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UGENs OVERSKRIFTER

Atter tid til Bloksbjerg
[KONTAKT]Med blot én dag tilbage er den store
nedtælling i gang til morgendagens mange sankthans-fester i Sydslesvig, hvor adskillige af SSF’s
distrikter for længst har inviteret til sankthans-arrangementer med båltaler, midsommer-sang og ’rejseklare’ hekse med kurs mod Bloksbjerg.

Læs mere på KONTAKT side 2

Jamaica-stemning
på Flensborghus
[KONTAKT] Fredag den 7. juli forvandles den store
parkeringsplads ved Flensborghus for en stund til
et caribisk eldorado med vuggende reggae-rytmer
i højttalerne, berusende rom i flaskerne og liflige
krydderier på menukortet. Sydslesvigsk Forening
inviterer til caribisk tropeaften i selskab med det
danseglade orkester Eliel Lazo og The Cuban Funk
Machine.

Læs mere på KONTAKT side 3

Snapshots fra Folkemødet
og årsmøderne

DANMARKS-SAMFUNDET

Danmarks-Samfundet får sin
egen lokalafdeling i Sydslesvig
[KONTAKT] Danmarks-Samfundet,
der har Hans Kongelige Højhed Prins
Joachim som protektor, får efter al
sandsynlighed sin første selvstændige
afdeling nogensinde i Sydslesvig.
Anført af Annette Neumann fra Store
Vi, der både er medlem af SSF’s forretningsudvalg og Danmarks-Samfundets officielle repræsentant syd for den
dansk-tyske grænse, sætter samfundets
mange medlemmer blandt det danske
mindretal i Sydslesvig nu alle sejl til for
at danne sin egen selvstændige afdeling på lige fod med samfundets øvrige
afdelinger i Danmark.
Danmarks-Samfundet har i øjeblikket
et sted mellem 80 og 90 medlemmer i
Sydslesvig, der formelt er medlemmer
direkte under landsorganisationen i
Danmark, men der har i flere år været
et længe næret ønske om en selvstændig afdeling i det sydslesvigske, og det
ønske er nu indenfor rækkevidde.
Efter et års tid med forskellige møder

og drøftelser om de særlige formaliteter og betingelser, som skal opfyldes
for at få registreret en dansk lokalforening efter tyske vilkår, er initiativtagerne nu klar til den stiftende generalforsamling.
Mødet indledes med fællesspisning,
hvorefter Annette Neumann vil byde
velkommen og samtidig orientere de
fremmødte om arbejdet med at etablere en lokalforening.
Resten af dagsorden er som den slags
altid er. Valg af mødeleder og protokolfører, fremlæggelse og gennemgang
af forslag til vedtægter, fastsættelse af
kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand plus
suppleanter og revisorer.
Der vil endvidere foreligge en tysksproget version af det udarbejdede
forslag til vedtægter.
Den stiftende generalforsamling finder
sted tirsdag den 27. juni kl. 19.30 på
Slesvighus, Lolfod 89 i Slesvig.

Den kommende lokalafdeling forventes godkendt og stiftet under navnet
”Danmarks-Samfundet Sydslesvig
e.V.”
Danmarks-Samfundet er en upolitisk
organisation, hvis formål blandt andet
er af uddele dannebrogsfaner- og flag
til organisationer og foreninger. Mens
det i Danmark sker hvert år på Valdemarsdagen (den 15. juni) med flagfester over hele landet, sker overrækkelsen af flag og faner i Sydslesvig typisk i
årsmøde-weekenden i starten af juni.
Udgifter og penge til flag og faner indsamler Danmarks-Samfundet blandt
andet gennem salg af små Valdemarsflag ligeledes den 15. juni hvert år. I
Sydslesvig står Sydslesvigsk Forening
(SSF) for salget af Valdemarsflag i årsmøde-dagene. Ofte sælger distrikterne
dem i forbindelse med opkrævning
af entré, hvor disse små klisterflag anvendes som et synligt adgangstegn til
møderne.

[KONTAKT]Billeder er ofte i stand til at fortælle meget mere end ord og sætninger. Denne udgave af
KONTAKT bringer derfor et udvalg af fotografier fra
Folkemødet på Bornholm og fra de danske årsmøder i Sydslesvig i forrige weekend.

