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UGENs OVERSKRIFTER

SYDSLESVIG-KONFERENCEN

Gamle konfirmander
efterlyses
I år er det 50 år siden, at de sidste konfirmander
blev konfirmeret på Junkerhulvej og på skolen i
Kobbermølle. Det fejres med et jubilæumstræf for
de gamle konfirmander.
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POETRY SLAM

& STAND UP +saTIrE

Björn Högsdal (d) PETEr dYrEBOrg (dK)
sTEFan sCHWarCK (d) dEnnIs BUCHlEITnEr (dK)
BEnTE VarlEMann (d) lassE nYHOlM jEnsEn (dK)

Seks udvalgte elever fra gymnasier på begge sider af
grænsen springer i næste uge ud som poetry-slammere og standup-komikere. Det sker på Kühlhaus i
Flensborg.

sCHülEr/InnEn dEs dEUTsCH-dänIsCHEn POETrY slaM- Und sTand UP-PrOjEKT
„saTIrE“ PräsEnTIErEn IHrE TExTE.
ElEVEr sOM Har dElTagET I dET dansK-TYsKE POETrY slaM- Og sTand UP-PrOjEKT
„saTIrE“ PræsEnTErEr dErEs TEKsTEr.

16.
MärZ 2017
Kulturwerkstatt Kühlhaus
Mühlendamm 25 24937 Flensburg www.kuehlhaus.net +49 461 298 66
Einlass/dørene åbner 19:00 Beginn/start 20:00 Eintritt/Entré: 7,- / 6,- Euro

„SATIRE” wird finanziert von KursKultur mit Unterstützung der Partner der Region Sønderjylland-Schleswig, des
dänischen Kulturministeriums und des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein.
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
GEFöRDERT von / MED STøTTE FRA:
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„SATIRE” støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske
kulturministerium og ‚Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein‘. Dette projekt
finansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
EInE KooPERATIon von / En KooPERATIon IMELLEM:

SSF Gottorp Amt
forstår at feste
Grønlangkålen fik ben at gå på, og bagefter blev
bentøjet motioneret til langt ud på natten, da SSF
Gottorp Amt afviklede sit traditionelle nytårsstævne
på Slesvighus.

Læs mere på KONTAKT side 4

Sydslesvigsk Forening

Med et usædvanligt skarpt og ambitiøst indlæg gav fagkonsulent og distriktsformand for SSF i Bredsted, Henry
Bohm, sit bud på, hvad retning det danske mindretal i
Sydslesvig skal bevæge hen imod for at holde fast i det
danske sindelag, det danske sprog og det danske tilhørsforhold.
(Foto: Manfred Bauch)

Gymnasie-elever
laver stand-up

Vilje og mod

Sydslesvig-konferencen lørdag
den 4. marts bekræftede, hvor
vigtigt det er for det danske mindretal at drøfte fælles mission og
vision samt en tværgående sprogpolitik.
SSFs formand fremhævede i sit
oplæg, at mindretallets mission er
at sikre og fremme danskheden i
Sydslesvig (oplægget er gengivet
som kronik bagest i KONTAKT).
Omsætning af en mission kræver
visioner for, hvordan mål virkeliggøres i vore institutioner og inden
for vores daglige kulturelle og
sociale fællesskab.
Det er helt afgørende, at den enkelte i mindretallet bekender sig
til det danske univers i Sydslesvig
og accepterer, at det ikke er ét
fedt, om tingene foregår på dansk
eller tysk!
Alle kan kun være enige om, at
det danske mindretal ikke skal
isolere sig som en nationalromantisk mindestue. Omvendt er det
lige så indlysende, at mindretallet klart bør definere, hvad der
kendetegner mindretallet, hvad
der er særligt og derved adskiller
sig fra den tyske omverden. Vi
er ikke et dansk-tysk mindretal,
men en dansk folkegruppe, der
brænder for danskhedens naturlige forankring i Sydslesvig og ser
det som en mission i sig selv at
kæmpe for og bevare forskellen
mellem dansk og tysk.
Selvfølgelig bygger vi bro til vores
tyske nabo – og det har vi været
gode til. Men uden en entydig
dansk kulturel profil for ikke at sige front eller grænse, intet dansk
mindretal. Og slet ikke om hund-

rede år. Det er for øvrigt det,
Bonn-København erklæringerne
handler om. De er frihedsbreve
for mindretallenes ret til selvrealisation.
Den udprægede misforståede
kulturrelativisme blandt nogle
kredse i Sydslesvig bidrager således ikke til at fremme mindretallet og dets danske ståsted. Tværtimod, det undermineres.
En fælles sprogpolitik, der sætter dansk som omgangssprog i
fokus ved alle aktiviteter og hverdagssituationer, spiller i denne
sammenhæng selvfølgelig en afgørende rolle. Tysk skal ikke være
domænesproget i vuggestuens
entre, som det blev berettet om
på konferencen.
Det er bekymrende, at konferencen endnu engang bekræftede, at
en positiv brug af dansk i almen
forstand stort set ikke eksisterer
uden for mindretallets inderkreds.
Her har vi at gøre med en udfordring, der ikke alene kan
håndteres via forskellige (mere
eller mindre febrilske) ’integrationstilbud’. Der er også behov for
en klarere forventningsafstemning
med dem, der ønsker at bevæge
sig ind i vore danske institutioner
henholdsvis mindretallet.
Mindretallet og foreningerne står
over for store interne udfordringer, der kun kan løftes ved konsekvent at fastholde mindretallets
danske mission. Samrådet kan
gå foran, men det kræver vilje og
mod.
Sydslesvigsk Forening

Er det dén vej, vi skal….?
[KONTAKT] Henry Bohm, distriktsformand for SSF i Bredsted og fagkonsulent ved Danske Skoleforening for
Sydslesvig, var usædvanlig klar i spyttet
på mindretallets vegne, da han for en
stund fik taletid under lørdagens Sydslesvig-konference på Jaruplund Højskole. Arrangeret af Det Sydslesvigske
Samråd med fokus på mindretallets
mission, visioner og fremtidige sprogpolitik.
Det sidste var tydeligvis et tema, der
bekom Henry Bohm godt.
”Det kan ikke nytte noget, hvis vi ikke
stiller ekstraordinære krav om at ville
mindretallet med hud og hår – og liv
og sjæl, – når vi ansætter lærere, pædagoger og personale på vores danske
skoler og børnehaver. Vi må og skal
kræve, at kommende medarbejdere
ikke kun betragter deres job som et arbejde. Men derimod som en livsstil og
en indstilling, der er betinget af, at de
sætter sig godt og grundigt ind i mindretallets historie, tage mindretallets

mindset på sig og brænder igennem
som et dansk – og dansktalende – forbillede for børnene, for eleverne og for
deres forældre!”
Med glødende begejstring var han ikke
bange for at sætte ord på de forventninger, den konsensus og den personlige konsekvens, det nødvendigvis må
kræve af hver eneste dansksindede
sydslesviger, hvis man vil være en del
af det danske mindretal.
Ingen slinger i valsen. Ingen lurepasseri
og ingen halvkvædede viser, hvis man
helhjertet og bevidst vælger mindretallet til.
Henry Bohm pegede klart og utvetydigt i en bestemt retning med sit klare
og topmotiverede engagement på
mindretallets vegne.
Men er det dén, mindretallet vil…?
Har mindretallet generelt, mindretallets organisationer og Det Sydslesvigske Samråd, som anført i lederkommentaren i denne uges KONTAKT,
den fornødne vilje og det fornødne

mod til at formulere og eksekvere de
krav og konsekvenser, som skoleforeningens energiske fagkonsulent peger
på..?
Eller er det mere bekvemt at grine
lidt i skægget – og måske også en
anelse indad – af de modsætninger,
som hersker mellem mindretallets
menige medlemmer og de tilhørende
foreningers ledere og topfolk, som på
herligste vis blev eksponeret af den
danskfødte standup-komiker Anders
Bonde, der trådte i karakter som konferencens muntre indslag…?
Små 120 gæster deltog i lørdagens
Sydslesvig-konference. De fleste som
tilhørere, men der var bestemt også rift
om mikrofonen, og mange greb heldigvis chancen for at give deres besyv
med på mindretallets vegne.
KONTAKT har samlet en del indtryk
og snapshots sammen fra konferencen,
der gengives på side 5.

GASOLIN-NOSTALGI

Udsigt til Rabalderstræde i Bredsted
[KONTAKT] Fredag 17. marts – på
irernes elskede St. Patricks Day – forvandles Hermannstrasse i Bredsted
for en stund til Rabalderstræde - med
udsigt til både at passere Langebro og
passe på Svinget i Solrød.
Hvis du allerede er på sporet af gode

gamle Gasolin, så er du på rette vej.
Østre Gasværk Teater lægger nemlig
vejen forbi Bredsted for at opføre
en musikalsk opsætning med alle de
velkendte Gasolin-hits fra dengang
Kim Larsen og kompagni have masser af succes som Danmarks førende

rockband med en perlerække af pæredanske og gavflabede sange, som
alle sang med på, og med nyskabende
pladeudgivelser, der siden er blevet
eftertragtede samleobjekter.
Gasolin huserede fra 1968 til 1979 og
toppede for alvor med Masser af Succes og alt dét, der hører til, fra 1971 til
1978. De velkendte sange fra dengang
har stadig en power og gennemslagskraft, der kan begå sig, så atmosfæren
anno 2017 – altså mere end 30 år
efter eller deromkring, dirrer af lugten
fra datidens to-takters knallertbenzin.
Mon ikke musikken bare drøner Deruda’, når Østre Gasværk skruer op for
forstærkerne og jogger sømmet i bund
i Bredsted Danske Skole.
Det hele sker fredag 17 marts kl.
20.00. Arrangør er Vestkystkultur.

