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UGENs OVERSKRIFTER

SSF VANDREUDSTILLINNG

Litterært kaffebord på Mikkelberg
KONTAKT] De fine, smukke fortæller, som den tyske forfatter Siegfried Lenz har samlet i udgivelsen
Sønderjysk Kaffebord kommer i overmorgen atter
til ære og værdighed. Denne gang på kunstcenter
Mikkelberg, der inviterer til litteraturcafé med højtlæsning fra bogen på både dansk og tysk.

Læs mere på KONTAKT side 2

Stor begejstring for Sprog-festival
[KONTAKT] Både børn og voksne hyggede sig fortræffelig vis under den nye store Familie-Sprog-Festival, som fornyligt blev gennemført på Christianslyst, hvor deltagere fra Danmark og dansksindede
fra Sydslesvig gensidigt blev dygtigere til hinandens
sprog gennem leg, idræt, kreative udfoldelser og
sjove øvelser.
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mere på
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KONTAKT side
side 3x
Læs

Gottorp amt har godt fat
SSF i Gottorp amt har fat i den lange ende. Både i
forhold til sine medlemmer, sine kulturtilbud og de
initiativer og arrangementer, som er blevet iværksat
sammen med andre i det forgangne år.

Læs mere på KONTAKT side 4

Frem til månedens udgang kan SSF’s vandreudstilling opleves i Dianalund Bibliotek på midtsjælland. 

Sydslesvigsk Forening

Fortsat dialog om
mindretals-politikken

[KONTAKT] Meningsmålingerne
havde allerede varslet, at resultatet
af landdagsvalget ville munde ud i
en skuffelse for regeringen.
Jo mere vi nærmede os den 7. maj,
desto dårligere blev prognoserne
for en mulig fortsættelse af kystkoalitionen. En ellers fortrøstningsfuld
ministerpræsident Albig måtte på
målstregen se sig overhalet af en
ung 42-årig mand fra Egernførde.
Daniel Günther blev kastet ud i
valgkampen som partileder for
de konservative efter, at Ingbert
Liebing fra Sild havde smidt håndklædet som CDU’s spidskandidat
sidste efterår.
Daniel Gunther formåede ikke bare
at indhente SPD’s forspring i løbet
af blot godt og vel fire uger, men
endda at overhale socialdemokraterne eftertrykkeligt med ikke mindre end godt fem procent.
Det er en stor skuffelse, at regeringskoalitionen ikke kunne stå
distancen og, at vi nu atter må tage
plads på oppositionsbænken.
Men lige så bittert må vi konstatere,
at vort mindretals- og regionalparti
ligesom sine regeringspartnere er
gået tilbage med over én procent
fra 4,6 procent til 3,3 procent.
Når det er sagt, så er det jo SPD’s
ekstremt dårlige valgresultat, der
er skyld i den rød-grønne-blå regerings endeligt.
Det eneste, vi kan glæde os over,
er, at vi trods tilbagegangen i antal
stemmer fortsat vil være repræsenteret med tre politikere i landdagen.
Hvad angår mindretalspolitikken i
den kommende nye regering, må vi
håbe, at den vil fortsætte dér, hvor
den gamle slap.
Godt nok beskylder de konservative kystkoalitionen for at have

bremset udviklingen i vores delstat i
den forgangne periode.
Men det gælder under ingen omstændigheder på det mindretalspolitiske område.
Aldrig er der gjort så store fremskridt omkring ligestillingen af vort
mindretal som i de forløbne sidste
fem år. Det vidner den 250 sider
lange mindretalsrapport, der blev
drøftet i landdagen den 22. marts,
på bedste vis om.
Repræsentanter for alle delstatens
mindretal var den dag sammen
med mindretals-kommitterede
Renate Schnack og generalkonsul
Henrik Becker-Christensen mødt
frem i Kiel for at følge debatten.
Der er ytret bekymring for, at en ny
koalitionsregering dannet af CDU
og FPD vil betyde vanskelige tider
for mindretallene i landet.
Men hensyn til den bekymring vil
jeg holde alle partier i landdagen
fadt på, at de alle sammen støttede
positivt op om regeringens mindretalsrapport, da den blev fremlagt.
En fremragende rapport, som jo
netop genspejler de mindretalspolitiske landvindinger, der er gjort i
de sidste fem år, ikke mindst takket
være SSV’s og Renate Schnacks
ihærdige indsats.
Uanset hvilke partier, der måtte
indgå i den nye koalitionsregering,
vil mindretallet sammen med SSV
søge dialogen og indgå i et konstruktivt samarbejde om denne.
Vi håber selvfølgelig det bedste for
mindretallene og det politiske klima
i delstaten i de kommende fem år.
Jeg regner ikke med, at den nye
regering, hvad det angår, ønsker at
skrue tiden tilbage til 2010.
Jon Hardon Hansen
Fmd. Sydslesvigsk Forening

