydbank Park
i Haderslev sammen med Frederiksklubben, Aabenraa kl. 18
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation – Sigurd Barrett med ”Luther på
60 minutter” for skolebørn på Husumhus kl. 10
Lyksborg Børnehave: Danskkursus for
begyndere i børnehaven kl. 19.30-21
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Besøg
af bogbussen samt kaffebord i Møllebro
Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Gettorp: Besøg ved NDR i
Kiel kl. 16
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
16.
SSF – Det Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet: Kalvø-stien fra
Exe kl. 9.30
Dansk Centralbibliotek og SdU: Vilde

Valdes Gilde på Flensborg Bibliotek kl.
15
17.
DSH - Aktive Kvinder: Jubilæumsudflugt til Lüneburg kl. 7
Mikkelberg: Fernisering af den censurerede vandreudstilling »Grænzeland«
på Mikkelberg kl. 16
SSF-distrikt Holtenå: Vandretur med
Werner til Prinzeninsel i Plön kl. 12
SSF-distrikt Mårkær: Fadderskabsbesøg
i Assens
18.
Alle kirker i Flensborg: 500 år reformation – Morgenbord i Ansgar sammen
med St. Petri kl. 10 og efterfølgende
samvær i gågaden
SSF-distrikt Isted-Jydbæk: Grillfest ved
forsamlingshuset
19.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Hatsted: Børneprogram om
kongespil i forsamlingshuset kl. 15. Besøg af bogbussen kl. 16
20.
Harreslev Kvindeforening: Tur i Frueskoven fra Restaurant Marienhölzung
kl. 17
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj: Klubaften
for børn fra 4. Klasse og op til 18 år med
”Bordfodboldturnering” i SFO-huset kl.
18-20
Skovlund Ældreklub: Udflugt fra Forsamlingshus kl. 10
SSF-distrikt Bøglund: hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Slesvig Menighed: Historiske byvandring med Jesper B. Nielsen og Bo Nicolaisen fra
domkirken kl. 19.30
21.
SSF – Det Humanitære Udvalg: Sommerudflugt til Bordesholm-Dersau-Prinzeninsel og Plön fra Lornsendamm kl.
7.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i
Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset
kl. 14
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
22.
Lyksborg Børnehave: Danskkursus for
begyndere i børnehaven kl. 19.30-21
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig menighed: På strejftog i Danmarks melodibog i Ansgarsalen kl. 19.30
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Eleverne fr Trene-Skolen i Tarp bag
plantningen sammen med deres faglærer i natur/teknik, Birgit Witter.

Årsmøde-træet ska’ trives på Trene-Skolen
[KONTAKT] Trene-Skolen i Tarp har
med stor glæde modtaget det Gråsten-æbletræ, som SSF Flensborg Amt
fornyligt fik overdraget af Sydslesvigsk
Forenings årsmødeudvalg som en markering af, at årsmøde-mottoet ’Fornyelse skal der til’ også får grobund og
fodfæste på det folkelige niveau ude i
de enkelte distrikter.
På Trene-Skolen er man så heldig at
have en skolehave i gå-afstand og,

hvor især skolens 5.-6. klasser har
meget glæde af at så og plante og luge
ukrudt i anlæggets mange højbede.
Det var oprindeligt planen, at det nye
fine Gråsten-æbletræ skulle være plantet sammen med de ældre træer, der
stod i skolen i forvejen.
Men i den selvsamme uge, hvor træet
skulle overrækkes til Trene-Skolen,
blev skolen ramt af hærværk og de to
træer i haven kappet over.

Derfor er det nye æbletræ blevet plantet på den ene af de to tomme pladser
efter de ødelagte træer.
Under plantningen af det nye træ gik
eleverne – under ledelse af natur/
teknik-lærer Birgit Witter - ivrigt i gang
med at grave et kæmpestort hul, fylde
næringsholdig jord i og vande hullet
efter, før træet blev sat i jorden.
Nu håber alle, at træet kan få lov at stå
i fred og give en god æblehøst.

HER SKAL FORNYELSEN BLOMSTRE II

Ejdersteds nye æbletræ
skal gro i Garding
[KONTAKT]”Hvornår begynder der at
vokse æbler på dét …?
Børnehave-børnene i Garding kunne
næsten ikke vente med at se resultaterne af deres fælles indsats, da de
med deres små blå skovle tog del i
arbejdet med at plante det fine, nye
æbletræ, som årsmødeudvalget under
Sydslesvigsk Forening (SSF) for nyligt
skænkede til Ejdersted amt som optakt
til denne uges årsmøder, hvor mottoet
som bekendt er Fornyelse Skal Der Til.
Det lille nye æbletræ, som er af sorten
Gråsten, er blevet plantet på legepladsen ved børnehaven i Garding, og børnene tog med stor iver og nysgerrighed del i arbejdet med både at grave
hullet, plante træet og vande efter, så
træet kan komme godt fra start og blive til et stort og stærkt signal på, at det
danske mindretal i Garding både kan
spire, gro, springe ud og blomstre.
”Helt i tråd med årsmøde-mottoet
har vi – som noget nyt – ændret vores