Østre Gasværk, der leverede et brag af
en aften på Uffe-skolen i Tønning sidste
år, kommer senere i denne måned til
Bredsted for at spille hits fra de glade
Gasolin-dage i 70’erne.
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GUDSTJENESTER
Arnæs, 10, Korsgaard
Aventoft Kirke, 14, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted, ef.
generalf.
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 14, Egeris,ef. generalf.
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Garding, 10.30, Jørgensen, ef. menighedsf.
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11, Vogel
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 14, Knudsen, ef. generalf.

GULD-KONFIRMANDER
Rendsborg, 19, Brask
Slv. Ansgar, 10,
Slv. Ansgar, 10, Christianslyst afsl.
konfirmandl.
Sønder Brarup, 10, Christianslyst afsl.
konfirmandl.
Tønning, 14.30, Jørgensen, ef.menighedsf.
Valsbølhus, 10, Christianslyst afsl. konfirmandl.
Vesterland, 10.30, Hansen
Torsdag, den 09. marts 2017
Sporskifte, 17, Hougensen

DET GRÅ GULDw

Det Grå Guld fortæller
[KONTAKT] Som omtalt i sidste uges
KONTAKT, lægger Flensborg Bibliotek
på lørdag lokaler til et af mange arrangementer under den aktuelle Læsefestival i Sydslesvig.
Her medvirker den københavnske
historie-dame Marianne Josefsen. Men
hun er ikke ene at have gode historier
i ærmet. Det sidste er bestemt også
tilfældet for Erich Seifen, mangeårigt
byrådsmedlem for SSW og stedfortræ-

dende bypræsident i Flensborg, samt
Andreas Brandenhoff, formand for
Grænseforeningens lokalafdeling.
De to medvirker også under arrangementet i den blå sal på Flensborg Bibliotek, hvor de hver især skal sætte ord
på alt dét, de kan huske fra deres liv
og virke som henholdsvis sydslesviger
og sønderjyde. Begynder kl. 11.00 –
lørdag 18.marts

UGEN
DER KOMMER
10.

SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert med Vinding - Steen - Grarup på Flensborghus kl.
20
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Italiensk aften i Taruphus kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Medelby/Vesby og UF: Filmaften for voksne
SIF: Lottoaften i klubhuset kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Skovby: Generalforsamling i Hærvejshuset kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Vinaften med Bernd Hoffmann på Slesvighus kl. 19.30

Her ses konfirmandholdet fra 7. april 1968 i selskab med præst Martin Kontni.

Jubilæums-træf for
’de sidste konfirmander’
[KONTAKT] I indeværende år er det
nøjagtigt 50 år siden, at konfirmanderne fra årgang 1967 og 1968 – som de
allersidste – blev konfirmeret i kirkesalene på Junkerhulvej og på skolen i
Kobbermølle, inden sognets nye kirke
– Ansgar Kirke - blev taget i brug året
efter.

I den anledning lægges der nu op til
en såkaldt ’guldkonfirmation’, hvor
alle konfirmanderne fra dengang
inviteres til jubilæumsfest og sammenkomst for at gense hinanden og for at
få snakket om alt det, der er passeret i
de forgangne år, siden de alle sammen
blev konfirmeret af sognets daværende

11.

Jaruplund Højskole: Kombiner aftensmaden med at lære dansk – fiskefilet i butterdej med spinat
og ærteskumsovs på højskolen kl. 16-19.30
SSF Flensborg by, Grænseforeningen Aabenraa og Læsefestivalen: Det grå guld – dialogmøde
over grænsen med Marianne Josefsen, Erich Seifen og Andreas Brandenhoff på Flensborg
Bibliotek kl. 11-15
Flensborg SSF-distrikt Sct. Hans: Generalforsamling på Jørgensby-Skolen kl. 13
De danske foreninger i Flensborg-Tarup: Arbejdsdag for alle foreninger ved Taruphus kl. 9-14
SSW-distrikt Harreslev: Besøg i Landdagen i Kiel
SSF- distrikt Rendsborg by: Linedance i Ejderhuset kl. 13-17

12.

Et fint lille konfirmandhold, der blev
konfirmeret på skolen i Kobbermølle
28. Maj 1967.

Jaruplund Højskole: Kombiner aftensmaden med at lære dansk – forskellige slags tapas og
citronfromage på højskolen kl. 16-19.30
SSF-distrikt Holtenå: Besøg på Kieler Stadtmuseum kl. 15.20

13.

Dansk Lærerforening: Generalforsamling på Hanved Danske Skole kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF- og SSW-distrikt Lyksborg: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Generalforsamling i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Rendsborg by: ”Lær dansk mens du strikker” i Ejderhuset kl. 19-21
SSF- og SSW-distrikt Treja/Hollingsted: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Sønderbrarup Kvindeforening: Hygge- og snakkeaften i menighedslokalet kl. 19.30

14.

Læsefestival / SdU: Foredrag med Alexander Avanth ”Et kig ind i morgendagen” på Flensborghus
kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: SSF- og SSW-generalforsamling i Det Danske Hus kl. 19.30
SSW-distrikt Harreslev: Generalforsamling i Borgerhuset kl. 19.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge med lottospil i skolens forhal kl. 19.30
Skovby Seniorklub: Udflugt til Christian Lassen Museum fra Hærvejshuset kl. 13.45
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Midtangel Seniorklub: Sangeftermiddag med Hans Jacob Jessen i Damholm
forsamlingshus kl. 15-17,

15.

Flensborg SSF-distrikt Nord: Virksomhedsbesøg hos Kohberg Brødfabrik i Bolderslev fra Ansgar
Kirke kl. 9.15
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Erika og Ilonka i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Generalforsamling i Gelting Forsamlingshus kl.
19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling i mødelokalet i børnehaven19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Helga Light-Braun om ”Mit liv med Gottorp Skolen” i
Ansgarsalen kl. 14.30

16.

SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”Niels W. Gade 200 år” i A.P. Møller
Skolen, Slesvig kl. 20
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF- og SSW-distrikt store Solt: Udflugt til ”Kerzenhuus” i Stenfelt fra Møllebro Forsamlingshus
kl. 13.45
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

præster, Marin Nørgaard og Martin
Kontni. Allerede tirsdag i næste uge
(14.marts) holder kirken det første
planlægnings-møde for at få ’guldkonfirmationen’ på skinner. Det sker i
menighedshuset på Aabenraagade 25
kl. 15.30.
Yderligere information om det foregående arrangement findes på Ansgar
Kirkes hjemmesiden (http://www.
dks-folkekirken.dk/pastorater/flensborg/ansgar-flensborg-nord),
men man er også velkommen til at
kontakte hjælpepræst Preben K. Mogensen (0461 50528545), hvis man
ved noget om, hvor guld-konfirmanderne fra dengang opholder sig.

SSW

Formandsskifte hos SSW
[KONTAKT] Bestyrelsen for SWW
distrikt Flensborg Nord har fået et nyt
ansigt for bordenden.
På distriktets nylige generalforsamling i
Tønnsenhuset blev byrådsmedlem Philipp Bohk valgt som formand i stedet
for sin byrådskollega, Erich Serien, der
allerede for to år siden bebudede, at
det ville blive hans sidste periode som
formand.
Den nye formand – Philipp Bohk – er
blot 31 år gammel, men allerede et
etableret og engageret medlem af byrådet i Flensborg, hvor han fik plads
ved sidste kommunalvalg i 2013.
Philipp Bohk nyder respekt og anerkendelse for sit store engagement for
SSW, senest som valgkampkoordinator
for Christian Dirschauer, spidskandidat

for SWW i Flensborg frem mod landdagsvalget i starten af maj.
Philipp Bohk er blandt andet næstformand i TBZ forvaltningsrådet, der netop holdt møde selvsamme aften som
generalforsamlingen, hvor han kom for
sent, fordi udvalgsmødet trak ud. Men
det forhindrede ikke de fremmødte
medlemmer i at vælge ham som ny
formand efter Erich Seifen, der i sin
sidste og meget grundige formandsberetning kom ind på flere nye tiltag
i Flensborg Nord og også på den dramatiske stigning af ejendoms-skatterne
i Flensborg, som SSW energisk har forsøgt af afværge og som mere end understreger behovet for at støtte op om
byens SSW-kandidat til landdagsvalget.
Nu er stafetten givet videre til Phi-

lippe Bohk, der løftede sløret for et
nyt tiltag, som skal øge de menige
SSW-medlemmers mulighed for at
komme i dialog og på talefod med
deres byrådsmedlemmer. Tiltaget
hedder fællesspisning – kaldet politisk
aftensmad - den første tirsdag i lige
måneder, og den idé er skam ikke kun
forbeholdt SSW i Flensborg Nord.
De fremmødte på generalforsamlingen
drøftede også det spørgekatalog, som
SSF for tiden er i gang med om foreningens udvikling.
Preben K. Mogensen blev genvalgt
som formand for bestyrelsen, hvor
der var nyvalg til Erika Jensen og Ilona
Karbach. Den ene i stedet for Nanny
Matzen, som er udtrådt af bestyrelsen.
Hun blev påskønnet for en menneskealders medleven og medvirken i
distriktsarbejdet. Klubarbejdet i Spætteklubben er blevet beriget med Farida
Eckardt, der uden tvivl vil brænde
igennem som en ekstra forstærkning til
Angelina Dürkop og Kirsten Futtrup i
forbindelse med tilbudene for de unge
familier.