(Fotos: SSF)

SSF-udstilling er atter on the road
[KONTAKT] Efter en mindre ’vinterpause’ på nogle måneder er SSF’s
store vandreudstilling om det danske
mindretal og Sydslesvig nu atter på
farten.
Denne gang til Dianalund Bibliotek i
den vestlige del af det centrale Sjælland, hvor den store udstilling, der

Ruth Villadsens fra Grænseforeningen i
Sorø fik naturligvis en påskønnelse for
sin store indsats med at gøre udstillingsåbningen til noget helt specielt.

blandt andet består af en række videooptagelser og 12 store tema-plancher
med fokus på emner som Historie,
Sydslesvig Nu samt Sprog-Kultur-Identitet, kan ses og opleves til mandag
den 29. maj.
Præsentationen af vandreudstillingen
på Dianalund Bibliotek er kommet i
stand i samarbejde med Grænseforeningerne i Sorø og Dianalund/Stenlille, hvor især Ruth Villadsen har ydet
en kæmpestor og frivillig indsats for at
gøre den officielle åbning af udstillingen, som fandt sted den første uge af
maj måned, til en festlig begivenhed
ud over det sædvanlige.
Ruth Villadsen havde ikke kun sørget
for, at der var kransekage og boblevand i glassene, og på helt eget initiativ havde hun også stået for at oversprøjte en saks med guldspray, som
udstillingen kunne blive åbnet med en
’rigtig guldsaks’.
En rigtig udstilling skal naturligvis indvies med en ’rigtig’ guldsaks.

UDENRIGS-NYT

Søges: Generalkonsul til Flensborg
KONTAKT]”- Kendskab til og interesse for det danske mindretal syd for
grænsen, til regionen og til generelle
spørgsmål med relevans for grænselandet!”
”- Kendskab til danske, lokale, regionale og tyske politiske forhold samt
gerne eksisterende relevant netværk!”
”- Evne til at udbygge og anvende
netværk!”
”- Gode erfaringsbaserede evner til
aktiv kommunikation og mediehåndtering!”

”- Sproglige kompetencer skriftligt
såvel som mundtligt på dansk, tysk og
engelsk!”
”- Udtalt tværkulturel forståelse og
stærke sociale kompetencer!”
”- Erfaring med politiske interessevaretagelse, gerne med centrale hverv i
dansk politik!”
Sådan lyder ordret de særlige kompetencer og kvalifikationer, som optræder i det officielle stillingsopslag til
posten som generalkonsul i Flensborg,
som det danske Udenrigsministerium

har offentliggjort fornylig. Ganske
som udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) afslørede under forrige
uges høring om sagen - indkaldt af
Folketingsmedlem Christian Juhl fra
Enhedslisten, der har plads i Sydslesvigudvalget.
Stillingen ønskes besat pr. 1. september, og ansøgningsfristen er mandag 5.
juni. Der skeles ikke umiddelbart til,
om ansøgeren er en markant og stærk
politisk profil eller ej.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

LITTERATUR PÅ MIKKELBERG

Gudstjenester
4. s. e. påske, søndag den 14. maj 2017, Joh. 16, 5-15
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, se Kobbermølle
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, Industrimuseum, 10
FL Sct. Hans, 10, Mortensen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 10, Vogel
Harreslev, 10, Böll, konfirmation
Husum, 15, Vogel

Lyksborg, 14, Fønsbo, ef. generalfors.
Læk, 10, Knudsen
Rendsborg, 14.30, Mønsted
Slv. Ansgar, 10, Nicolaisen
Sønder Brarup, 11, Steen
Tarp, 10, Treschow-Kühl
Tønning, 11, Jacobsen
Valsbølhus, 10, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen

SLESVIG

Svenske strengelege i verdensklasse
[KONTAKT] Der er i sandhed tale om
en musikalsk oplevelse i magisk verdensklasse, når den svenske guitarduo
Ulf og Eric Wakenius – henholdsvis
far og søn - om præcis én uge går på
scenen med deres finstemmede instrumenter i Slesvig for at optræde med
deres særlige Momento Magico-koncert for akustisk guitar.
Koncerten finder sted i Slesvighus torsdag 18. maj kl. 20.00, og det et bestemt en oplevelse, man skal unde sig
selv, hvad enten man er en dedikeret
guitarentusiast eller ej.
De to svenske guitar-ekvilibrister er så
fingernemme og gennemprofessionelle
på deres instrumenter, at de allerede
har vakt begejstret på en række af de
helt store musikscener i Europa og
Asien, og der er ingen tvivl, om de
bestemt også kan levere varen, når
de gør deres entré i Slesvighus næste

torsdag.
Jazzelskere i både ind- og udland vil
givetvis kende senior Ulf Wakenius
fra tidligere, da han både har optrådt
og spillet sammen med nyligt afdøde Svend Asmussen, Niels Henning
Ørsted Pedersen, Herbie Hancock,
Oscar Peterson og flere andre jazz-koryfæer.
Og det udsøgte talent, han har for
at håndtere en guitar, er givet videre
til sønnen Eric, som oven i købet et
begunstiget af en meget markant og
karismatisk sangstemme, der til fulde
kommer til sin ret, når han optræder
sammen med sit fædrene ophav i Momento Magico.
Billetter til torsdagens koncert på
Slesvighus kan købes via ssf-billetten.
de, SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset,
Ticketcenter eller ved indgangen.