årsmøde her i Garding, så der i år bliver tale om en kombineret familie- og
vennefest for alle generationer. Vi satser at endnu flere børnehave-familier
end ellers vil deltage i årsmødefesten
fredag aften”, oplyser Kerstin Meinert,
formand for SSF i Garding distrikt.
Udover de traditionelle årsmødepunkter med taler og den slags, vil der som
noget nye på de breddegrader også
være børneunderholdning, snobrød
og grillmad plus et musikband, der vil
optræde på scenen.
”Endelig har vi – også som noget nyt
- valgt at starte allerede kl. 17.00, så
alle kan være med”, afslutter Kerstin
Meinert.
Hovedtaler i Garding er Anke Spoorendonk (SSW), snart forhenværende
minister for justits-, kultur- og Europa i
Slesvig-Holsten. På talerstolen får hun
selskab af borgmester Andrea Kummerscheidt.

Der blev lagt gode kræfter i de små
skovle, da børnehavebørnene i Garding
hjalp til med at plante det nye Gråsten-æbletræ, som skal symbolisere,
at de danske mindretal under SSF i
Ejdersted Amt også vil skabe vækst og
fornyelse.

HER SKAL FORNYELSEN BLOMSTRE III

Elever, skoleleder og undervisere deltog i plantningen af de fine, nye Gråsten-æbletræ, som det frisiske mindretal har fået doneret af SSF’s årsmødeudvalg forud for de nært forestående Årsmøder 2017.

Gråsten-æbletræet havnede på
den dansk-frisiske Skole i Risum
[KONTAKT]Årsmøde-træet fra SSF’s
årsmødeudvalg til Friisk Forening helt
derude i det vindblæste ’friserland’ er
i den grad faldet i god jord på Risum
Skole. Her blev træet fornylig plantet i
et skolens grønne og frodige udearealer som et endnu et godt eksempel på

det gode samarbejde, der eksisterer
mellem det danske og det frisiske mindretal i området.
Efter en veloverstået plantning takkede
skolens leder for det fine træ og håber
nu, at træet vil leve lige så længe som
skolen og, at mange børn vil få glæde

af det nye træ og velsmagende spiselige frugter, som træet gerne skulle blive
fyldt af i fremtiden.
Risum Skole er den eneste skole i mindretallet, hvor frisisk også anvendes
som undervisningssprog.

Formand for SSW-landdagsgruppen Lars Harms
Formand for Slesvig-Ligaen Anne-Marie Thorup

SSW-landsformand Flemming Meyer

Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen
Fhv. folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen (V)

Højskoleforstander Karsten B. Dressø
Medlem af Sydslesvigudvalget Merete Dea Larsen, MF (DF)

SSW-landssekretær Martin Lorenzen

Store Vi Danske Skole
Störtebeker Weg 3, Großenwiehe, kl. 18.00
Arrangør: Distrikt Store Vi

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

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

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

Gelting Forsamlingshus,
Wilhelmstr. 8, Gelting, kl. 19.30
Arrangør: Distrikt Gelting-Gulde-Runtoft

Formand for Sydslesvigudvalget, fhv. MF Kim Andersen (V)

Festung,
Deichweg 20, Kiel-Friedrichsort, kl. 18.00
Arrangør: Distrikt Pris-Klaustorp

SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering

1. næstformand for Grænseforeningen
Jørgen Bruun Christensen

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

GOTTORP AMT

Medlem af SSF’s forretningsudvalg Kirsten Futtrup
Regionsrådsmedlem Jens Møller, Region Syddanmark

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

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Vestejderstedhallen,
Osterende 29, Garding, kl. 17.00
Arrangør: Distrikt Garding

Justits-, Kultur- og Europaminister Anke Spoorendonk
Borgmester Andrea Kummerscheidt

Medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl, MF (EL)
Samarbejdsrådsformand Sibylle Hönscheidt-Erichsen

Husum Danske Skole,
Klaus-Groth-Str. 45, Husum, kl. 17.00
Arrangør: Distrikt Husum

EJDERSTED AMT

Distriktsformand Nadine Baumann-Petersen
med datteren Anna-Sophia Petersen

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

HUSUM AMT

Læk Danske Skole,
Propst-Nissen-Weg 55, Leck, kl. 19.45
Arrangør: Distrikt Læk

Minister for udviklingssamarbejde UIla Tørnæs (V)
Formand for Grænseforeningen Jens Andresen
Hanne Thomsen, Nordals FDF

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Direktør for Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Lars Kofoed-Jensen
Formand for Danmarks-Samfundets lokalforening i Roskilde,
Lejre og omegn Martin Helbo Nielsen
Ungdomstaler Henriette Boysen, SSW-U

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

SYDTØNDER AMT

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA)
Næstformand for Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger
Ungdomstaler Tjark Jessen, SSW-U