Heer drååwe we üs

9.

Friisk Foriining: En meekliken eeftermadi önjt Galerie-Café önj Lunham am e kl. huulwe trii

16.

Friisk Foriining: Medlemsforsamling i Fraschlönj, Risum kl. 19

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Klaus Stausbøll,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

SSW-byrådsmedlemmerne Erich Seifen (t.v.) og Philipp Bohk, henholdsvis
afgået og nytiltrådt formand for SSW
Flensborg Nord, ses her i byrådsgruppens mødelokale på Flensborg
Rådhus.
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DET LILLE TEATER

OVERSØISKE OVERLEVERINGER

Dramatiserede breve
[KONTAKT] Fra 1932 og cirka halvandet år frem skriver og sender de to
tyske venner og forretnings-kompagnoner Eisenstein og Schulse en række
breve til hinanden tværs over Atlanten.
De driver et fællesskab et galleri San
Fransico, men Schulse savner sin familie så meget, at hjemveen får ham
til at flytte tilbage til München, mens
Eisenstein bliver i USA. Året efter
kommer Adolf Hitler til magten, og
Schulse melder sig under Førerens faner med alle de goder og fordele, som
det medfører. Med stor bekymring
følger Schulse situationen i Tyskland i
behørig og tryg afstand på den anden
side af Atlanterhavet.

Sådan lyder oplægget til teaterforestillingen ’Adressaten Ubekendt’, som
Det Lille Teater i Flensborg netop nu
har på plakaten og som stadig ruller
over de skrå brædder et par gange
endnu i denne måned.
Blandt andet her til aften (torsdag 9.
marts) og torsdag i næste uge (16.
marts.)
Begge forestillinger med start kl.
19.30.
’Adressaten Ubekendt”, som er dramatiseret og iscenesat af Leif Mikkelsen, er baseret på en brevroman af
samme titel fra 1938, skrevet af den
amerikanske forfatterinde Kathrine
Kressmann Taylor.

På tværs af generationer og kontinenter har den traditionelle dansk spillemandsmusik fra Vendsyssel forenet
dette trekløver. I midten den aldrende
amerikanske spillemand Dwight Lamb
flankeret af danske Kristian Bugge (t.v)
og Mette Kathrine Jensen; på henholdsvis violin og harmonika.

Transatlantiske toner
[KONTAKT] Den traditionelle danske
spillemandsmusik kender ingen grænser.
Tværtimod fører musikken nogle gange de mest pudsige konstellationer
med sig, der forener spillemænd og
musikere på tværs af landegrænser og
kontinenter.
Det kan den danske duo, harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen og
violinisten Kristian Bugge, så afgjort
snakke med om.
De rangerer som nogle af Danmarks
mest travle og efterspurgte musikere.
Både på den danske folkemusikscene
og med mange koncerter rundt om i
hele verden.
Oven i købet også i Guds Eget Land på

den anden side af Atlanterhavet, hvor
den danske duo for et par år siden løb
ind i den noget ældre amerikanske
spillemand Dwight Lamb fra staten
Iowa.
Dwight Lamb lå allerede inde med et
imponerende repertoire af klassiske
danske spillemandsmelodier, som
hans forfædre havde taget med sig fra
Vendsyssel til USA under deres store
emigrantrejse for flere generationer
siden.
Mødet mellem den aldrende amerikanske spillemand og den danske
duo blev startskuddet på et musikalsk
venskab og samarbejde. Med jævne
mellemrum tager de på turné sammen
for at spille og optræde med deres fæl-

les musikalske arvegods.
Rent musikalsk har de alle ’gammel
dansk’ i blodet, og fredag 19. maj
lægger de vejen forbi Medborgerhuset
i Eckernførde for at optræde med spillemandsmusik, der har dybe rødder i
den danske muld og som er blevet gødet og modnet på amerikansk grund.
Trioen får til lejligheden følgeskab af
Morten Alfred Højrup, en af verdens
ypperste folk-guitarister.
Koncerten med Dwight Lamb, Bugge,
Jensen og Morten Alfred Højrup foregår fredag 17. maj kl. 20.00.
Billetsalg og forudbestiling:
www.folkbaltica.de/hjem/.

A. P. MØLLER-SKOLEN

Elverskud i Slesvig
Adressaten - Den amerikanske forfatterinde Katherine Kressmann Taylors vel nok
kendte udgivelse er brevromanen Adressaten Ubekendt fra 1938, der lige nu kan
opleves i en dramatiseret opsætning på Det Lille Teater i Flensborg.

AKTIVITETSHUSET

Byd på en ’Nasty Woman’
[KONTAKT] Nasty Woman Art Exhibition!
Det lyder umiddelbart som et af den
slags tilbud, man skal gå langt uden
om. Med mindre man altså færdes
hjemmevant i kvarteret med røde lygter og pikante udfoldelser bag nedrullede gardiner.
Ikke desto mindre er der al mulig
grund til at stikke næsen indenfor i Aktivitetshuset på Nørregade i Flensborg,
som – der netop under navnet Nasty
Woman Art Exhibition - slår dørene
op til en noget anden form for kreativ
udfoldelse lørdag 18. marts.
Det drejer sig nemlig om en spændende kunstudstilling, hvor medlemmerne
af kunstnersammenslutningen ’Nasty

Woman’ udstiller et udvalg af deres
billeder og malerier.
Udstillingen vises to uger frem og i
hele udstillingsperioden er det tilmed
muligt at byde på de udstillede værker, som bortauktioneres til fordel
kvinders rettigheder.
De deltagende kunstnere fra Nasty
Woman-sammenslutningen er i fællesskab blevet enige om at donere de
indtægter, som deres respektive billeder måtte blive solgt for, til Refugees
Welcome Flensburg, der blandt andet
støtter kvindelige flygtninge.
Nasty Woman Art-kunstudstillingen
kan ses og opleves i Aktivitetshuset fra
fredag 18. marts til og med fredag 31.
marts.

SSF

Åbent møde i Nibøl Danske Skole
[KONTAKT] Med undtagelse af punkt
11, som hører til den lukkede del af
dagsorden, inviterer SSFs hovedstyrelse for anden gang i år til åbent møde.
Denne gang i Nibøl Danske Skole på
Østervej/Osterweg 67 i Nibøl, hvor
SSFs starter sit hovedstyrelsesmøde kl.
18.30 med følgende dagsorden:
1.Spørgetid for medlemmer af SSF (jvf.
Vedtægternes § 12, stk.7)
2.Mødet åbnes – beslutningsdygtighed
jf. § 6.
3.Valg af dirigent.
4.Referatet fra 31. januar 2017.

5.Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
6.Formandens beretning.
7.Revideret regnskab 2016, revideret
budget 2017 og budget 2018 (bilag
eftersendes) – orientering, drøftelse og
godkendelse.
8.Nyt fra SSF’s udvalg.
9.Orientering om SSF’s kontaktarbejde
på Christiansborg v/ Jens A. Christiansen.
10.Eventuelt.
11.Evt. lukket møde.

[KONTAKT] Torsdag aften i næste uge
markerer Sønderjyllands Symfoniorkester 200-året for den verdenskendte
danske komponist Niels W. Gades
fødsel. Det sker med en særlig jubilæumskoncert på A.P. Møller Skolen
i Slesvig, hvor orkestrets musikere får
følgeskab af solisterne Ditte Højgaard,
Stina Schmidt og Trond Halstein Moe
plus et udvalg kor bestående af ikke
færre end 150 velsyngende elever fra
gymnasierne i Flensborg og Slesvig.

Koncerten byder først og fremmest
på et uddrag af Elverskud, som er en
af Niels W. Gades allermest kendte
og musikdramatiske værker, baseret
på gamle ballader. Som et af de mest
populære værker fra Gades levetid
repræsenterer Elverskud højdepunktet
i den danske romantik, og Gade selv
anses for en af hovedpersonerne i den
danske romantiske kulturperiode.
Udover Elverskud opføres korværket
’Ved Solnedgang’, der er knapt så

kendt og som ikke høres særligt ofte.
Mens finalenummeret er det stykke –
Symfoni nr. 1,- som den fynske komponist Carl Nielsen komponerede i
1891-1892 og siden dedikerede til sin
kone, Anne Marie Carl-Nielsen.
Jubilæumskoncerten på A. P. Møller
Skolen i Slesvig finder sted torsdag 16.
marts kl. 20.00.
Billetter kan købes via ssf-billetten.de,
i SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset,
Ticketcenter eller ved indgangen.