UGEN
DER KOMMER
12.
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: ”Glem aftensmaden” i Det Danske Hus kl. 17
13.
SSF Husum og Ejdersted amter: Udflugt til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
SSF Flensborg amt: Tur til Helgoland fra Hatlund kl. 6.15, Exe i Flensborg kl.
6.40 og Vanderup kl. 7
SSF-distrikt Egernførde: Tur med Peter Büchert til Danevirke
15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub med bingo i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Hatsted: Klargøring af haven ved forsamlingshuset kl. 14, børneprogram i haven kl. 15 og besøg af bogbussen kl. 16

Uddrag af “Sønderjysk Kaffebord” af
Siegfried Lenz - oversat til dansk fra
”Lehmanns Erzählungen” på originalsproget tysk – læses op under litteraturcaféen på Mikkelberg i overmorgen.
(Tegning: Forlaget Hovedland/Kirsten
Reinhold).

Litteraturcafé med Sønderjysk Kaffebord på menuen
[KONTAKT]I forbindelse med den aktuelle og nyåbnede kunstudstilling på
Mikkelberg – Nordisk Center for Kunst
og Cricket – i Hatsted, der blandt
andet viser malerier, keramik og skulpturer af tre danske og to herboende
sydslesvigske kunstnere - følger den
relativt nystiftede støtteforening Mikkelbergs Venner nu op med en litteraturcafé, som burde få mundvandet til
at løbe hos alle litteratur-elskere, der
bare ikke kan få nok af ’ord i kaffen’.
Trods ordvalget er det nu ikke den
danske forfatterinde Kirsten Hammann, som står bag den poetiske
roman ’Bruger De ord i kaffen’ fra
2001, der er på menuen ved denne
lejlighed.
Men derimod en anden og mere
hjemlig velskriver med smag for kulinariske specialiteter af dansk herkomst.
Litteraturcaféen, som finder sted

på Mikkelberg søndag den 21. maj,
sætter derimod tænderne i selveste
Siegfried Lenz (1928-2014), som helt
tilbage i 1964 udgav den morsomme
beretning Lehmanns Erzählungen, der
senere blev oversat til dansk under titlen Sønderjysk Kaffebord.
Beretningen er en skildring af det
overdådige sønderjyske kaffebord,
som Siegfried Lenz lærte at kende og
holde af under sine mange ferier og
ophold i Danmark og som i den grad
blomstrede op under besættelsesårene
fra 1940-1945, fordi den tyske værnemagt forbød danskerne at holde
møder. Men altså ikke at holde kaffebord, og det smuthul i reglerne benyttede især sønderjyderne sig flittigt af,
når de havde brug for at mødes.
Under litteraturcaféen på Mikkelberg
vil der være oplæsning af såvel den
originale tyske tekst og den danske
oversættelse af Sønderjysk Kaffebord,

der senest er blevet udgivet på dansk i
en pragtfuld og smukt illustreret udgave af Forlaget Hovedland i 2007.
Den tyske oplæsning varetages af Gert
Reese, mens Maike Lohse, som er en
af hovedkræfterne bag støtteforeningen Mikkelbergs Venner, foretager den
danske oplæsning.
I dagens anledning kræses der naturligvis for de fremmødte deltagere med
netop et…. sønderjysk kaffebord, der
vil bugne af lækre hjemmelavede lagkager, signeret Karin Nissen og Nina
Frahm.
Hele herligheden – ord såvel som kaffebord – kan nydes for blot fem euro.
Forhåndstilmelding nødvendig gennem Karin Nissen (mail: nissen.karin@
gmail.com)
Litteraturcaféen på Mikkelberg finder
sted søndag den 21. Maj kl. 14.3018.00