Fhv. minister Bertel Haarder

TALERE

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

FLENSBORG AMT

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

FLENSBORG BY

STED

Fredag den 9. juni 2017

Årsmødeprogram 2017

Fællessang

Slesvig Spejderorkester
Skole- og børnehavebørnene optræder
med stomp

Stomp med Anders Bo
Underholdning ved børnehavebørn og
skoleelever

Spielmannszug FF Ascheffel
Underholdning ved skolens og
børnehavens børn

Pal Magic
Børnehavebørnene underholder med
”Bukke Bruse”
Rainer Martens og Band

Fup & Fidus ved Rasmus Ebild

Magic Man
Årsmødeteater ved børn fra
Hans Helgesen-Skolen
FDF Gladsaxe Brass Band

Underholdning ved musicalsangerinden
Mahara Jacobsen
Nordals FDF orkester

Marimba Steelband

Musikalsk underholdning ved
Fars grise og co.
Underholdning ved skolens børn

Art Petit

Bugtaleren Sven-Ulf Jansen
FDF Århus Musikkreds sammen
med musikere fra FDF Silkeborg 1

Musikalsk underholdning ved
Kajseren og Troldmanden
Slesvig Spejderorkester

Hejmdal Blæseorkester
Larsen a la Duo

Hejmdal Blæseorkester
Art Petit

Duo Moin Mojn

UNDERHOLDNING

STED

SdU-direktør Anders Kring
Medlem af Sydslesvigudvalget
Christian Rabjerg Madsen MF (S)
Ungdomstaler Jakob Emil Bang, Duborg-Skolen
Medlem af SSFs forretningsudvalg Steen Schröder
Folketingsmedlem Troels Ravn (S)
Fhv. minister Benny Engelbrecht, MF (S)
Formand for Grænseforeningen Jens Andresen

Cornelius Hansen-Skolen,
Alter Kupfermühlenweg 15, Flensburg, kl.14.00
Arrangør: Flensborg Nord
Jens Jessen-Skolen,
Mürwikerstr. 155 a, Flensburg, kl. 15.00
Arrangør: Distrikt De østlige distrikter
Flensborghus,
Norderstr. 76, Flensburg, kl. 19.30
Arrangør: Flensborg by

Kultur- og kirkeminister Mette Bock
Landdagspræsident Klaus Schlie
Borgmester Jörg Sibbel
Forbundsdagsmedlem Dr. Johann Wadephul, CDU
Landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering, SSW
SSW-distriktsformand Christoph Christiansen
Landråd Dr. Rolf-Oliver Schwermer
Anne-Marie Thorup og Horst-Werner Knüppel, Slesvig-Ligaen
Ungdomstalere Victoria Sanny og Ida Thode
Direktør for Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Lars Kofoed-Jensen
Medlem af Sydslesvigudvalget
Christian Rabjerg Madsen, MF (S)

Ejderhuset,
Brandtstr. 31, Büdelsdorf, kl. 19.00
Arrangør: Distrikt Rendsborg

Formand for SSW-landdagsgruppen Lars Harms
Anne Oesterle, Slesvig-Ligaen

Direktør for Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Lars Kofoed-Jensen
Ungdomstaler Hannah Sørensen

IF Sportsplads,
H.C. Andersen-Weg 5, Eckernförde, kl. 15.00
på pladsen
Arrangør: Distrikt Egernførde og Svansø

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

RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT

Bredsted Danske Skole,
Herrmannstr. 8 a, Bredstedt, kl. 13.00
Arrangør: Distrikt Bredsted

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

Formand for SSW-landdagsgruppen Lars Harms

Pastor Jacob Ørsted
Fhv. folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen (V)
Ungdomstaler Max Guddat

Kejtumhallen og Sportsplads,
Süderstr. 38, Sylt - OT Keitum, kl. 13.45
Arrangør: Distrikt Sild
Kl. 14.00: Optog fra skolen gennem Kejtum

HUSUM AMT

Formand for Sydslesvigudvalget, fhv. MF Kim Andersen (V)
Hilsen fra Grænseforeningen Skjern-Tarm-Videbæk

Fhv. minister og fhv. medlem af Sydslesvigudvalget
Torben Rechendorff

Højskoleforstander Karsten B. Dressø

Ladelund Ungdomsskole,
Karlumer Str. 2, Ladelund, kl. 14.00
Arrangør: Distrikter Ladelund

SYDTØNDER AMT

Valsbølhus, Maren Sörensen Weg 1
(tidl. Kirchenweg 16), Wallsbüll, kl. 15.00
Arrangør: Distrikt Skovlund-Valsbøl

Hatlund-Langballe Danske Skole,
Hatlund 9, Steinbergkirche, kl. 16.00
Arrangør: Distrikt Hatlund-Langballe

Justits-, Kultur- og Europaminister Anke Spoorendonk
Ambassadør Friis Arne Petersen

Pastor Theresia Treschow-Kühl
Medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl, MF (EL)

Jaruplund Danske Skole,
Jarplunder Weg 14, Handewitt, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Jaruplund-Veding
og Sankelmark
Trene-Skolen, Frørup afdeling,
Wanderuper Weg 5, Oeversee, kl. 14.00
Arrangør: Distrikt Tarp/Jerrishøj
og Oversø/Frørup

Studerende Anne Kristine Prühs
Medlem af Sydslesvigudvalget Merete Dea Larsen, MF (DF)
Fhv. minister Knud Enggaard