KÜHLHAUS

Poetry-slam og standup
[KONTAKT] Medierne er sprængfyldt
med negative nyheder.
Men mange mennesker forholder sig
slet ikke til nyhedernes indhold.
Det vil det regionale KursKultur-projektet SATIRE nu lave godt og grundigt
om på.
For at ruske op i helt almindelige
menneskers lige så almindelige ligegyldighed, spiller det dansk-tyske kulturprojekt SATIRE ud med et kombineret
Slam Poetry og Stand-Up arrangement
på spillestedet Kühlhaus i Flensborg.

Her vil seks udvalgte gymnasie-elever fra begge sider af den dansk-tyske grænse lufte deres meninger og
holdninger om verdens tilstand med
poesi, rap og hjemmeskrevne standup-tekster. De seks gymnasie-elever
er fundet efter et workshop-forløb på
Haderslev Katedralskole, Bernstorff-Gymnasium Satrup, Duborg-Skolen i
Flensborg, A.P. Møller Skolen i Slesvig
og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, hvor eleverne forinden er
blevet trænet, undervist og inspireret

af professionelle slammere.
Torsdag aften i næste uge går de unge
mennesker på scenen i Kühlhaus i
Flensborg.
SATIRE-projektet støttes af KursKultur
med økonomiske midler fra partnerne
bag Region Sønderjylland-Schleswig
Selve arrangementet på Kühlhaus arrangeres af Bund Deutscher Nordschleswiger (BND), Sydslsesvigsk Forening
(SSF) og Kulturwerkstatt Kühlhaus e.V.

JARUPLUNDS VENNER

Syng med højskolens støttekreds
[KONTAKT] Med fællesskab og udvalgte sange fra den danske højskolesangbog kan man næppe gøre smukkere reklame for sig.
Måske lige netop derfor har bestyrelsen for den nystiftede støttekreds for
Jaruplund Højskole skrevet sig ind i
aktivitetskalenderen med en sangaften
på selvsamme højskole torsdag aften i
næste uge.
Støttekredsen, der kom til verden i

2016, tæller på nuværende tidspunkt
cirka 70 medlemmer, men der er masser af plads til endnu flere.
For at støtte højskolens aktiviteter og
tydeliggøre den som mindretallets højskole i Sydslesvig – og for at reklamere
endnu mere for sig selv – indbyder
støttekredsen til den kommende sangaften, hvor ægteparret Kirsten og Erik
Rettig vil slå tonen af og synge for.
Støtteforeningen har allerede sendt

invitationer ud gennem de respektive
SSF-distrikter i Flensborg og omegn,
men alle andre er skam også velkommen til at synge med.
Undervejs serveres kaffe og kage for at
holde stemmebåndene smurte.
Sangaften på Jaruplund Højskole finder sted torsdag 16. marts kl. 19.00.
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TALENTPLEJE

FLENSBORGHUS

Workshop for unge
kammerstryger-talenter
[KONTAKT] Under overskriften
’Workshop Kammermusik’ lægger
Flensborghus på Nørregade 76 i
Flensborg lokaler og akustik til en forrygende workshop for unge musikere,
der har evner, interesse og talent for
klassisk kammermusik.
Workshoppen henvender sig til unge
musiktalenter, der stadig går i skole,
men som samtidig er så gode og talentfulde på deres instrumenter, at
de også spiller med i forskellige strygerensembler på begge sider af den
dansk-tyske grænse.
Under ledelse af Beate Pflüger, der
spiller viola i Slesvig-Holstens Landssymfoniorkester, og Anna Kristina Hindø, violincellist i Sønderjyllands Symfoniorkester, vil deltagere bruge hele
dagen på at indøve og sammenspille

Sidste frist
for Fredagsbal
[KONTAKT] Festbuffetten kommer fra
af Marias Küche i Sollwitt. Musikken
leveres af orkestret OS 3 fra Bylderup
Bov og drikkevarerne kan købes til
rimelige priser.
Ergo, er der ingen undskyldning for
ikke at pudse danseskoene, vandkæmme håret og invitere konen eller kæresten med til et vaskeægte fredagsfest
med spisning, dans og hyggeligt samvær. Festen foregår fredag 24. marts
på Flensborghus, hvor SSF Flensborg
og SSF Flensborg Amt er gået sammen
om at lancere et helt nyt fredagsbal i
stedet for deres traditionelle forårsfest.
Sidste frist for at købe eller bestille billetter til denne begivenhed er
mandag 13. marts. Salget foregår
fra sekretariaterne på tel. 046114408/100/155/156.

forskellige forberedte værker, der allersidst på dagen vil blive fremført for
et mindre publikum under en offentlig
afslutningskoncert i Flensborghus.
Workshoppen er allerede nu åben for
tilmelding. Sidste tilmelding er mandag
20. marts, og det skal ske skriftligt til
kulturkonsulent Nina Lemcke, Sydslesvigsk Forening, Flensborghus, Nørregade 76 i Flensborg. Tel: 0461-14408118 eller 0461-14408-117. Mail:
kultur@syfo.de.
Workshop Kammermusik arrangeres af
Dansk-Tysk Selskab for Musikvenner
af 1998. Bestående af Sønderborg
Musikforening, Sydslesvigsk Forening,
Verein der Musikfreunde e.V. Flensburg og Bund Deutscher Nordschleswiger.

SSW

SSF GOTTORP AMT

Lynkursus
i at undgå
’meningsløse’
meninger

LÆK
Medlemmer samt venner og gæster fra byens og omegnens foreninger og institutioner sad bænket skulder ved skulder under årets vellykkede nytårsstævne på
Slesvighus.

Festfyldt nytårsstævne
på Slesvighus
[KONTAKT] SSF Gottorp amt havde
atter engang en festlig, vellykket og
velbesøgt aften, da amtet holdt sit årlige nytårsstævne på Slesvighus.
Traditionen tro mødte venner og gæster fra byens og omegnens foreninger
og institutioner talstærkt op for at feste
med og for at give partneren en svingom eller to på dansegulvet.
Da formand Petra Mohr fra SSF Gottorp amt havde budt velkommen,
blev grønlangkålsbuffetten åbnet, og
da den lækre mad var fortæret, satte
orkestret OS 3 fra Bylderup Bov – som
så mange gange før – strøm til instrumenterne, så deltagerne kunne svinge
dansebenet og sørge for tæt trafik på
dansegulvet, der hurtigt blev fyldt godt
op.
Orkestret havde denne gang medbragt
et helt nyt repertoire, som bestemt
faldt i god jord. Undervejs blev festen
krydret spillet tombola om mange fine
præmier, og stemmebåndene blev
skam også motioneret med en masse
hyggesnak rundt om ved bordene.

Deltagerne var i det bedste humør, og
da festen sluttede klokken ét, kunne
SSF Gottorp amt sige pænt farvel til en
stor flok gennemgående glade mennesker.

Menuen bestod af grønlangkålsbuffet.

Kvindemarked i Læk
[KONTAKT] Her finder Du simpelthen
alt, hvad et kvindehjerte begærer. Fra
højhælede skole og stiletter til hatte
med alle afskygninger, dekorative
dekorationer til hus, hjem og have og
meget, meget mere…
Sådan lyder udspillet fra de danske
foreninger i Læk, der lægger beslag på
sportshallen i den lokale danske skole
fredag aften 24. marts.
På denne dag gennemfører foreningerne et såkaldt ’Kvindemarked’, hvor

kvinder kan sælge alt det til hinanden,
som kvinder nu engang interesserer
sig for.
Kvinderne er tilmed ude på egen
hånd. Mænd har ingen adgang. Kærester og ægtemænd må pænt blive
hjemme, selv om der ellers diskes på
med grillpølser og sort kaffe.
Kvindemarkedet i sportshallen på Læk
Danske Skole finder sted fredag 24.
marts kl 18.00-21.00.

[KONTAKT] Under ledelse af Georg
Buhl holder SSW (Sydslesvigsk Forening) førstkommende lørdag formiddag et lynkursus i kunsten at sætte
de helt rette ord på sine meninger og
holdninger - og dernæst at få budskabet ud over scenekanten på den bedste og mest effektive måde.
Kurset, der foregår på Slesvighus,
henvender sig først og fremmest til
kommunalpolitikere og medlemmer af
SSW’s distriktsbestyrelser, så de bliver
bedre til at drible uden om de faldgruber, ’meningsløse’ meninger og overflødige e-mails, der rammer helt ved
siden af. Foregår fra 10.00-13.00.