TV SYD

Kan Sydslesvig regne med TV Syd fremover
[KONTAKT]Heinrich Schultz, mangeårig formand for SSF fra 1987 til 2003
og nuværende bestyrelsesmedlem i
støtteforeningen for TV Syd, deltog
under denne uges store debatmøde
og høring ”Er MedieDanmark i balance”, der blev afviklet i Herning
Kongrescenter. Høringen, som var

arrangeret i fællesskab af TV Syd, TV
Nord og TV-Midt/Vest, blev blandt
andet gennemført for at svar på nogle
af de spørgsmål, som er opstået om
de regionale TV-stationers fremtid, såfremt hele TV2-koncernen skulle blive
opkøbt og overtaget af mediehuset
Berlingske, der har meldt sig på banen

som en potentiel køber overfor kulturog kirkeminister Mette Bock (LA). ”Og
ikke mindst, hvilken betydning sådan
en overtagelse i givet fald vil få for
TV Syd’s dækning af Sydslesvig”, lød
meldingen fra Heinrich Schultz, før
han i mandags drog afsted til det store
debatmøde i Herning

SCT. JØRGEN - MØRVIG

16.
SSW: Hovedudvalgsmøde på Slesvighus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Madlavning med Ingrid Matlok på skolen kl. 15.30
Skovby Seniorklub: Tur ud i det blå fra Hærvejshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
17.
SSF – Det Humanitære Udvalg: Filmen ”Rudbøl sø” af Martin Tiefensee vises på
Flensborghus kl. 14.30
DSH – Aktive Kvinder Flensborg: Minigolf i Kobbermølle kl. 17
Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Hyggeaften med bogbussen i Hostrup kl. 16.30
18.
MBU: Generalforsamling i Ansgarsalen, Slesvig kl. 19.30
SSF: Koncert med Ulf & Eric Wakenius på Slesvighus kl. 20
folkBALTICA: Koncert med Dwight Lamb med Bugge & Jensen & Højrup, Kimberley Fraser & Aaron Lewis på Flensborghus kl. 20
Lyksborg Børnehave: Danskkursus for begyndere i børnehaven kl. 19.30-21
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj og Oversø/Frørup: Lav din egen læbepomade og andet gør-det-selv til personlig pleje på Trene-Skolen, Tarp kl. 19.30
SSF Rendsborg by: 60+ frokost i Ejderhuset kl. 10.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Minigolf på Königswiesen kl. 14
Slesvig og omegns Menighed: Foredrag om Johan Andreas Cramer Ansgarsalen
kl. 19.30

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.

[KONTAKT)FLENSBORG. Sct. Jørgens Kirke på Adelby Kirkevej var fyldt til bristepunktet, og de sidste gæster måtte tage
plads i forrum og gang, da otte unge blev konfirmeret. På billedet ses Benjamin Witfeldt Behlic, Marlon Buhl, Ole Rasmus
Jahnke, Lasse Krohn, Kevin Lipkow, Nele Marie Lorenzen, Kim Lara Papke og Lukas Sager sammen med deres præst Finn
Egeris Petersen.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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SYDTØNDER AMT

SPROGFESTIVAL

Formandsskifte i
SSF Sydtønder Amt

[KONTAKT] Fremover bliver det en
kvinde, som kommer til at stå i spidsen
for SSF Sydtønder Amt. Det ligger fast
efter den seneste amtsgeneralforsamling, hvor de fremmødte valgte Elsebeth Ketelsen som ny amtsformand i
stedet for Ralf Hansen, der ikke ønskede at genopstille efter mange års plads
for bordenden.

SØD SYMFONI

Symfonikere
begunstiges
[KONTAKT] Begejstringen for Sydslesvig og det syd- og sønderjyske er fortsat så intakt hos Mette Bock (LA), der
i sin nye egenskab af dansk kirke- og
kulturminister nu lægger op til, at Sønderjyllands Symfoniorkester sammen
med de tre øvrige landsdelsorkestre får
et øget tilskud på cirka otte millioner
kroner efter en længere årrække med
vigende tilskud fra den danske stat.
Symfoniorkestret, som er en flittig gæst
i Sydslesvig takket være en fast arrangements-aftale med SSF, kan – om alt
går vel – se frem til en styrkelse af sin
økonomi med ungefähr to millioner
kroner om året med virkning fra 2018
og fire år frem. Pengene tilvejebringes via en påtænkt omfordeling af
de statslige midler til filharmonikere
i København og symfoniorkestrene i
provinsen.

Der var fart over feltet, både på tysk og
dansk i den lysegrønne forårsskov og
på lejrskolecentret Christianslyst ved
Slesvig.