Kig med i KONTAKT på side 4-5 og 8.

Sydslesvigsk Forening

Positive
mindretals-toner
fra Jamaica

[KONTAKT] Efter CDU’s og
FDP’s valgsejr ved landdags-valget i Slesvig-Holsten den 7. maj
har der foregået koalitionsforhandlinger mellem CDU, FDP
og De Grønne, og efter mange
forhandlingsrunder er man omsider kommet så vidt, at den nye,
kommende ’Jamaica’-koalition er
klar til godkendelse med tilhørende officiel indsættelse af Daniel
Günther (CDU) som ny ministerpræsident onsdag den 28. juni.
Det sidste punktum er sat i regeringsaftalen mellem de tre partier
for de kommende fem år (20172022, og selve regeringsgrundlaget foreligger nu på tryk som
et digert værk på godt hundrede
A4-sider, der er fyldt med alle de
politiske hensigtserklæringer og
målsætninger for de væsentlige
hovedpolitiske fokusområder,
som de tre partier er blevet enige
om.
Deriblandt også den kommende
delstatsregerings mål og hensigtserklæringer for de økonomiske
rammebetingelser for mindretalspolitikken i Slesvig-Holsten,
der især i de seneste fem år har
nydt godt af de mange, positive resultater på mindretallenes
vegne, som Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) opnåede via sin
tilstedeværelse og sit medansvar
i den forrige regering; trods vedvarende modstand fra især CDU
og FDP.
Ikke desto mindre fremgår det af
det nu fremlagte regeringsgrundlag fra netop CDU og FDP og

regeringspartneren De Grønne,
at den hidtidige mindretalspolitik ønskes fastholdt som hidtil
med de samme økonomiske
rammebetingelser, bevillinger og
tilskudsmuligheder for mindretallets skoler og øvrige institutioner
som under den forrige koalitionsregering.
Den praksis agter den nye koalitionsregering som udgangspunkt
ikke at ændre på, jævnfør det
fremlagte regeringsgrundlag.
Selv om der kun er tale om politiske hensigtserklæringer fra de tre
regeringsparter, hilses denne udmelding naturligvis velkommen.
Det fremgår også af regeringsoplægget, at det eksisterende
dansk-tyske samarbejde skal
fortsættes og udbygges gennem
yderligere rammebetingelser og
målsætninger.
Især også det grænseoverskridende og interregionale udviklings-samarbejde mellem Region
Syddanmark og Slesvig-Holsten
indenfor mobilitet, arbejdsmarkedsudvikling, erhvervs- og
arbejdsmarkedsuddannelser,
forskning og kultur.
Den nye delstats-regering holder
endvidere døren åben for et fortsat og yderligere grænse-overskridende samarbejde med Danmark
om udvikling indenfor højskoleområdet og indenfor sundhedsog omsorgssektoren.
Dette hilses naturligvis også velkommen fra SSF’s side.


Sydslesvigsk Forening

Under årsmøderne i Sydslesvig er Danmarks-Samfundet altid
synligt til stede på festpladserne. Her Annette Neumann
(t.v.) foran teltet på festpladsen i Flensborg under dette års
friluftsmøde. Sammen med SSF-sekretær Gaby Böttinger, der
på det administrative plan er behjælpelig med at få stiftet
den selvstændige lokalafdeling.

Hvert år sendes et stort Dannebrogsflag til vejrs under det
store friluftsmøde i Flensborg som et led i afslutningen af de
danske årsmøder i Sydslesvig.