LIVLIG LØRDAG

Forårsfornemmelser
i Husum
[KONTAKT] I Husum er det nærmest
blevet en tradition, at biblioteket og
det lokale SSF-distrikt finder sammen,
når foråret nærmer. Forårs-fornemmelserne kommer blandt andet til udtryk ved, at distriktet har tradition for
at lægge sin kombinerede forårshygge- og havearbejdsdag selvsamme dag
som biblioteket holder Livlig Lørdag.
Denne gang li overmorgen lørdag,
hvor hele dagen er afsat til forårs-aktiviteter. Livlig Lørdag fra kl. 10.3012.30, hvorefter SSF Husum og omegn
serverer skidenæg på Husumhus fra kl.
13.00.
Medmindre regnen vælter ned, er resten af eftermiddagen afsat til at gøre
det lille haveanlæg bag Husumhus
forårspænt. Haveanlægget lignede tidligere mest af alt en eng, der var løbet
hjemmefra. Men for nogle får år siden
blev anlægget med frivillig arbejdskraft
sat pænt i stand, og nu er der atter
mulighed for at give en hånd med.

HUSUM

Lotto-aften
m. pause-pølser

… og der blev hyggesnakket rundt om ved de festdækkede borde.

Fredag 24. marts er der bankospil
med pølser i pausen, når Sydslesvisk
Forening i Husum holder ryster posen
med talbrikker til en omgang lottoaften på Husumhus. Arrangementet
starter kl. 18.30, og deltagerne skal
melde sig til på forhånd ved Daniela
Caspersen (tel. 0484323009811 eller
tel. 015201351285 eller pr. mail caspersen.dany@gmail.com).
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SYDSLESVIG-KONFERENCE 2017
Skolelederen, ministeren, konsulen og
den tilrejsende formand for Sydslesvig-udvalget var helt i front og hilste
pænt på hinanden under Sydslesvig-konferencen. I baggrunden en fyldt
gymnastiksal med små 120 deltagere.

Med et befriende standup-show skød
den herboende danske standup-komiker Anders Bonde temaet om sprogpolitikken godt i gang. Talrige gange
rullede latteren i salen, og mon ikke
også tilhørerne ind imellem grinede
indad over nogle af de skarpe iagttagelser på mindretallets vegne, som Anders
Bonde fyrede af.

Konferencen i ord og billeder
[KONTAKT] Nedenstående billedcollage stammer fra lørdagens Sydslesvig-konference på
Jaruplund Højskole. Arrangeret af Det Sydslesviske Samråd, der formåede at samle små
120 deltagere til oplæg, indlæg, bidrag, debat
og gruppe-arbejde om det danske mindretals
mission, visioner og overordnede sprogpolitik.
Med få undtagelser var gymnastiksalen i kælderen under Jaruplund Højskole fyldt til sidste

plads, hvor der blev lyttet, small-talket med
sidemanden og hilst til højre og venstre med
både nye og gamle bekendte.
Som det fremgår at billederne var der også
rift om mikrofonen, der på bedste Højlunds
Forsamlingshus- manér gik på omgang mellem
stolerækkerne og såmænd rundt i alle afkroge
af de forskellige temaer og udfordringer, som
optager det danske mindretal og som nødven-

digvis skal drøftes og debatteres for at finde
den vej, det mod og den vilje, som sikre og
fastholde det danske mindretals tilstedeværelse, status og særstilling i Sydslesvig i fremtiden.

(Fotos: Manfred Bauch)

Elke Putzer var blot en af mange oprigtigt engagerede konference-deltagere, som greb mikrofonen for at give sit besyv med i
snakken om mindretallets fremtid og visioner.

’En særlig Sydslesvig-kanon lyder umiddelbart som en spændende idé. Men jeg
frygter, at den bliver ekskluderende for de grupper af mindretallet, der ikke kommer med og inkluderende for de, der slipper gennem nåleøjet”, Anke Spoorendonk, SSW.
Formanden for Det
Sydslesvigske Samråd,
Christian Jürgensen,
bød officielt velkommen til Sydslesvig-konferencen.

Som det sig hør og bør ved den slags begivenheder, blev der naturligvis også minglet og smalltalket mellem de fremmødte deltagere.

’Jeg har det med det danske som med
en pige, jeg bliver forelsket i.. Det er en
følelse, jeg ikke sådan kan forklare, og
som jeg egentlig heller ikke vil bryde mig Højskolens forstander, Karsten Bierring
om at sætte ord på eller stå til regnskab Dressø, lancerede ideen om at udfærdige en særlig Sydslesvig-kanon.
for”, Flemming Meyer, SSW.

En veloplagt formand
for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon
Hansen, lagde for med
et indlæg om mission
i både kirkelig og militær betydning, inden
han rettede det verbale
skyts mod den mission
– og de visioner, - som
det danske mindretal
skal sigte efter.
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05.15 Ild i Frilandshaven
05.45 Bonderøven
06.15 So F***ing Special i USA
06.45 Skattejægerne
07.15 52 dage som hjemløs
07.45 Et glimt af Danmark II
08.15 De flyvende læger
09.00 De flyvende læger
09.45 Find min familie III
10.30 Antikkrejlerne
11.15 Antikkrejlerne
12.00 Under hammeren
12.30 Kender du typen? 2012
13.10 Hammerslag 2010
13.50 Columbo: Etude i sort
15.25 Hun så et mord
16.10 Hun så et mord
16.55 Jordemoderen
17.50 TV-avisen
18.00 Fra yt til nyt
Lene Nissen giver nyt liv til gamle og
kedelige urtepotter. Johnny Haugaard
hjælper sin veninde med en soveværelses-makeover, og det går ikke stille for
sig. Og så skal Lisbeth Solsø holde reception for sit nye genbrugsbrand, og det er
ikke uden nerver på.
18.30 TV-avisen
18.55 Vores vejr

06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret
06.30 Go' morgen Danmark
12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret
12.30 Nyheder fra TV SYD
12.40 BS & recepten på lykke
13.30 Felix rykker ind – hos Lene Nystrøm
14.15 Grænsepatruljen
14.45 Cykling: Paris-Nice - studiet
15.20 Cykling: Paris-Nice, 5. etape
I dag skal rytterne ud på den længste
etape i årets Paris-Nice. De skal køre
næste 200 kilometer i et terræn, der er
forholdsvist fladt. Der vil dog være muligheder for udbrud, for eventyrlystne
og stærke ryttere de steder, hvor det går
opad.
17.00 Nyhederne, Sporten og Vejret
17.16 Nyheder fra TV SYD
17.25 Go' aften Danmark
17.55 Dit forårsvejr
18.00 Nyhederne
18.20 Nyheder fra TV SYD
18.25 Go' aften Danmark

07.00 Penge: Gå billigt i banken
07.25 Skandale – Jesus-krisen: Da Thorsen
provokerede en hel verden
08.05 Gary – healer eller svindler?
09.05 Penge: Gå billigt i banken
09.30 Fracking – vor tids guldfeber?
10.20 Sejren over hackerne!
11.10 Horisont: Da borgerne greb til våben
11.35 Adgang til farezonen
12.30 Penge: Gå billigt i banken
12.55 52 dage som hjemløs
13.25 Videnskab og tro
14.15 Havets fem store hajer
15.10 Oceanernes kæmper
16.00 So ein Ding: Seoul Special
16.30 So ein Ding: Solstrøm og Megabatterier
17.00 DR2 Dagen
18.30 Felix og Vagabonden II

06.00 Morgengymnastikken: Ryg & lænd,
faste lår og kontorkrop
09.05 Hvem, hvad, mord - alder
09.30 Hvem, hvad, mord – våben
10.00 De første mennesker - Amerika
10.55 Kontinenternes rejse
11.45 Sladder Her & Nu
12.15 Generation Hollywood
12.45 Doctor Who
13.30 Doctor Who
Det er den vigtigste dag i Jordens historie. En underjordisk forhistorisk race har
bortført Amy og landsbybeboeren Mo og
hans lille søn Elliot. Nu opsøger doktoren
de mystiske væsner for at forhandle. Kan
han forhindre en blodig krig?.
14.15 The Tonight Show med Jimmy Fallon
En veloplagt Jimmy Fallon har kendte
gæster i studiet, og husbandet The Roots
leverer musikalske indslag.
15.00 X Games Norge: Snowboard Big Air
kvalifikation (m)
17.30 X Games Norge: Ski Slopestyle finaler
(k)

19.05 Aftenshowet
19.55 TV-avisen
20.00 Bonderøven
20.30 Frihed, lighed & tømmerlus

19.00 Nyhederne
19.30 Nyheder fra TV SYD
20.00 Rita og Aages sidste dans
21.00 Station 2
21.40 Station 2 Efterlyst

19.15 Verdens højeste tv-tårn
20.00 Debatten
21.00 Detektor
21.30 Quizzen med Signe Molde

19.15 X Games Norge: Ski Slopestyle
finaler (m)
20.30 The Human Limits II
21.25 Faster

Anne-Katrine Bondo er vært i programmet, som sendes direkte fra brændpunkter i Danmark og omtaler nye og
aktuelle kriminalsager, som politiet har
brug for hjælp til at opklare. Få også
mulighed for at følge opklaringsarbejdet med sager, der tidligere har været
omtalt i programmet.
22.00 Nyhederne, Sporten og Vejret
22.27 Nyheder fra TV SYD