Legende let at lære dansk
[KONTAKT]”Det vil vi bare med til
næste år”. Sådan siger Mette Kramers
to børnebørn samstemmende på vej
hjem i bilen fra lejrskolecentret Christianslyst, der ligger i Angel ved Slesvig.
”Munden stod ikke stille på dem” fortæller Mette Kramer.
Børnene var så begejstrede.
”Det var fedt at være sammen med
andre børn, der talte tysk indbyrdes,
men som også kunne dansk..! Tænk at
kunne to sprog på en gang”, konstaterer børnene forundrede.
Mai Emilie på 11 år og Magnus på 10
år deltog sammen med deres farmor
Mette Kramer, som bor i Balle, og 30
andre voksne og 29 børn på den nylige Familie-sprog-festival, der blev af-

LÆR DANSK

Danskkursus
på det gamle
voldanlæg
[KONTAKT] Under ledelse af underviser Lisbeth Bredholt Christensen spiller
Danevirke Museum og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig nu ud med en
såkaldt dansk samtalesalon, som er et
sprogkursus i dansk for de, der allerede
kan sproget en lille smule, men som gerne vil øve sig og blive endnu bedre.
Kurset, der indledes torsdag den 18.
maj, foregår naturligvis på dansk, og deltagerne kan se frem til både at samtale
og dialogsnakke om aktuelle emner, om
filmklip og forskellige tekster. Undervejs
prøver deltagerne også kræfter med den
danske grammatik og sprogets øvrige
DNA.
Samtale-salonen strækker sig over de
efterfølgende seks torsdag; hver gang
mellem kl. 19.00-20.30.
Potentielle deltagere og andre interesserede kan kontakte Lisbeth Bredholt
Christensen (tel. 04621-9786250) eller
mail: lisbethbredholt@hotmail.com.
Seneste frist for tilmelding er mandag
den 15. maj. Samlet deltagergebyr: 30
euro.

KOBBERMØLLE

Grillaften i
sikre omgivelser
[KONTAKT] Åbne grillriste kan være
et farligt bekendtskab, når gløderne
springer og grillkullene får ’hedeslag’.
Og så er det bestemt en god idé at
være i sikre hænder hos brandfolk, der
ved, hvordan man tager en potentiel
’grille-brand’ i opløbet, hvis uheldet
skulle være ude. Uanset hvad, så inviterer SSF Kobbermølle Distrikt i hvert
fald sine medlemmer til fælles madaften med grill i morgen aften kl. 18.00.
Arrangementet finder sted hos det
frivillige brandvæsen i Kobbermølle,
hvor der er tændt op i den store grill,
så alle kan tilberede og spise deres
mad i fællesskab. Undervejs krydres
arrangementet med underholdning og
musik.

Sprogøvelse mellem Røsvka og Nany,
der er lærer ved den danske skole i
Husum. Et tysk eller dansk ord skulle
gengives alene gennem mundaflæsning.

viklet i weekenden den 28.-30. april.
En sprog- og familiefestival, der saa at
sige gik som en leg.
Deltagerne fra henholdsvis det danske
mindretal i Sydslesvig og danskere
nord for grænsen var ligeligt fordelt
angående børn og voksne. Det var
heldigt, at tilmeldingen blev sådan, og
en stor fordel, for derved blev de to
sprog ligeværdige.
Ideen til sprogfestivalen var ønsket
om at skabe nye venskabsforbindelser tværs over grænsen ved at samles
om familieaktiviteter, værksteder og
udelege, hvor børn og voksne deltog
på lige fod og hele tiden på to sprog.
Skiftevis tysk og dansk.
Opgaver i en skattejagt, stillet på tysk,
skulle løses på dansk og omvendt.
Pendanter til tyske ordsprog skulle
findes på dansk og modsat. Sjove
øvelser.
”For vi bruger faktisk ikke de samme ordsprog”, fortæller Kirsten Rykind-Eriksen, en af initiativtagerne fra
Grænseforeningen. Hun var af sted
med fire børnebørn og bor i Randbøldal tæt på Vingsted vest for Vejle.
”Så opgaverne var ikke helt så nemme
at løse…”, konstaterer hun.
De voksne gik på tandemkursus, hvor
Walter Paulsen via samtale i grupper
på dynamisk vis fik alle til at bruge
hinandens sprog, når de for eksempel
på tysk skulle forklare, hvorfor nogle
årstal i Danmark er betydningsfulde.
Modsat måtte deltagere fra Sydslesvig
forklare deres årstal på dansk.
”På denne måde støttede vi hinanden sprogligt”, fortæller Kirsten Rykind-Eriksen.
Børnene legede sig ind i hinandens

sprog. Bare det at lytte til et andet
sprog er givende, og meget hurtigt
nemmes nogle af de fremmede ord,
mens børnene ivrigt malede på lærreder og sten, andre øvede sig i dramateknik, rim og remser, og atter andre
nød en stille stund i strikkecafeen.
Familie-sprog-festivalen er et helt nyt
tiltag, arrangeret i fællesskab af Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening.
Den første forening sikrede festivalen
økonomisk, den anden stod primært
for værksteder og aktiviteter. Det blev
en stor succes og så vidt det kan skønnes, kom ingen børn op at skændes!
Et sanghæfte var udarbejdet med samme sange på dansk og tysk. Vi sang et
vers på dansk og det samme på tysk,
og på denne måde sang vi os ind i hinandens sprog. De to afteners bingospil
blev en øvelse i hinandens tal, der skif-