KUNST UDEN GRÆNSER

Grænseoverskridende vandreudstilling
slutter af på Mikkelberg
[KONTAKT] En kæmpestor censureret
vandreudstilling, der omfatter malerier
og kunstværker af ikke færre end 35
danske og tyske billedkunstnere, er
for nylig landet på Mikkelberg - Center for Nordisk Kunst og Cricket – i
Hatsted, der bliver udstillingens endestation efter en lang rejse på kryds og
tværs i det dansk-tyske grænseland.
Vandreudstillingen ’Grænzeland’, der
har været på farten siden september
måned i fjor, hvor udstillingen først
blev vist på Flandernbunker i Kiel, dernæst Augustiana i Augusteborg på Als,
Kunstnerhuset i Skærbæk og indtil for
nylig i Kulturturm i Flensborg, præsenterer en bred vifte af kunstnere, der på
hver sin måde har udforsket fortiden i
deres eget land, opfanget og gengivet
flere hundrede år gamle ekkoer fra
fortiden og alle de gamle fordomme,
grænser og erfaringer, der i sidste ende
binder os sammen og skaber respekt.
Udstillingen ’Grænzeland’ åbnede
med fernisering på Mikkelberg lørdag
den 17. juni og kan ses til og med søndag den 30. juli.
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Vandreudstillingen
’Grænzeland’, som
allerede har været på
turné i det dansk-tyske
grænseland i tre-kvart år,
kan nu opleves for allersidste gang på
Mikkelberg – Nordisk
Center for Kunst og Cricket – i Hatsted.
Her kan udstillingen, der
præsenterer ikke færre
end 35 kunstnere,
opleves til søndag den
30. juli.
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DANSKE KIRKE I SYDSLESVIG

SANKTHANS

SANKTHANS

Gudstjenester

Præst taler ved sankthansfest

Aventoft Kirke, 10, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mortensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 10, Vogel
Gelting, 10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Böll, med dåb
Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 14, Rønnow
Lyksborg, 10, Steen

[KONTAKT]SSF’s og FDF’s fælles
sankthansfest ved FDF-hytten på Gritshever uden for Bredsted har i år menighedens forholdsvis nye præst, Trine
Savannah Parbo, som båltaler.
Her kan købes øl, vand og grillmad.
Deltagerne opfordres til at bidrage en
salat.
Endvidere opfordrer arrangørerne
alle danske foreninger i Bredsted til at
komme med en heks.
For når det blot er stofhekse, bliver
det hele bare mere festligt, hvis man
futter nogle stykker af, mener man i
Bredsted. Sidste år var der to hekse
på bålet!

2. s. e. trinitatis, søndag den 25. juni 2017,
Luk. 14, 16-24
Læk/ gudstjeneste på Før, 9.40, Færgen går fra Dagebåll kl. 9.40
Rendsborg, 11.30, Brask
Satrup/ Schwienholm, 18, Steen
Slv. Ansgar, 10, Olesen
Store Vi kirke, 10, Rønnow
Tønning, 19.30, Knudsen
Vesterland, 10.30, dansk/ tysk
Torsdag, den 22. juni 2017
Lyksborg, 17, Fønsbo, familiegudstjeneste

SDU

Henry Bohm er aftenens båltaler.

Nordisk Efterårslejr for
mindretallets unge på Island
[KONTAKT] Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er netop nu på
spring med et kompetencegivende
ungdomslederkursus på Island sammen med jævnaldrende islandske
unge.
Kurset, der henvender sig til unge
mellem 14-16 år, foregår på lejrskolen
Laugar i den nordlige del af Island,
hvor deltagerne udover selve kurset
også kan opleve Islands unikke natur,
svømme i Den Blå Lagune, opleve
Guldfossvandfaldet, se en vaskeægte
geyser sprudle og en hulens masse
andet.
Selve kurset giver deltagerne en række
personlige kompetencer, som efterfølgende kan bruges i det frivillige
udvalgs- og foreningsarbejde hjemme
i Sydslesvig.
Den Nordiske Efterårslejr på Island

finder sted i uge 42 (14.-21. oktober
2017), som er skolens efterårsferie.
Den totale pris for at deltage på denne
unikke efterårslejr er 350 euro; alt
inklusive.
Løbende tilmelding indtil ansøgningsfristen udløber den 1. juli, og der et
kun et begrænset antal pladser. Tilmeldingen er bindende og samtlige
ansøgere får besked efter den 11. juli
uanset, om de har fået en plads eller
ej.
Udover at angive navn, telefonnummer og andre kontaktoplysninger skal
ansøgerne også begrunde og beskrive,
hvor det lige er dem, der skal en plads
på turen.
Kontakt og yderligere informationer
om efterårslejren: Tinne Virgils (Tel.
0178-4507404).