Aktuelt satireprogram. Ugens nyheder
og begivenheder vendes og ristes over
åben ild, og den altid skrappe Signe
Molde styrer gæster, spørgsmål og point
med fast og myndig hånd.
22.00 Den rigeste procent
22.30 Deadline
Udfordrende og overraskende perspektiver på dagens og tidens væsentligste
historier.
23.00 Ung, nøgen og udstillet
Dansk dokumentar fra 2016 Hundredvis
af danske piger har fået delt private
nøgenbilleder på nettet mod deres vilje.
DR2 undersøger hvor mange steder i
Danmark det foregår. Og opsøger de
drenge, der står bag.
23.45 Debatten
00.45 Detektor
01.15 Løftet - Diplomatsønnen og dobbeltmordet

Am. actionfilm fra 2010 med Dwayne
Johnson og Billy Bob Thornton. Da Driver bliver løsladt efter ti års fængsel, er
han kun fokuseret på én ting – at
hævne mordet på sin bror. Han drager
af sted på en mission for at finde og
dræbe alle på sin liste. Men han har to
personer i hælene, en politibetjent og
en lejemorder, som af forskellige årsager vil gøre hvad som helst for at stoppe
ham.
23.00 True Detective
00.50 The Tonight Show med Jimmy
Fallon
01.30 Kontinenternes rejse
02.20 Med livet som indsats
– Centripetalkraften udfordres
02.50 Med livet som indsats
– Grillet levende
03.25 Nuttet Om Natten
04.25 Nuttet Om Natten
05.25 Nuttet Om Natten

Mød en gruppe håndværkere, der ikke
er ligesom alle de andre. På Nørrebro
har de sammen et byggefirma, hvor alle
er chefer, hvor de alle tjener det
samme, og hvor der er plads til dem,
som de andre ikke vil have.
21.00 Kontant: Den ulovlige snushandel
21.30 TV-avisen
21.55 Langt fra Borgen: Skal sodavand
være dyrere og grøntsager billigere?
22.20 Sporten
22.30 Kriminalkommissær Foyle
00.05 Skyggespil
01.05 Water Rats
01.50 Water Rats
02.35 Spooks
03.25 Skattejægerne 2014
03.55 Hammerslag 2010
04.25 Tobias på kageeventyr - Portugal

08.05 Morgenandagten på DR K
08.27 Dagens Sang
08.35 Hvornår var det nu, det var?
10.00 Hatten på arbejde
11.00 Dahlgårds Tivoli
12.00 Så er der mad – husmoderens martyrium
12.30 Kold Krig
13.10 Kold Krig
13.50 Frederik IX – konge til alle tider
14.45 Hvornår var det nu det var
16.20 Guldkorn 1980'erne: 1981
17.00 Historien om den norske kongefamilie
18.20 Hitler og Folket
19.10 Sådan blev Der Führer skabt
19.56 Dagens Sang
20.00 Vilde hoteller: Marokko
20.30 Nydelsens hemmeligheder
21.00 Filmselskabet
21.30 Before Midnight
23.10 TV-Quizzen
23.55 Frances Ha
01.20 Karamel

14.35 Gæt med Emil
14.55 Det kongelige spektakel
15.15 Quizdyrene – Grisen Prop
15.25 Søpapegøjernes ø
15.30 Gurli Gris
15.40 Kate og Mim-Mim
16.05 Chuggington
16.15 Paw Patrol II
16.40 Kasper og Sofie
16.55 Hej Ramasjang
17.00 Skæg med Ord
17.20 Kurt – En ukendt helt
17.35 Sofus
17.50 Mumsfilibaba med frugt
18.05 Chuggington
18.30 Ring til Ramasjang II
19.00 Robin Hood – spilopper i Sherwoodskoven
19.10 Molevitten
19.25 F for får
19.30 Brandmand Sam
19.40 Peter Kanin
19.55 Lillefinger

22.45 Natholdet
23.25 Now That's Funny
00.15 Når alt går galt
00.45 Grænsepatruljen
01.15 Grænsepatruljen
01.45 Cold Case
02.30 Cold Case
03.20 Natholdet
04.00 Nyhederne og Vejret

13.00 Kvit eller dobbelt I
13.40 Klassen – Det nye par
13.50 Klassen – Bagedysten
14.00 Sofie Linde Show II
14.30 Julie
15.00 The Next Step III
15.25 Braceface
15.45 Mission: Eftersidning I
16.05 Wild Kratts
16.30 Freaktown
16.55 Alvin og de frække jordegern
17.15 Pingvinerne fra Madagascar
17.40 Klassen – Kærester eller ej
18.00 Ultra Nyt
18.05 The Next Step III
18.30 Sofie Linde Show II
19.00 Limbo 3
19.15 Limbo 3
19.30 Alien surfer girls
19.55 Wolfblood I
20.20 Roy
20.50 Ultras bedste idé
21.05 KreaKampen – formning

13.05 I godt selskab: Alsie Express
13.35 I godt selskab: Hestefoder
14.05 Counter-Strike turnering
– Kvartfinale 2
17.10 TVSYD.DK
17.16 Kort nyhedsoversigt
17.20 TVSYD.DK
17.30 I godt selskab: Bosætning i Vejen
18.00 TVSYD.DK
18.20 Kort nyhedsoversigt
18.25 TVSYD.DK
18.30 Hovedet på sømmet – Legehus
19.00 Rekrutterne – Åbent Hus
19.30 Nyheder fra TV SYD
19.55 I godt selskab: Bosætning i Vejen
20.25 Aftenskolen – Thaimad
20.55 Sådanmark
21.25 Nyheder fra TV SYD
21.50 TVSYD.DK
22.00 Nyheder fra Østjylland
22.27 De sene nyheder
22.40 I godt selskab: Bosætning i Vejen
23.10 Sådanmark
23.45 TVSYD.DK

05.30 SAT.1-Frühstücksfernsehen
10.00 Auf Streife – Die Spezialisten
11.00 Richter Alexander Hold
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Die Ruhrpottwache
14.00 Auf Streife
15.00 Auf Streife – Berlin
16.00 Auf Streife – Berlin
17.00 Verdächtig – Detektei Wolloscheck
deckt auf
17.30 Schicksale – und plötzlich ist alles
anders
18.00 Auf Streife – Die Spezialisten
19.00 Die Ruhrpottwache
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Criminal Minds
21.15 Criminal Minds
22.10 Blindspot
23.10 Criminal Minds
00.05 Criminal Minds
00.55 Criminal Minds
01.40 Criminal Minds

05.00 Introducing@arte live
06.25 Beim Friseur in Indien
06.55 Metropolis
07.35 ARTE Journal Junior
07.45 Xenius
08.10 Abenteuer Archäologie
08.40 Fährpassagen
09.25 Geheimsache Mauer
10.55 Wildes Berlin
11.40 360° Geo Reportage
12.35 360° Geo Reportage
13.20 ARTE Journal
13.45 Comedian Harmonists
15.50 Magische Gärten
16.15 Haenyeo
17.00 Xenius
17.30 Die Siege Athens
18.25 Europas schönste Parks
19.10 ARTE Journal
19.30 Zu den Quellen des Essequibo
20.15 Zimmer 108 (3/10)
21.00 Zimmer 108 (4/10)
21.50 Hedda
23.35 Falsche Vertraulichkeiten
01.00 Solness

09.00 ZIB
09.05 Kulturzeit
09.45 nano
10.15 Kölner Treff
11.45 Thema
12.30 ECO
13.00 ZIB
13.15 Schätze der Welt – Erbe der Menschheit – Spezial
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Welt ohne Männer
21.00 scobel – Tod des Feminismus?
22.00 ZIB 2
22.25 Le refuge
23.50 Mujeres al borde de un ataque de
nervios
01.15 10 vor 10

09.30 Snooker: World Snooker Main Tour
2016/17: Players Championship in
Llandudno (WAL)
11.00 Freestyle: Ski Freestyle: Weltmeisterschaft 2017 in der Sierra Nevada (ESP)
13.15 Skilanglauf: FIS Weltcup 2016/17 in
Drammen (NOR)
14.15 Radsport: 75. Fernfahrt Paris-Nizza
2017 in Frankreich
16.45 Radsport: 52. Fernfahrt Tirreno-Adriatico 2017 in Italien
18.00 Freestyle: Ski Freestyle: Weltmeisterschaft 2017 in der Sierra Nevada (ESP)
18.55 Nachrichten: Eurosport News
19.00 Snooker: World Snooker Main Tour
2016/17: Players Championship in
Llandudno (WAL)
20.00 Snooker: World Snooker Main Tour
2016/17: Players Championship in
Llandudno (WAL)
22.55 Nachrichten: Eurosport News
23.00 Radsport: 75. Fernfahrt Paris-Nizza
2017 in Frankreich
23.45 Radsport: 52. Fernfahrt Tirreno-Adriatico 2017 in Italien
00.30 Freestyle: Ski Freestyle: Weltmeisterschaft 2017 in der Sierra Nevada (ESP
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05.30 ARD-Morgenmagazin
09.00 Tagesschau
09.05 Rote Rosen
09.55 Sturm der Liebe
10.44 Tagesschau
10.45 Meister des Alltags
11.15 Gefragt – Gejagt
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Eisbär, Affe & Co
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Gefragt – Gejagt
18.50 In aller Freundschaft – Die jungen
Ärzte