tevis råbtes op på tysk og dansk. Det
samlede selv trætte børn og forældre
eller bedsteforældre.
Christianslyst var den perfekte ramme
med gode indendørs lokaler og værelser. Beliggenheden ved den lysegrønne forårsskov og de store sportsarealer
gav sit eget bidrag til en vellykket
weekend. De danske deltagere kom
primært fra tidligere Vejle Amt, men
der var også en familie helt fra Ringsted.
Deltagerne syd fra grænsen havde alle
deres børn i en af de danske skoler
eller børnehaver. Her var forældrenes
ønske især at blive bedre til dansk, så
de kan følge børnenes skolegang og
deltage i forældremøderne.

Et af værkstederne var betegnet som wellness, der bla gik ud på skiftevis at massere efter tysk og dansk anvisning. Børn og voksne arbejdede sammen i alle værkstederne.

GRÆNSEFORENINGEN

Sidste nyt fra Grænseforeningen i Horsens
[KONTAKT] 2017-årsberetningen i
Grænseforeningen i Horsens havde
først og fremmest til opgave at gøre
medlemmer opmærksom på det aktivitetsniveau, bestyrelsen har ønsket
at fastholde. 2017 bød på et foredrag
med en præst fra Læk.
To sociale arrangementer: Julemøde
med fællessang og i februar grønlangkålsspisning. Udflugten i marts med
kreds 20 blev ændret i sidste øjeblik,
da ”Det Lille Teater” i Flensborg aflyste grundet sygdom. I stedet blev
en kontakt til Den Danske Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg en
succes med foredrag, rundvisning og
romsmagning. Der blev rettet en stor
tak til personale og ledelse for den

fine imødekommenhed.
Generalforsamlingen sluttede med
Kim Andersen, formand for Slesvigudvalget, der berettede om det positive
samarbejde mellem diverse politiske
konstellationer i udvalget. Om udvalgets grænseoverskridende arbejde,
der har stor bevågenhed fra det omgivende samfund samt fra mindretallene
i Europa.
Her indgår også det meget givende
og tætte samarbejde med det tyske
mindretal, hvilket ses som unikt i mellemstatslige sammenhænge. Genforeningen i 2020 er efterhånden kendt
som et tidspunkt, der med hastige
skridt nærmer sig. Her kunne Kim Andersen berette om flere offentlige til-

SLESVIGSK SAMLING

Forvandlet til
forskningsbibliotek
[KONTAKT] Med økonomisk støtte
fra Sydslesvigudvalget i Danmark har
medarbejderne ved Den Slesvigske
Samling på Dansk Centralbiblioteks
hovedafdeling i Flensborg brugt det
meste af tre år på at opgradere og forvandle hele den imponerende samling
af bøger, arkivalier og materialer fra
Slesvig til et regulært forskningsbibli-

otek med moderne tilbud og arbejdsbetingelser for forskere, studerende,
slægtsforskere med mere.
Det nye ’forskningsbibliotek’ er allerede indviet og taget i brug.

tag, der foregår i tæt samarbejde med
Grænseforeningen i Danmark. Der er
afsat økonomiske midler til større eller
mindre lokal-arrangementer overalt i
landet. Der kan søges tilskud af grupper eller foreninger. Der arbejdes med
en idé om et mere blivende minde
om 100-året.
Dette års generalforsamling betød, at
fire medlemmer fra bestyrelsen af forskellige grunde valgte ikke at lade sig
genopstille: Lissie Ulmer har i mange
år stået for feriebørns-området. Linda
Hansen menigt bestyrelsesmedlem.
Bruno Christiansen, tidligere formand
i Tamdrup Grænseforening, der gik
med over til GF Horsens ved sammenlægningen, fortsætter dog som

kontaktperson til Idsted Børnehave i
Sydslesvig.
Og endelig Svend Bonefeld, der nu
slutter et meget langt og aktivt, engageret frivilligt arbejde i GF Horsens.
Afgående medlemmer blev takket for
det trofaste frivillige arbejde.
Vedtægterne blev ændret fra at være
op til syv medlemmer i bestyrelsen til
nu at være op til fem. Det lykkedes ikke at blive fem personer i bestyrelsen.
Genvalgt blev Tove Sørensen, Egon
Mancke og Jens Nørgaard. En opfordring til de fremmødte om at stille op
i bestyrelsen gav ikke noget resultat.