Lyksborg Danske Skole,
Gorch-Fock-Str. 1 c, Glücksburg, kl. 14.00
Arrangør: Distrikt Lyksborg

FLENSBORG AMT

Generalskonsul Henrik Becker-Christensen
Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen

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

FLENSBORG BY

TALERE

Lørdag den 10. juni 2017

Årsmødeprogram 2017

Ejderskolens Kor

Gymnastik ved Hedensted Talenthold
Underholdning ved Jes Kruse Skolens og
børnehavernes børn
Nesretep
FDF Vejle 1 Brass Band sammen med
musikere fra FDF Odense

FDF Gladsaxe Brass Band

The Company
Bugtaleren Sven-Ulf Jansen
Børnehavebørnene synger
Underholdning ved et lokalt kor

Frederiksstad Orkester

Los Fuegos
Klovnen Tonny Trifolikom
Revue ved Carsten Hagemann
Tønder FDF/FPF Brass Band

Art Petit
Skole- og børnehavebørnene underholder
med dans og sang
Nordals FDF orkester

Musikalsk underholdning ved
Kristian la Cour
Børnehavens og skolens børn underholder
FDF Grenå Brass Band

Tryllestøv
Underholdning ved Ingo Berngruber

Underholdning ved skolens elever
FDF Århus Musikkreds

Skolens børn underholder
Kibæk FDF orkester sammen med
musikere fra FDF
Harboøre, FDF Hjallerup og
FDF Bording Tamburkorps

Musikalsk underholdning ved Kajseren
og Troldmanden
FDF Viborg Los Marimbas

NOTA-koret
Holstebro Balletskole

Magic Man
FDF Gladsaxe Brass Band

Koncert med Torsdagskoret
Musikgrupper fra Cornelius Hansen-Skolen

Padborg Jernbaneorkester
Holstebro Balletskole

UNDERHOLDNING
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TALERE
Stomp med Jesper Falch
FDF Bjerringbro Brass Band sammen
med KFUM Brass Band Hjørring

UNDERHOLDNING

Årsmødeprogram 2017

Formand for SSF Husum amt Jørn Fischer
1. næstformand for Grænseforeningen
Jørgen Bruun Christensen
Ungdomstaler Frédéric Lubin
Slesvig Spejderorkester
Gottorp-Skolens Kor
Sang ved Helene Nissen

STED
Sønder Brarup Danske Skole,
Raiffeisenstr. 25, Süderbrarup, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Sønder Brarup
SSF-formand Jon Hardon Hansen
Fhv. minister Benny Engelbrecht, MF (S)
Skoleinspektør Tine Bruun Jørgensen, Hiort Lorenzen-Skolen
Ungdomstaler Ayliln Eggers og Asger Beyer, A.P. Møller Skolen
Grindsted FDF orkester

GOTTORP AMT

Slesvighus,
Lollfuß 89, Schleswig, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Slesvig - Frederiksberg
Skoleleder O. P. Larsen, Gottorp-Skolen
Ungdomstalere Axel Nissen, Jakob Bang og Rieke Neelssen

UNDERHOLDNING

Nybjernt Forsamlingshus,
Neuer Weg 5, Neuberend, kl. 19.00
Arrangør: Distrikt Nybjernt

TALERE

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Ministerpræsident Torsten Albig
Overborgmester Simone Lange

Underholdning ved børnehaverne
Zumba for alle ved Lisette Diana Hansen
Gymnastikopvisning ved
Sine Idrætsefterskole
Koncert ved Fool’s Paradise
FDF Bjerringbro Brass Band m.
KFUM Brass Band Hjørring
Kibæk FDF orkester m. FDF Harboøre,
FDF Hjallerup og Bording Tamburkorps
Nordals FDF orkester m. Tønder FDF/FPF
Brass Band og Flensborg FDF orkester
FDF Århus Musikkreds m. FDF Silkeborg 1

FDF Århus Musikkreds sammen med
musikere fra FDF Silkeborg 1

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA)
Borgmester Dorothe Klömmer

Folketingets 1. næstformand Henrik Dam Kristensen
Borgmester Dr. Arthur Christiansen
2. stedfortr. borgerforstander Rainer Wittek, SSW
Næstformand for Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger
SSW-amtsformand Svend Wippich
Ungdomstaler Ayliln Eggers og Asger Beyer, A.P. Møller Skolen

Daginstitutionerne optræder, instruktør:
Michael Back
Art Petit
Stomp med Jesper Falch
Gymnastik ved Hedensted Talenthold
Underholdning ved A.P. Møller Skolens
profilhold
FDF Grenå Brass Band
Grindsted FDF orkester
FDF Vejle 1 Brass Band sammen med
musikere fra FDF Silkeborg 1

Pal Magic
Gøgleren Lars Lottrup
Underholdning ved børnehavebørnene
Underholdning ved skolebørnene
FDF Gladsaxe Brass Band

Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen

Søndag den 11. juni 2017
STED

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

Friluftsmøder
Flensborg - Frueskovens Idrætspark
Waldstraße, Flensburg, kl. 14.15
Arrangør: 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
Velkomst: SSF-amtsformand for Flensborg amt
Karsten Weber