05.30 ARD-Morgenmagazin
09.00 Heute im Parlament Regierungserklärung zum Europäischen Rat
10.30 Notruf Hafenkante
11.15 SOKO Stuttgart
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.00 heute Xpress
15.05 Bares für Rares
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
Nicht Klatsch und Tratsch stehen im ZDFProminentenmagazin im Vordergrund,
sondern seriöse, authentische Berichterstattung – mit dem nötigen Respekt oder
einem ironischen Augenzwinkern. "Leute
heute" bietet unterhaltsame Information
aus den Bereichen Entertainment, Society, Mode, Lifestyle und aus den Königshäusern. Immer nah dran, persönlich
und emotional
18.00 SOKO Stuttgart

06.00 Sesamstraße
06.20 mareTV kompakt
06.35 Tierische Typen – Die Ranger in der
Küstenheide
07.20 Rote Rosen
08.10 Sturm der Liebe
09.00 Nordmagazin
09.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin
10.30 buten un binnen | regionalmagazin
11.00 Hallo Niedersachsen
11.30 Nordbilder
11.45 Brisant
12.25 In aller Freundschaft
13.10 Heiter bis tödlich: Alles Klara
14.00 NDR//Aktuell
14.15 Die Elbe
15.00 die nordstory – Sommer im Norden
16.00 NDR//Aktuell
16.20 Mein Nachmittag
17.10 Leopard, Seebär & Co.
18.00 Schleswig-Holstein 18:00
18.15 Typisch! Neustart mit den InselKühen
18.45 DAS!

06.00 Guten Morgen Deutschland
08.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
09.00 Unter uns
09.30 Betrugsfälle
10.00 Die Trovatos – Detektive decken auf
11.00 Die Trovatos – Detektive decken auf
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjournal
14.00 Der Blaulicht Report
15.00 Der Blaulicht Report
16.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Starmagazin
18.45 RTL Aktuell
Im Vordergrund der Hauptnachrichtensendung 'RTL Aktuell' stehen die
Themen, die wirklich relevant für die
Zuschauer sind. Welche Auswirkungen
haben politische Entscheidungen, wirtschaftliche Entwicklungen, soziale
Trends und Innovationen wie zum
Beispiel medizinische Neuerungen auf
ihr Leben? Diese, an den unmittelbaren
Interessen der Zuschauer orientierte Fragen stehen konsequent im Mittelpunkt
der Nachrichtenvermittlung bei 'RTL
Aktuell'

19.45 Wissen vor acht – Mensch
19.50 Wetter vor acht
19.55 Börse vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Kommissar Dupin – Bretonische Flut

19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 Notruf Hafenkante
20.15 Lena Lorenz – Lebenstraum

19.30 Schleswig-Holstein Magazin
20.00 Tagesschau
20.15 Länder – Menschen – Abenteuer
21.00 Länder – Menschen – Abenteuer
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Nord bei Nordwest – Der wilde Sven

19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Der Lehrer
21.15 Nicht tot zu kriegen

Tysk krimi fra 2017 med Pasquale Aleardi og Jan Georg Schütte. Kommissar
Dupin wird zu einem grausigen Leichenfund in die Markthallen von Douarnenez gerufen: Dort wurde
frühmorgens inmitten von Fischabfällen die Fischerin Céline mit durchtrennter Kehle entdeckt.
21.45 Monitor
22.15 Tagesthemen
22.45 Nuhr im Ersten
23.30 Kroymann
00.00 Nachtmagazin
00.20 Kommissar Dupin
– Bretonische Flut
Tysk krimi fra 2017 med Pasquale
Aleardi og Jan Georg Schütte
01.53 Tagesschau
01.55 Every Day
Amerikansk drama fra 2010 med Liev
Schreiber og Helen Hunt

Anja Schumann will endlich ihren
Traum erfüllen und bietet geführte
Bike-Touren über die Alpen an. Doch
kurz vor dem Start stellt Lena Lorenz
fest, dass Anja schwanger ist. Unmöglich – sie ist fast 50 und hat bereits drei
erwachsene Kinder. Außerdem hat sie
gerade erst mit ihrer Freundin Tine
"Lady Biking" gegründet. Was soll sie
jetzt tun? Lena weiß, dass sich Anja
rasch entscheiden muss. Doch Anja
bringt es nicht übers Herz, mit jemandem zu reden, weder mit ihrem Mann
Thomas noch mit Tine. Einzig Lena vertraut sie in dieser Situation
21.45 heute-journal
22.15 maybrit illner
23.15 Markus Lanz
00.30 heute+
00.45 Jack Taylor
02.15 GSI – Spezialeinheit Göteborg
03.45 maybrit illner

Dagens tv-tip
20.00

Tysk krimi fra 2015 med Hinnerk Schönemann og Henny Reents. Der Ex-Polizist und Tierarzt Hauke Jacobs wird an
seinem neuen Wohnort mit einem alten
Fluch konfrontiert: Der Sage nach kehrt
alle sieben Jahre der wilde Wikinger
Sven aus seinem Grab ins beschauliche
Schwanitz zurück und holt sich seine
Opfer. Was für Jacobs wie Hokuspokus
klingt, versetzt die Bewohner der Ostseehalbinsel Priwall in Schrecken. Als
man eines Morgens Herrn Selchow tot
im Bett auffindet, die Lungen voller
Wasser, ist selbst für die Leiterin des
Einfrau-Polizeireviers Lona Vogt der Fall
klar: Der wilde Sven hat wieder zugeschlagen
23.30 Spuren der Rache
01.00 ZAPP
01.30 Kulturjournal

Helmut Kraft hat sie alle überlebt –
seine Ehefrau, seine wenigen Freunde
und schließlich auch noch seinen jüngeren Bruder Paul. Keiner mehr da, der
nur sein Geld will und auf seine Kosten
lebt. Aber warum fühlt sich seine 800
Quadratmeter-Villa plötzlich so leer an?
Keine Frage, neue Hausgenossen müssen her – und der alte Herr weiß auch
schon, wie er es anstellt!
21.35 Nicht tot zu kriegen
22.05 Modern Family
22.35 Modern Family
23.05 Modern Family
00.00 RTL Nachtjournal
00.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter
00.30 Der Lehrer
01.25 Alarm für Cobra 11
– Die Autobahnpolizei
02.25 Alarm für Cobra 11
– Die Autobahnpolizei

Radio

Rita og Aages sidste dans

DokumentaR
Første gang, vi mødte Rita og Aage, var i 2015 i dokumentaren "Da Aage forsvandt". I mellemtiden er Aage
blevet mere og mere ramt af sin sygdom, og Rita står i det ene dilemma efter det andet. Aage er hårdt
ramt af Alzheimers, og selvom det er hårdt og opslidende for Rita at se, hvordan han langsomt forsvinder for hende, besøger hun ham på plejehjemmet så ofte, hun kan. Men det går op for hende, at selv
om hun elsker Aage højt, så føler hun, at hun har svigtet sig selv, sine venner og sin familie undervejs.
Samtidig siger Rita, at hun føler sig meget beriget, fordi hun har fået lov til at elske en person så meget.
I uge ti har TV 2 sat fokus på demens under overskriften "Husk Livet" med forskellige programmer omhandlende sygdommen, som hver dag rammer 40-45 danskere og er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Omkring en halv million danskere er berørt af demens – enten fordi de lider af sygdommen eller
er pårørende til én med demens. Det til trods er sygdommen stadig omgærdet af tabu og fejlopfattelser.

05.33 Videnskabens Verden: Danske
forskere leverer ilt til Marsastronauterne
06.07 P1 Morgen
09.05 Slotsholmen
10.03 Supertanker: I kvinders magt
11.03 Radiofortællinger: Hvem er hvem?
11.30 Baglandet
12.00 Radioavisen
12.15 P1 Debat
13.03 P1 Dokumentar
13.30 Harddisken
14.03 P1 Eftermiddag
16.07 Orientering
18.05 P1 Debat
18.50 Danmark Kort
18.55 Nyheder fra Grønland på dansk
19.03 Supertanker: I kvinders magt
20.03 Arabiske Stemmer: Nye helte og
skurke i arabisk film
20.30 Mennesker og Tro: Mette Bock om
Kirke, kunst og kulturkamp
21.03 Radiofortællinger: Hvem er hvem?
21.30 Harddisken
22.03 Orientering
23.55 Danmark Kort
00.05 Slotsholmen
01.03 P1 Eftermiddag

05.00 Radioavisen
05.03 Grammofon
06.05 Grammofon
07.05 P2 Morgenmusik
08.05 Morgenandagten
08.25 P2 Morgenmusik
10.03 Hej P2
12.00 Radioavisen
12.15 Det´ dansk
14.03 Grammofon
15.03 Amadeus
18.05 Domino
19.20 P2 Koncerten
22.00 Natsværmeren
00.05 Det´ dansk

05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.04 Go' Morgen P3
09.04 De Gode Nyheder
12.00 Nyheder
12.03 P3 Sporten
12.05 Lågsus
14.04 Tue og Tony
15.04 P3 Sporten
15.06 Tue og Tony
16.04 P3 Sporten
16.06 P3's Museum for Kunst
17.04 P3 Sporten
17.06 P3's Museum for Kunst
18.04 Liga
21.03 Pladeselskabet
00.05 Natradio

05.00 Radioavisen
05.03 Morgenstund
06.05 P4 Morgen
10.03 Formiddag på 4'eren
12.00 Radioavisen
12.18 P4 Play
12.30 P4 Nyheder
12.33 P4 Play
13.03 Madsen
14.03 Klik
15.03 P4 Eftermiddag
16.50 Radiosporten
16.53 P4 Eftermiddag
18.03 P4 Aften
21.03 Nu og dansk
22.03 P4 Aften
00.05 P4 Natradio

Se det fulde program
på?www.fla.de/tv-guide
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Mindretallets mission og vision
Sydslesvigsk Forenings formand, Jon Hardon Hansen
holdt lørdag den 4. marts et
oplæg på Sydslesvig-konferencen på Jaruplund Højskole.
Mindretallet skal definere sine
visioner, mener han.