NORDFRIISK INSTITUT

Mitgliederversammlung
[KONTAKT] Der Verein Nordfriesisches Institut kommt am Sonnabend,
13. Mai um 14.00 Uhr im Nordfriisk
Instituut, Süderstr. 30 in Bredstedt
zu seiner Mitgliederversammlung
zusammen. Neben dem Bericht der
Vorsitzenden Inken Völpel-Krohn und
einer bebilderten Rückschau auf die
Arbeit des Nordfriisk Instituut im vergangenen Arbeitsjahr steht der Haus-

haltsplan 2017 auf der Tagesordnung.
Außerdem wird die im Entstehen
begriffene Präsentation „Geschichte und Landeskunde“ im Nordfriisk
Futuur vorgestellt. Alle Interessierten
sind herzlich willkommen. Zu der Versammlung wird um Anmeldung im Institut gebeten: Telefon 04671/60120,
E-Mail: info@nordfriiskinstituut.de.
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PETANQUE

SSF GOTTORP AMT

Ram ’grisen’ i Harreslev
[KONTAKT] Lørdag den 20. maj går
det løs på petanquebanerne i Harreslev, når Sydslesvigs danske Ungdomsforening (SdU) åbner sommerhalvåret
med det indledende kvalifikationsstævne i petanque for triple-spillere
med faste makkere. Det bedste hold,
når dagen er omme, kvalificerer sig
direkte til DGI’s landsmesterskaber for
single, double og triple i Eggerslevmagle ved Skælskør den første weekend i
september.
Sidste tilmelding til det indledende
stævne i Harreslev er søndag 14. maj
ved Herbert Gyarmaty (herb-flens@
versanet.de), tel. 0461-61406 eller
online: www.dgi.dk/201714734003.
De første ’grise’ kastes på banen i Harreslev kl. 10.00.

Petanque
Kvalifikationsstævne til
LM 2017
for triple
Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10:00
på petanquebanerne i Harreslev

www.sdu.de

EGERNFØRDE

Anført af formand Petra Mohr (i midten) ses herden nye amtsbestyrelse for
SSF Gottorp Amt.

Godt år og gode takter i Gottorp Amt
[KONTAKT] Generalforsamlingen var
godt besøgt, da SSF Gottorp amt gennemførte sin årlige amtsgeneralforsamling i sidste uge.
De fremmødte kunne blandt andet
hilse på SSF`s landsformand Jon Hardon Hansen.
Som mødeleder styrede SSF`s 1. næstformand, Gitte Hougaard Werner, på

charmerende vis styrede forsamlingen
igennem mødets dagsorden og sørgede for god ro og orden.
Under dagsordenens punkt to kunne
formanden for SSF Gottorp Amt, Petra
Mohr, berette om et spændende foreningsår 2016.
I sin beretning kom hun blandt andet
ind på årsmødet 2016 i Slesvig, der

Vigtigt nyt
til læserne
af Egernførde-nyt
[KONTAKT]Vi bringer her en vigtig
oplysning til læserne af Egernførde-nyt.
De lokale danske foreningers fælles
foreningsblad, Egernførde-nyt, udsendes af økonomiske årsager denne gang
kun i digital version; og altså ikke i den
vante trykte papirudgave, der hidtil er
blevet omdelt med post til cirka 900
adresser i Egernførde. Forhåbentlig
lykkes det inden længe at vende tilbage til den gamle printudgave. Kontakt
venligst SSF-sekretariatet i Egernførde
(tel. 04341-2527) og meddel din
email-adresse, hvis Du fremover ønsker online-udgaven.
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KOBBERMØLLE
Fællesgudstjeneste
på Industrimuseet
[KONTAKT] Under overskriften ’Kantate-Singet’ lægger Kobbermølle Industrimuseum førstkommende søndag eftermiddag lokaler og industrihaller til en
dansk-tysk fællesgudstjeneste med start
kl. 10.00. Der er tale om en syngende
gudstjeneste, hvor ’Har’lee Gospel Singers’ medvirker. Fællesgudstjenesten
gennemføres i samarbejde med Ansgar
Kirke, St. Petr i og Versöhnungskirche
Harrislee.

Amtsformand Petra Mohr aflægger sin formandsberetning. En diger, men opmuntrende svend over ni A4-sider med masser af positive tilbageblik på vellykkede
arrangementer og nye initiativer i det forgangne år.

FRISISK FORENING

formåede at trække over 2600 deltagere.
Desuden kunne der berettes om et
stort og bredt kulturtilbud i amtet, og
om et godt, positivt og fremadrettet
bestyrelsesarbejde.
Et nyt tiltag i 2016 var samarbejdet
mellem SSF Gottorp amt, Slesvig og
omegns danske menighed såsom Slesvig Roklub omkring fællesarrangementer som koncerter, billed-udstillinger
og foredrag.
Et samarbejde, man for fremtiden gerne vil uddybe. Fremtidens bestyrelsesarbejde var også et emne.
Her stiler man blandt andet efter at
få manifesteret et stabilt og attraktivt
kulturtilbud i Gottorp amt, og at øge
kontakten til distrikterne.
Dagsordenspunktet foreningsudvikling
blev åbnet ved et oplæg af amtskonsulent Lars Thomsen, efterfulgt af debat
og drøftelse.
Følgende personer opnåede valg til
bestyrelsen for SSF Gottorp amt:
Formand - Petra Mohr.
Næstformand - Dirk Clausen.
Bisidder 1 - Reidar Fischer.
Bisidder 2 - Kirsten Vognsen Weiß.
Bisidder 3 - Jan Lübker.