UGEN
DER KOMMER
23.
De danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord: Skt. Hans-fest ved Flensborg
Roklub kl. 17
Flensborg Ældreklubben Duborg: Plattysk
eftermiddag med Maren Nielsen på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Skt. Hansfest ved Oksevejens Skole kl. 18.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Skt. Hans-fest
ved Taruphus kl. 18
Harreslev Menighed: Skt. Hans-fest på kirkepladsen kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt Jaruplund Højskole: Skt. Hansfest på højskolen kl. 19
De danske foreninger og institutioner i Lyksborg: Skt. Hans-fest på skolen kl. 19
SSF-distrikt Hanved og UF: Skt. Hans-fest på
skolen kl. 17
De danske foreninger og menigheden for
Tarp/Jerrishøj, Oversø/Frørup og Eggebæk/
Langsted: Sankt Hans-fest ved præstegården
i Tarp kl. 18
SSF- og SSW-distrikt Medelby/Vesby, VUF og
skolen: Skt. Hans-fest på skolen kl. 19
De danske foreninger i Vanderup og Store
Vi: Skt. Hans-fest ved skolen kl. 15.30
SSF-distrikterne Husum og Hatsted samt
spejderne: Skt. Hans-fest ved Hatsted Forsamlingshus kl. 18
SSF-distrikt Egernførde og menigheden: Skt.
Hans-fest ved Medborgerhuset kl. 18
SSF-distrikt Hohn Herred: Skt. Hans-fest på
Vestermølle Danske Skole kl. 17.30
SSF- distrikt Rendsborg by og spejderne: Skt.
Hans-fest ved stranden i Borgstedt kl. 16.30
SSF Gottorp amt sammen og Slesvig Roklub:
Skt. Hansfest ved Slesvig Roklubs bådehus
i Mysunde kl. 18.00
24.
DGI: Hærvejsløb
Helligåndskirkens menighed: Middagskoncert
med Stephan Krueger i Helligåndskirken kl.
12
SSW: Kursus for kommunalpolitikere og andre interesserede om ”Offentlige kommunale
tilskud til danske organisationer” på Slesvighus kl. 10-13

Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Sommerudflugt til Tolk-Schau fra Munketoft kl. 9
SSF-distrikt Munkbrarup-Wees: Kunsthåndværkermarked ved Oksbøl Forsamlingshus
kl. 11-17
25.
SSF-distrikt Munkbrarup-Wees: Kunsthåndværkermarked ved Oksbøl Forsamlingshus
kl. 10-17
26.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub
med bingo i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
27.
Borgerforeningen: Alsag med Aase Abild i
Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i
Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Hygge på skolen
kl. 15.30
Borgerforeningen: Alsang / Fællessang med
Aase Abild i Restaurant Borgerforeningen kl.
18.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften forsamlingshuset kl. 19-22
28.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Erika og Ilonka i Spætteklubben kl. 14.30
SSF Rendsborg by: 60+ frokost i Ejderhuset
kl. 10.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 18-20
SSF-distrikt Bøglund Seniorklub: Møde for
de ældre i forsamlingshuset kl. 14.30
29.
Lyksborg Børnehave: Danskkursus for begyndere i børnehaven kl. 19.30-21
SSF-distrikt Egernførde Seniorklub: Sommerfest i Medborgerhuset kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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Fælles
sankthansfest i Hatsted
[KONTAKT] Fredag den 23. juni kl.
18:00 byder de to SSF distrikter i Husum og Hatsted sammen med Dansk
Spejderkorps i Sydslesvig Stjerne
Gruppe til fælles sankthansaften ved
Hatsted Forsamlingshus.
Aftenens båltaler er Henry Bohm, der
er formand for nabodistriktet i Bredsted, og han går sjældent af vejen for
at lufte klare meninger.
Musikalsk underholdning er der også
sørget for, idet man har indforskrevet
Carsten Kjær Duo til at spille og synge
for de fremmødte. Carsten Kjær har i
forskellige sammenhænge optrådt til
ikke så få SSF-arrangementer i Husum,
Bredsted og Frederiksstad og er kendt
for sine finurlige tekster om plattenslagere og livskunstnere i vestjyske provinsbyer.
Der brændes naturligvis sankthansbål
og der kan købes grillpølser og forfriskninger.