Af Jon Hardon Hansen

SYDSLESVIG-KONFERENCE 2017

Det latinske ord missio betyder sende eller afsende. I kirkelige sammenhænge menes dermed forkyndelse eller udbredelse af det kristne
budskab.
Når man i en militær kontekst taler om mission, menes en militær operation, såsom at
sende panser hen over en statsgrænse for at realisere et mål, der eksempelvis kunne være at
genvinde tabt land.
Men hvad er nu egentlig mindretallets godt
nok noget mindre krigeriske mission?
Det er hvad jeg vil give et bud på i mit oplæg
til den efterfølgende diskussion i plenum her
til den 2. Sydslesvig-Konference på Jaruplund
Højskole.
Det er et spørgsmål om, hvad mindretallet
egentlig står for? Det er spørgsmålet om vores
selvforståelse, hvorledes vi opfatter os selv?
Og det er spørgsmålet om, hvordan vi ønsker, at omverden skal opfatte os?
Det er klart, at jo tydeligere vi er i stand til at
formulere vor mission, desto nemmere og enklere er det for potentielle nye medlemmer at
vælge et liv som mindretalsborger hhv. fravælge en tilværelse i vort mindretal.
Jo tydeligere mindretallets mission er defineret, desto nemmere vil omverdenen også kunne erkende og genkende mindretallet i et samfund, som er præget af flertalsbefolkningens
kultur og sprog.
Det samme gælder for mindretallets vision,
altså fremtidige mål.
Hvis mindretallet ikke formår at definere sit
eller sine mål entydigt, er det vanskeligt at realisere det eller dem.
Og endelig for at komme fra missionen frem
til realiseringen af visionen - opnåelse af målet
eller målene - må der foreligge en handlingsplan eller strategi.

Mission
Det kan ikke undre nogen, at det danske mindretals organsationer i deres formålsparagraffer alle sammen har formuleret en mission, der
handler om at udbrede, værne, fremme, pleje,
drive og opretholde dansk kultur, sprog, pædagogik, idræts- og ungdomsarbejde, sundhedstilstand, kirkeliv m.m.
Primært betjener de danske organisationer
naturligvis deres medlemmer. Men overordnet
set fremgår det af de forskellige vedtægters formålsparagraffer, at de diverse opgaver løses til
gavn for det danske mindretal i Sydslesvig eller den danske folkegruppe, som det hedder i
Sundhedstjenestens formålsparagraf.
Andre vedtægter taler om, at man virker til
gavn for mennesker, der regner sig som medlemmer af det danske mindretal.
Én organisation definerer sin målgruppe meget bredt som den sydslesvigske befolkning.
Nogle organisationers vedtægter pointerer,
at deres virksomhed er en del af det danske
folkeliv i Sydslesvig, tjener den danske befolkningsdel eller driver folkeligt dansk virke i Sydslesvig.
De danske mindretals organisationer har alle
selvfølgelig den samme mission, nemlig at udbrede, bevare, styrke, sikre og fremme danskheden blandt deres medlemmer såvel som i
Sydslesvig i det hele taget.
Det er, har altid været og vil altid være min-

Jon Hardon Hansen fotograferet på talerstolen på Sydslesvig-konferencen den 4. marts 2017.
Riediger)

dretallets naturlige opgave. Det er dette virke
af dansk national karakter, det statslige og folkelige Danmark har støttet økonomisk og moralsk i en empatisk og solidarisk ånd de sidste
100 år.

Visioner for mindretallet
Én vision for det danske mindretal må derfor
naturligvis være, at der også om 100 år eksisterer en levende danskhed i en verden, der i stigende grad præges af globaliseringen.
Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det kan vel
kun lade sig gøre, såfremt der findes mennesker, der vil være danske i en ellers tysk domineret hverdag.
Så længe der er mennesker, der vælger at ville bekende sig til det danske mindretal, tager
deres eksistentielle valg dybt alvorligt og seriøst bestræber sig på at lære at forstå og at tale
dansk, som det hedder i Skoleforeningens indmeldelsesblanket, vil danskheden ikke uddø i
Sydslesvig.
Men der skal selvfølgelig mere til at redde
det nationale danske mindretal ind i det næste
århundrede.
Det kræver en strategi, der går ud på at fastholde, styrke, knytte og ikke mindst nyskabe
de uundværlige bånd mellem mindretallet og
Danmark på de vitale områder som det kulturelle, sproglige, pædagogiske, folkelige, politiske, sportslige, sundhedsmæssige, sociale og

(Foto: Tim

kirkelige.
Kan mindretallet løfte den opgave i flok og i
tæt samarbejde organisationerne imellem, vil
der også fremover være overskud til at påtage
sig de såkaldt udenrigspolitiske opgaver, hvor
vi hæver os op over vor egen lille verden og kigger hen over grænser.
Hvor mindretallet fortsat må have den vision
og det mål, der går ud på som aktive ligestillede borger at participere i det politiske liv både på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk
plan.
Endvidere må mindretallet have den ambition at se sig selv som en brobygger mellem Danmark og Tyskland til gavn for de gode, tillidsfulde og venskabelige relationer, samt til gavn
for realiseringen af fælles politiske opgaver og
mål.
Men også vort mindretals historiske erfaringer omkring tilkæmpningen af mindretalspolitiske rettigheder, der har ført til et fredeligt
samliv flertal og mindretal imellem forpligter.
Forpligter vort mindretal til at være ambassadør for en fortsat fredelig verden på vort kontinent.
Endelig har mindretallet vel også den vision,
at det er med til at bevare den sproglige og kulturelle mangfoldighed i vort grænseland og i
Europa i det hele taget.
Men for at den sproglige og kulturelle diversitet kan fastholdes som en levende virkelig-

hed i vort grænseland, kræver det naturligvis
viljen til at lære og til at tale dansk, samt viljen
til at leve sig ind i den danske kultur, tradition,
mentalitet og humor.
Deraf følger så også viljen til at sætte sig ind
i den danske historie og blive fortrolig med de
immaterielle værdier, som det danske samfund
er præget og rundet af.
Her taler vi om værdier som den danske befolkning har samlet ind til den Danmarkskanon, der blev lanceret for offentligheden medio december 2016.
Værdier, der har præget og fortsat vil præge
det danske samfundsliv og vort mindretal forhåbentlig, såsom frisind, frihed, kønnenes ligestilling, velfærd, foreningsliv, tillid, det danske
sprog, den kristne grundfortælling, lighed for
loven, nordisk demokratiforståelse m.m.
Vor danskhed i Sydslesvig er en åben danskhed, forstået på den måde, at alle og enhver frit
kan vælge vort mindretal.
Under de givne historiske omstændigheder
leves der i vor landsdel en danskhed, som af naturlige grunde er præget af det tyske samfund,
vi også er en del af.
Et flertalssamfund vi er velintegreret i takket
være vores sproglige og kulturelle dobbeltkompetence og den rod i det tyske mange af os har.
Mindretallets danskhed er så åben, at der i
dag er plads til at sige om sig selv, at man hverken er dansker eller tysker, men en sydslesviger der er for dansk til at være tysk og for tysk
til at være dansk.
Ikke desto mindre ligger mindretallets historiske rod og forankring i det danske. Dets eksistensberettigelse bygger således på, at medlemmerne grundlæggende vil være danske og uforbeholdent bekender sig dertil.
Derfor kan det tyske godt have en plads i vores verden, naturligvis. Men det er og bliver forkærligheden for det danske, der er konstitutiv
for mindretallet.
Sålænge der i grænselandet er mennesker,
der vil være bekendende danske sydslesvigere, sålænge vil der eksistere et dansk nationalt
mindretal.
Sålænge vil der også på den anden side af
grænsen være et folk, en stat og et kongehus,
der vil holde fast i os.
Lad mig slutte med at citere det gode og velkendte motto, der taler om at ville de andre
uden at opgive sig selv.
Transformerer vi det til vores situation som
mindretal i grænselandet, der til daglig færdes
blandt to til tre forskellige kulturer, så kan det
vel oversættes til:
At ville et fredeligt, rigt, venskabeligt, samarbejdende og gensidigt inspirerende samliv med
tyskeren og friseren uden derfor at opgive sit
eget frie, personlige og nationale valg, nemlig
at ville være dansk og leve sin danskhed glad
og stolt i en heldigvis endnu mangfoldig verden.
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