Tønning - Uffe-Skolen
Herzog-Philipp- Allee 3 a, Tönning, kl. 14.30
Arrangør: Distrikt Ejdersted amt
Kl. 13.30: Koncert ved Tordenskioldgarden
foran Skipperhuset
Kl. 14.00: Optoget starter ved Skipperhuset
Kl. 14.20: Formand for Danmarks-Samfundet
Erik Fage-Pedersen indvier en fane til
IF Tønning ved Klubhuset
Kl. 14.35: Flaghejsning og mødet åbnes
Mødeleder og velkomst:
Amtsformand Andreas Berg, Ejdersted amt

Slesvig - A.P. Møller Skolen
Fjordallee 2, Schleswig, kl. 14.25
Arrangør: Distrikt Gottorp og
Rendsborg-Egernførde amter
Kl. 12.45: Koncert ved de deltagende orkestre
ved Slesvighus
Kl. 13.00: Næstformand for DanmarksSamfundet Søren Cruys-Bagger indvier
en fane til SSF Gottorp amt på Slesvighus
Kl. 13.15: Optoget starter ved Slesvighus
Kl. 14.25: Flaghejsning og mødet åbnes
Mødeleder og velkomst:
SSF-amtsformændene Petra Mohr,
Gottorp amt og Anne Mette Jensen,
Rendsborg/Egernførde amt

GUDSTJENESTER

Udstillingen med årsmødeplakater blev åbnet den 22. maj og kan
ses på skolen i årsmødedagene samt i skolens åbningstider frem til
sommerferien.

Jes Kruse-Skolen, Egernførde:

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:

Oliemalerier ved Ulrike Hasse
Åbningstider: Fredag: 10-14 - lørdag: 10-14.
Der er mulighed for rundvisning i og orientering om huset
Udstillingen kan ses til og med 30. juni.

Aktivitetshuset:

”Bugge Lund • Ibsen • Steffensen • Nissen • Koch-Gorgas”
Udstilling med værker af Annelise Bugge Lund, Lars Ibsen,
Ingolf Steffensen, Karin Nissen og Anne Koch-Gorgas
Åbningstider: Mandag lukket: Tirsdag-torsdag kl. 10-13,
fredag-søndag kl. 13-17
Udstillingen kan ses frem til søndag den 11. juni.

Mikkelberg Kunstcenter:

”Detlev Kall”
Åbningstider: Hverdage kl. 10-17, lørdage kl. 10-14
Udstillingen blev åbnet 10. maj og kan ses til og med 10. juni.

Flensborg Bibliotek:

”Inka Sigel, maleri og Hans Lambrecht Madsen, skulptur”
Åbningstider: Hverdage kl. 10-17, lørdage kl. 10-14
Udstillingen er arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening og blev
åbnet 18. maj. Udstillingen kan ses til og med 10. juni.

Flensborg Bibliotek:

ÅRSMØDEUDSTILLINGER

Årsmødeprogram 2017

i Sydslesvigs danske menigheder årsmøde-søndag den 11. juni 2017:
Flensborg by
Helligåndskirken kl. 10 ...................................................................... Ørsted
Ansgar Kirke kl. 10 ...............................................................................Mogensen
Sct. Hans kl. 10 ...................................................................................... Dal
Sct. Jørgen kl. 10 ................................................................... Se Sct. Hans
Sporskifte kl. 10 ................................................................................... Hougesen

Harreslev, Valsbøl og Tarp
Harreslev kl. 10 .......................................................................Volck Madsen
Valsbøl kl. 9.30 ............................................................................... Rønnow
efterfølgende morgenmad
Jaruplund kl. 10 ................................................................... Treschow-Kühl
Musikgudstjeneste med FDF

Slesvig, Rendsborg og Egernførde
Slesvig, Slotskirken kl. 10 ........................................................... Nicolaisen
Rendsborg kl. 11.30 ..................................................................... Jacobsen
Egernførde kl. 10 ........................................................................... Mønsted

Husum, Ejdersted og Fredriksstad-Bredsted
Husum kl. 11 ...................................................................................... Vogel
Tønning kl. 10 ............................................................................. Jørgensen
Frederiksstad kl. 9.30 ......................................................................... Vogel
Bredsted .................................................................................... se Aventoft

Lyksborg, Kappel-Arnæs, Sønder Brarup og Satrup
Oksbøl Forsamlinghus kl. 10 ........................................................... Fønsbo
Kappel kl. 10 .............................................................................. Korsgaard
Sønder Brarup kl. 10 .......................................................................... Steen

Læk, Aventoft-Nibøl og Vesterland
Læk ........................................................................................... se Aventoft
Aventoft Menighedshus kl. 9.30 ........................................................ Parbo
efterfølgende morgenmad
Vesterland kl. 10.30 ................................................................... .Mortensen

Flaghejsning på festpladsen i Flensborg
søndag den 11. juni kl. 8.00

Fredag den 9.6. kl. 14.30:
Fredag den 9.6. kl. 14.30:
Fredag den 9.6. kl. 20.00:

Ældreklubben Duborg holder årsmødehygge med stort kagebord på Flensborghus
SSF-distrikt Treja-Hollingsted inviterer til et festligt årsmøde-arrangement på skolen
Aktivitetshuset afholder ”New Stars Contest 2017” i Volksbad, Flensborg

Arrangementer i forbindelse med årsmøderne
Lørdag den 10.6. kl. 10.00:
Lørdag den 10.6. kl. 10.00:
Lørdag den 10.6. kl. 12.00:
Lørdag den 10.6. kl. 14.30:

Lørdag den 10.6. kl. 15.00:
Lørdag den 10.6. kl. 15.00:
Lørdag den 10.6. kl. 16.00:

Hejmdal Blæseorkester spiller til flaghejsning på festpladsen i Flensborg. Andagt ved provst Viggo Jacobsen
SSW-distrikt Harreslev inviterer til flaghejsning og morgenmad på skolen. FDF Nordals orkester spiller
Helligåndskirkens kor synger korsatser af Niels W. Gade ved gudstjenesten i Helligåndskirken
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 ”Dansk i Sydslesvig - Det danske mindretals nationale og kulturelle identitet
set indefra og udefra”. Oplæg ved Mette Bock, Anke Spoorendonk og Jørgen Møllekær
Koncert med FDF Århus Musikkreds og FDF Silkeborg 1 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, FDF,
børneunderholdning, info-borde, ”Tivoli” med aktiviteter, kaffebord etc. ved de danske institutioner i Mühlenstr.,
Bydelstorp
Familiefest på Harreslev Danske Skole
SSF-distrikt Moldened inviterer til sommerfest i forsamlingshuset
SSF-distrikt Bøglund inviterer til årsmødegrill i forsamlingshuset. Karen Marie Ravn fra Viborgegnens Grænseforening
holder en tale
SSF-distrikt Satrup/Havetoft inviterer til Årsmødegrill i Hostrup Børnehave
Lørdag den 10.6. kl. 18.00:
Søndag den 11.6. kl. 08.00:
Søndag den 11.6. kl. 08.30:
Søndag den 11.6. kl. 10.00:
Søndag den 11.6. kl. 10.00:
Søndag den 11.6. kl. 18.00:

Ret til ændringer forbeholdes.

Læs også det løbende ajourførte årsmødeprogram på www.syfo.de
under årsmøde/dato og program

Flensborg Avis - torsdag den 8. juni 2017 - side 5

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

FLENSBORGHUS

KAPTAJN HANSENS FOND

Mindretals-forsker
sætter slutspurten ind

Husk at tilmelde
dig debatmødet
på Flensborghus
[KONTAKT] ”Dansk i Sydslesvig – Det
danske mindretals nationale og kulturelle identitet set indefra og udefra”.
Sådan lyder overskriften på årets store
traditionelle debatmøde Flensborghus
i forbindelse med de kommende tre
dages årsmøder i Sydslesvig.
Debatmødet finder sted i overmorgen,
lørdag den 10. juni mellem kl. 10.0011.30, og Sydslesvigsk Forening ser
gerne, at såvel deltagere som tilhørere
tilmelder sig på forhånd.
Kontakt: Jette Hanisch på mail: jette@syfo.de eller tel. 0049 461-14008120 eller fax: 0049 461-14408-131.

BIBLIOTEKET
Foredrag om feriebørn
[KONTAKT]”Sydslesvigske Feriebørn
- forbindelsen til Danmark gennem
100 år”.
Sådan hedder et drønaktuelt arrangement på Flensborg Bibliotek senere i
eftermiddag, hvor historikeren Marianne Brink Asvig Iversen vil fortælle om
sit specialeprojekt i netop feriebørnenes interessante historie fra 1949 til
1979.
Et speciale, der er baseret på de tidligere feriebørns erindringer og – ikke
mindst – de mange sjove og anderledes oplevelser, som feriebørnene havde under deres ophold i Danmark.
Traditionen med at sende sydslesvigske børn til Danmark som feriebørn
rækker helt tilbage til 1919, men den
snart 100 år gamle tradition er kun
sporadisk beskrevet i enkelte værker,
der ikke helt kommer ind under huden på feriebørnene og det personlige
udbytte, som opholdene i Danmark
har givet dem.
Det har råder Marianne Brink Asvig
Iversen bod på i sit speciale, der for
første gang sætter nye og personlige
ord på et næsten uudforsket stykke
historie.
Kl. 16.00 her til eftermiddag fortæller
Marianne Brink Asvig Iversen om sit
projekt på biblioteket i Nørregade,
hvor alle, der har været feriebarn eller
blot er interesseret i historien, er velkommen på tilhørerpladserne. Bedre
optakt til de kommende tre dages årsmøder kan man næppe forestille sig.

Legatets bestyrelse mødtes fornyligt på Tønnsenhuset for at besluttede, hvem der
skulle tilgodeses med afkastet fra 2016. Udover bestyrelsen deltog også SSF’s
generalsekretær og bygningsinspektør Jens A. Christiansen og Michael Oetzmann
samt Preben Kortnum Mogensen og Kaj van Eitzen fra SSF Flensborg.