SANKTHANS

Sankthans
fest i den
skønne skolehave
[KONTAKT] SSF Hohn-Herred inviterer til traditionel Sankt Hans fest i
morgen, fredag, kl. 17.30 Det sker
i den skønne have på Vestermølle
Danske skole, Barstaller Str. 2 i Elsdorf-Westermühlen. Deltagerne bedes
medbringe en salat eller brød til den
fælles buffet, samt tallerkner, krus og
bestik. Bestyrelsen sørger for drikkevarer og pølser, som kan købes til små
priser.

SANKTHANS

Sankthansaften i Kejtum
[KONTAKT]SSF Sild følger op på familieårsmødet med en lidt forsinket
sankthans-aften for hele familien.
Den finder sted lørdag den 24. juni
2017 ved Kejtumhallen. Arrangørerne
håber på, at vejrguderne også vil være
med denne gang. Fra klokken 17.00 er
der rundbold og petanque for alle, der
har lyst. Derefter serveres grillmad og
portioner af ”Peters grønsagspande”.
Øl, vin og vand kan købes. Børnene
får en sodavand og dej til fremstilling
af snobrød. Cirka klokken 20.00 tændes et lille sankthans-bål, og midsommervisen bliver sunget. Musiklærer
Carsten Hagemann holder båltalen.
Kom og oplev en hyggelig aften og vær
med til at fejre en af årets længste dage! (Indsendt af Walter Johannsen)

Følg
os på
Facebook

I Bredsted nøjes man nødig med en
enkelt heks, når man fejrer sankthans.

SANKTHANS
Fælles sankthans-fest på stranden i Borgstedt
[KONTAKT]SSF Rendsborg by og
spejderne inviterer traditionen tro til
sankthans-fest fredag d. 23. juni 2017
ved stranden i Borgstedt.
Sankthans-festen starter kl. 16.30, og
børnene kan lege og bade, hvis vejret
tillader det.
I år har vi bestilt pattegris og beder
venligst om, at der medbringes en lille
salat til den fælles buffet. Deltagerne
selv også selv medbringe tallerkener
og bestik.
Bestyrelsen sørger for drikkevarer, som
kan købes til små priser.

Vores alsidige gæst i år er Knud Petersen, som både holder båltalen med
spændende fortællinger om vikingerne, laver lege og underholdning for
børnene sammen med spejderne og
pyroshow, der starter kl. 18.30.
Bålet tændes kl. 19.00 og sammen
sender vi heksen, som i år fremstilles
af børnehaven, til Bloksbjerg. Medbring eventuelt også et siddeunderlag.
Vi glæder os til at se jer og håber på et
talrigt fremmøde og, at vejrguderne er
med os denne aften.

SANKTHANS MED SOMMERFEST

Sommerfest med sankthansbål
på Vanderup Danske Skole
[KONTAKT] SSF Vanderup-Jørn Distrikt inviterer i samarbejde med Store
Vi Danske Skole til sommerfest i morgen eftermiddag kl. 15.30. Datoen
falder sammen med sankthans, så selvfølgelig vil der også være et stort sankthansbål med tilhørende båltale. Bålet
bliver tændt kl. 19.00, og det er indtil
videre en hemmelighed, hvem der

skal holde båltalen, så der venter de
fremmødte deltagere en overraskelse.
Undervejs byder kvindeforening på
gratis kaffe i anledning af sin fødselsdag.
Det hele starter på Vanderup Danske
Skole, Bakkesand 1, fredag den 23.
juni kl. 15.30.

SANKTHANS

SSF Egernførde: Sankthans-fest i
Medborgerhusets have
[KONTAKT]Landsdags-medlem Jette
Waldinger-Thiering (SSW) er hovedtaler, mens duoen Frehr & Nissen underholder med sang og musik, når SSF
Egernførde – sammen med kirken og
SSW – inviterer til fælles sankthans-fest
i morgen aften i Medborgerhusets
Have.
Som så mange gange før sørger arrangørerne for, at der blev købt kød til
grillen, så alle deltagere kan få noget

godt at spise, når bålet er tændt, båltalen holdt og heksen sendt afsted på sit
kosteskaft med kurs mod Bloksbjerg.
Alt sammen for den nette sum af 2,50
euro. Til gengæld opfordres deltagerne
til at medbringe salat og/eller brød til
et fælles buffetbord. Drikkevarer sælges til rimelige priser.
Sankthans-festen i Egernførde begynder kl. 18.00.