Bisidder 5 - Michaela Bumann.
1. suppleant - Silke Gustafson
2. suppleant - Gerwin Wächter.

Pia Wilm, tidligere distriktsformand i
SSF Skovby, blev hædret med blomster
og bifald efter mange års frivillig indsat
som 3. bisidder i amtsbestyrelsen, hvor
hun frivilligt afstod fra at lade sig genopstille.

SLESVIG OG EGERNFØRDE

Jugendreise nach Ladinien Hektisk fodboldweekend
i Egernførde og Slesvig

[KONTAKT]Alle zwei Jahre bietet der
friesische Sprach- und Kulturverband
„Friisk Foriining“ eine Jugendsprachreise
zu anderen
Minderheitenregionen in
Europaan. Für
diesen Sommer
hat man sich
wieder ein besonders schönes
Reiseziel fürjunge Friesen im Alter von
13 bis 20 Jahren ausgesucht:
Vom 24. bis zum 31. Juli geht in die
Dolomiten nach Ladinien. Die imposante Berglandschaft der Dolomiten
ist seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe.
Dort gibt es viele Möglichkeiten für
Outdooraktivitäten wie Seilbahnfahrten, Segway-touren, oder Wanderungen. Aber auch kulturell hat Ladinien
einiges zu bieten. Spannende Burgen
und Schlösser, laden dazu ein erkundet zu werden. Ladinisch ist eine romanische Sprache, die noch von etwa
30.000 Menschengesprochen wird.
Die Ladiner unterscheiden sich nicht
nur durch ihre eigene Sprache, sondern auch durch die in Jahrhunderten
gewachsene selbstbewusste Kultur,
welche ihre Wurzeln in der Berglandwirtschaft und im Kunsthandwerkhat.
Beginn der Reise mit dem Bus ist am

Montag, 24.Juli. Für unterwegs ist eine
wischenübernachtung in Süddeutschland eingeplant,
so dass es zwischen durch Zeit
für Erholung gibt.
Am Dienstagmittag erreichen
wir dan unsere
Unterkunft, eine
gemütliche kleine
Hütte oben in
den Bergen. Die
Jugendsprachreise der Friisk Foriining
richtet sich an jungeSprachfriesen im
Alter zwischen 13 und 20 Jahren und
an solche, die die Sprache lernen oder
lernen wollen.
Die Reise nach Ladinien kostet 250,00
€ pro Teilnehmer. Anmeldeschluss ist
der 23. Juni.
Die Jugendreise wird gefördert aus
Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über
den Friesenrat. In der Vergangenheit
besuchten die jungen Friesen bereits
die walisische Insel Anglesey, die
Färöer im Nordatlantik oder auch Cornwall im südlichen
Großbritannien.
Mehr Information zur Anmeldung erhält man im Büro der Friisk Foriining,
Tel. 04671-60 24 154. Mail: info@
friiske.de

[KONTAKT]Om små to måneder bliver der for alvor hektisk aktivitet på
SIF-pladsen i Slesvig og på sportspladsen i Egernførde.
Fredag 16. juni og lørdag 17. juni lægger de to pladser nemlig græs og grønsvær til SdU’s store udefodbold-turnering, hvor både de alleryngste
spillere fra mikropuslinge, puslinge og
lilleput-rækkerne og de mere garvede
’drenge’ i veteran og superveteranklasserne kan være med.
Hele fredag dyster de tilmeldte
7-mandshold i Slesvig, hvor turneringen spænder fra drengene i årgang
2003 og op efter til de ældste hold
med superveteraner på 50 år eller
ældre.

Følg
os på
Facebook

Dagen efter er de håbefulde småpoder
fra årgang 2005 til 2011, som kæmper
om hæder og ære i Egernførde, og der
er selvfølgelig god tid til at komme i
træning og topform.
Til gengæld skal de hold og klubber,
som ønsker at deltage, være hurtig på
aftrækkeren allerede nu.
Der fløjtes nemlig af for tilmeldinger
allerede tirsdag 16. maj, oplyser SdU.
Tilmeldingen sendes til SdU, Norderstrasse 76, Flensborghus, Flensborg.
Yderligere kontakt og info: Christel
Bonde (0461-14408217) og Kaj Andersen (0178-4507405).