Fondsmidler til Tønnsenhuset
[KONTAKT] Tønnsenhuset på Aabenraagade i Flensborg får nu en tiltrængt
økonomisk håndsrækning fra Kaptajn
H. K. Hansens og hustru Elisabeths
særlige Sydslesvig-legat, der hvert år
begunstiger det folkelige mindretalsarbejde i Sydslesvig med et beløb, der
svarer til afkastet fra de oprindelige
indsatte fondsmidler.
Denne gang har bestyrelsen for ’kaptajnens legat’ valgt at tilgodese Tønnsenhuset på Aabenraagade, så huset
dels kan få malet sine eksisterende
vinduer suppleret med et sæt helt nye

tagvinduer, der vil blive monteret i
løbet af året.
Sidste år blev legatmidlerne doneret til
Taruphus, som fik dækket sine udgifter
til udvendig maling og vedligeholdelse.
Bestyrelsen for Kaptajn H. K. Hansens
og hustru Elisabeths Sydslesviglegat
består af biskop Marianne Christiansen, Haderslev stift samt Jon Hardon
Hansen og Gitte Hougaard-Werner,
henholdsvis formand og næstformand
for Sydslesvigsk Forening. Legatet administreres til dagligt af Gert Mailand,
økonomichef i Grænseforeningen.

70-ÅRIG SKOLE

Skole markerer jubilæum
med stor cirkusforestilling

BIBLIOTEKET

Hjælp og
vejledning til IT
[KONTAKT]Vil du i gang med at læse
bibliotekets e-bøger, høre net-lydbøger på din PC eller har du problemer
med din PC eller tablet, så er der
hjælp at hente, når Michael Juul Olsen
tager på turné i Sydslesvig. Mød ham
på:
Flensborg Bibliotek, Nørregade/Norderstrasse 59, tirsdag den 13. juni kl.
16-17
Slesvig Bibliotek, Bismarckstrasse 18A,
onsdag den 14. juni kl. 14-15
Husum Bibliotek, Neustadt 82, torsdag
den 15. juni kl. 14-15
Medbringe meget gerne din egen tablet eller Ipad.

For et par år siden tog Husby Danske
Skole en flot og fornem afsked med sin
daværende skoleleder Anne Kämper.
Nu kipper skolen atter med Dannebrog. Denne gang i anledning af sin
egen 70 års fødselsdag, der markeres
med stor cirkusforestilling og sommerfest næste fredag.

[KONTAKT] Husby Danske Skole
fejrer i år sit 70 års jubilæum. For at
markere denne begivenhed inviterer
skolen og dens elever alle sine forældre, venner, gamle venner, tidligere
medarbejdere og alle øvrige, der føler
sig knyttet til skolen, med til en ganske storartet gallaforestilling i Cirkus
Husby.
Den finder sted fredag 16. juni kl.
15.30.
Her afslutter skolens elever en emneuge med cirkus som overskrift ved selv
at optræde i manegen med stribevis af
sensationelle attraktioner.
Hele arrangementet rundes af med en
sommerfest og hyggeligt samvær.
Alle, der er interesseret i overvære og
deltage i denne enestående jubilæums-begivenhed, bedes tilmelde sig på
forhånd ved at henvende sig til Husby
Danske Skole (Tel. 0049 4634 508).

Efter et nylig overstået udlandsophold
på et forskningscenter i det nordlige Italien er den unge historiker og
forskningsstipendiat Rejhan Bosnjak
netop vendt tilbage til de lokale breddegrader. Her venter der ham tre-fire
måneders computer-arbejde med at
læse og analysere alle de mange besvarelser, han har modtaget på sin spørgeskema-undersøgelse om det danske
mindretals selvforståelse. (Arkivfoto:
BorderPress/Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Da den unge historiker
Rejhan Bosnjak for cirka fire måneder siden lancerede en omfattende
spørgeskema-undersøgelse blandt det
danske mindretal i Sydslesvig i forbindelse med sin PhD-afhandling om
mindretallets selvforståelse, havde han
bestemt ikke regnet med at modtage
mere end 1500 besvarelser.
Men det er ikke desto mindre tilfældet.
”I løbet af de første fem-seks-syv uger
fik jeg helt op til 70-80 tilbagemeldinger om dagen. Både i form af de
trykte spørgeskemaer, som har ligget
rundt omkring, men bestemt også via
det digitale spørgeskema, som kan
downloades på nettet via bibliotekets
hjemmeside. Flere end 800 af dem er
komplette besvarelser, hvor deltagerne
har udfyldt hele spørgeskemaet. Re-