SSF FLENSBORG AMT

Sidste frist for tilmelding til sommerfest
[KONTAKT] I morgen fredag, som
også er sankthans, falder i år sammen med sidste tilmeldingsfrist for
SSF Flensborg amts store fælles
sommerfest.
Den finder i år sted lørdag den 8.
juli i haven bag Oksbøl Forsamlingshus i Wees, hvor menuen står
på helstegt pattegris, salat og brød
plus en god dessert og drikkevarer
til rimelige priser. Sommerfesten
lægger op til, at alle medlemmer af
SSF i Flensborg møder op med hele
familien for at tilbringe nogle timer
med hyggeligt samvær, musik, snak
og aktiviteter for børn og barnlige
sjæle. Sommerfesten starter kl.
17.00. Pris: 12 euro pr. voksen. 7
euro for børn mellem 6-14 år. Gratis for børn op til fem år.
Tilmelding: Sekretariatet for Flensborg Amt. Mail: flamt@syfo.de.
Tel. 0461 155/158.

Sydslesvigsk Forening
for Flensborg Amt
SOMMERFEST

Vi inviterer til
. Kom med hele familien til musik,
snak, hygge og børneaktiviteter, lørdag den 8. juli 2017 kl. 17.00.
Maden består af helstegt pattegris, salat, pølser og brød. Og mon ikke der
vanker en god dessert? Der kan købes drikkevarer.
Denne gang er det i Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd 8, 24999 Wees.
Køb billetter på Sekretariatet for Flensborg Amt til hele familien og vær med
til nogle dejlige timer i haven bag forsamlingshuset. Der stilles telt op.

Pris:

12 € pr. voksen
7 € pr. barn i alderen 6-14 år
gratis pr. barn i alderen 0-5 år
Tilmelding: Sekretariatet for Flensborg Amt,
0461 14408 155/156, flamt@syfo.de
indtil og med fredag den 23. juni 2017.

Vi glæ
d
at se j er os til
er alle
!

Alle er
velkommen!
Lørdag 8/7 2017 kl. 17

Husk nu SSF Flensborg amts store sommerfest for hele familien, som finder sted
8. juli. Sidst frist for tilmelding er i morgen,
fredag den 23. juni.
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ÅRSMØDE-GLIMT

JAMAICA-STEMNING

Spontan-sang fra en
veloplagt Bertel Haarder
[KONTAKT] Til stor begejstring for de
mange fremmødte deltagere ved Årsmøde-arrangementet i Sct. Jørgensby
menighedshus på årsmødernes første
dag, fredag den 9. juni, sprang aftenens hovedtaler, MF Bertel Haarder,
spontant op af stolen og greb sangmikrofonen for at synge anden stemme,
da duoen Mojn Mojn, som stod for
den musikalske del af underholdning,
begyndte at spille ”Den Gamle Gartners Sang”.
Den stammer direkte fra det katalog af
de mange dejlige sønderjyske sange,
som Bertel Haarder har med i bagagen
fra sin barndom og opvækst i landsdelen, og han kunne derfor ikke dy sig
for at synge med for åben mikrofon.
Ganske vist kun som anden-stemme
til Mojn Mojn, men til lige dele begejstring og forundring blandt de mange
gæster, der ikke lige havde forventet
en så musikalsk parlamentariker fra
Christiansborg.
Ifølge distriktsformand Lars Nielsen, en
gedigen og særdeles uforudset nyskabelse under et ellers ganske traditionelt årsmøde-arrangement.
Forinden havde Bertel Haarder, der
var ankommet direkte fra en fernisering i Viborg, været på talerstolen for

at holde sin bebudede årsmøde-tale,
der ganske som varskoet på forhånd
handlede om at behovet for også at
tilbyde og udbyde erhvervsuddannelser for unge i Sydslesvig. Godt 100
fremmødte deltog denne gang i årsmøde-arrangementet i Sct. Jørgensby.
30 flere end sidste år.

Caribisk trope-stemning på Flensborghus

Forhenværende undervisningsminister
med mere, Bertel Haarder, viste sig en
sangglad herre med styr på de gamle
sønderjyske sange under forrige fredag
årsmøde-arrangement i Sc.t Jørgensby.