sten er enten stoppet undervejs eller
har blot svaret på nogle af spørgsmålene”, fortæller Rejhan Bosnjak.
Så sent som i sidste uge afsluttede han
et tre måneder langt studieophold
på et historisk forskningscenter ved
universitetet i den norditalienske by
Bolzano for at få den internationale
dimension med ind i sit arbejde, som
hele PhD-stipendiatet også kræver.
”Men nu er jeg hjemme igen og klar
til at sætte slutspurten ind i forhold
til spørgeskema-undersøgelsen, som
officielt bliver afsluttet søndag den 18.
juni. Denne dag bliver de resterende
trykte spørgeskemaer samlet ind og
den digitale version lukket”, fortæller
Rejhan Bosnjak.
I håb om at få endnu flere besvarelser
med på falderebet, tager han årsmøderne med og vil blandt andet være
til stede ved årsmøde-festlighederne
i Husum fredag den 9. juni, i Egernførde den efterfølgende lørdag og ved
det store friluftsmøde i Tønning søndag, hvor dagens hovedtaler er kulturog kirkeminister Mette Bock (LA).
”Et par af stederne vil jeg være sammen med de medarbejdere fra Dansk
Bibliotek i Sydslesvig, der tager del i
årsmøderne på forskellig vis. Jeg vil
både medbringe de trykte spørgeskemaer og en fin lille flyer, der fortæller,
hvordan man kan finde og logge sig
ind på den digitale spørgeskema-undersøgelse”, tilføjer Rejhan Bosnjak,
som forventer at skulle bruge tre-fire
måneder i efteråret på at gennemgå
og analysere alle mange besvarelser,
så han til sidst kan skrive en udførlig
PhD-afhandling om det danske mindretals selvforståelse.
Afhandlingen skal efter planen forsvares i sommeren 2018 og derefter udgives som en bog.

50-ÅRIG IDRÆTSHAL

Fødselsdags-fodbold
på oppustelige baner
[KONTAKT]Lørdag 15. juli markerer
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), at Idrætshallen i Flensborg
fylder 50 år, og det bliver med sjov på
grønsværen for de yngste fodboldspillere.
Drenge og piger mellem fem og otte år
(mikro og puslinge) inviteres nemlig til
3-mandsfodbold på oppustelige baner,
hvor selve grønsværen ganske vist er
som den plejer at være.
Til gengæld vil de enkelte baner være
omgivet af oppustelige gummibarrierer
hele vejen rundt, som gør det betydeligt sjovere for både spillere og tilskuere at være med, da bolden ikke så let
ryger ud over sidelinjen. Men svipper

tilbage på banen med overraskende
fart.
Det siger vel nærmest sig selv, at
spidse skrueknopper under fodboldstøvlerne frarådes lige netop denne
dag, hvis den slags ellers bruges nu om
stunder af nutidens små og håbefulde
fodbold-talenter.
Udover fodbold vil dagen byde på
en væld af andre aktiviteter for store
og små plus en afslutningskoncert kl.
17.00 med bandet Heartbeat.
Tilmelding til 3-mands fodboldsstævnet foregår via hjemmesiden www.dgi.
dk/201714404001 senest torsdag den
22. juni.

SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSE

PhD-projekt genoptages efter barsel

HELLIGÅNDSKIRKEN

Årsmødemiddagskoncert
i ’Helligånden’
[KONTAKT]Organist Stephan Krueger
giver på lørdag, den 10. juni kl. 12.00
en middagskoncert i anledning af årsmøderne i Helligåndskirken. På
programmet stå »variationer over
G-A-D-E« med værker af bl. a. N. W.
Gade, C. Piutti, E. Grieg, H. Matthison-Hansen, J. Haarklou. Der er
gratis adgang.

PHD-PROJEKT

Efter en veloverstået barselsorlov er
PhD-studerende Sabrina Schütz nu klar
til at genoptage sit forskningsprojektet
om det danske sprog i Sydslesvig. Hun
genåbner i samme åndedrag den omfattende spørgeskema-undersøgelse
blandt dansktalende sydslesvigere, som
hun lancerede for cirka et års tid siden.

[KONTAKT] For godt et års tid indledte den unge PhD-studerende Sabrina
Schütz fra Institut for Skandinaviske Studier ved Universitetet i Kiel en omfattende spørgeskema-undersøgelse blandt
dansktalende borgere i Sydslesvig for at
få beskrevet og kortlagt de det danske
sprogs særlige særpræg og nuancer, når
det anvendes i daglig tale i Sydslesvig.
Siden blev PhD-opgaven imidlertid sat
på stand-by på grund af familieforøgelse.
Men nu barselsorloven overstået og Sabrina Schütz er atter klar til at genoptage
og færdiggøre sit projekt.
I forbindelse med de forestående årsmøder havde Sabrina Schütz oprindeligt

planer om at være til stede under det
store debatmøde på Flensborghus lørdag formiddag for kort at præsentere sit
projekt. Men det har af tids- og planlægningsmæssige grunde ikke været muligt.
Hun håber derfor, at både medlemmerne af Sydslesvigsk Forening og de øvrige
dansktalende foreninger og organisationer i stedet vil lokke ind på det digitale
spørgeskema og ofre ti-femten minutter
på at besvare de opstillede spørgsmål.
Spørgeskemaet fylder sammenlagt 14
A4-sider med forskellige spørgsmål af
både sproglig karakter.
Kontakt også gerne Sabrina Schütz på
mailadressen: s.schuetz@isfas.uni-kiel.
de