HARRESLEV DANSKE MENIGHED

Menighedsudflugt til
Danmarks dåbsattest
[KONTAKT] Søndag den 9. juli drager
Harreslev danske menighed på menigheds-udflugt.
Turen går til Jelling, hjemsted for de såkaldte Jelling Monumenter, som er optaget på UNESCOS officielle liste over
verdenskultur-arv.
Blandt monumenterne indgår Jellingstenene, også kaldet Danmarks dåbs-attest.
Deltagerne mødes ved Harreslev danske
Kirke kl. 8.15.
Derfra sættes kursen mod Hover Kirke
ved Vejle, hvor der er mulighed for at
deltage i gudstjenesten kl. 10.30. Derefter er der mulighed for at høre om og se
på den usædvanlige kirke.
Kl. 12.30 er der middag på Skovdal Kro,

Det internationalt sammensatte orkester Eliel Lazo & The Cuban Funk Machine har, hvad der skal til for at levere den helt
rette musikalske vare, når SSF inviterer til Caribisk Nat på Flensborghus fredag 7. juli. Køb dine billetter nu, hvis Du vil være
sikker på at få del i denne eksotiske begivenhed.

inden næste stop i Jelling omkring kl.
14.00, hvor der er vikingemarked og
mulighed for at besøge museet »Kongernes Jelling”, se kirken, gravhøjene og
Jellingstenene.
På hjemvejen drikker indtages kaffen
på Skovdal Kro.
Prisen er 30 euro for voksne og 10 for
børn.
Alle er velkomne. Tilmelding senest d.
28-6 til præsten 0461 71334 eller boell@kirken.de
Som forberedelse til turen er der et
foredrag i Harreslev Kirke onsdag den
5. juli:
»Da danskerne blev kristne » ved Mogens Larsen. Også her er alle velkomne.

[KONTAKT] Fredag 7. juli, hvor de
lune sommernætter – om vejrguderne ellers vil – må formodes at være
på sit højeste, forvandles den store
parkeringsplads bag Flensborghus for
en stund til et caribisk slaraffenland,
hvor Jamaica-rommen vil flyde og de
hede rytmer fra et otte mand stort og
velspillende orkester med cubanske og
danske rødder vil få hele gårdspladsen
til at ligne en veritabel ’Bermuda-Trekant’ af uimodståelige vibrationer,
som fuldstændigt får den afdæmpede
danske og nordeuropæiske tilbageholdenhed til at forsvinde.
Musikken leveres nemlig af det
rytmestærke og danseglade og humørspredende orkester Eliel Lazo &
The Cuban Funk Machine, der består
af en sammentømret og ganske sammenspillet gruppe af musikerne, der
kan deres kram.

Orkestret ledes af cubanskfødte Eliel Lazo, der har boet i København
de sidste ti år og som har netop har
udgivet et anmelderrost album, der
trækker tråde tilbage til den gyldne
epoke i 1970’erne, hvor jazz og psykedelisk musik indgik som spændende
og nyskabende tilsætningsstoffer i den
caribiske musik.
Albummet er blandt andet indspillet sammen med den amerikanske
saxofonist Bob Mintzer og den Oslo-residerende trommeslager og ven
fra de unge Cuba-år, Raciel Jimenez,
plus bassisten Yasser Pino for blot at
nævne en lille håndfuld af de navne,
som giver orkestret den rette originale
snert af caribisk troværdighed. Med på
holdet er også danske Mikkel Nordsø
og Per Gade, der bestemt også ved,
hvad der skal til for at få hofterne til at
swinge og fødderne ud på den syden-

SSF HUSUM AMT

HÆRVEJSLØBET

I Husum Amt skal årsmødeæbletræet plantes i Drage
[KONTAKT]Amtsbestyrelsen i Husum
Amt har vedtaget, at det lille nye årsmøde-æbletræ, som amtet har fået
skænket af SSF’s årsmødeudvalg forud
for årsmøderne, skal plantes ved forsamlingshuset og børnehaven i Drage.
I Drage gennemføres hvert år et årsmøde-arrangement med et – efter
landbyens størrelse taget i betragtning

– flot fremmøde med et klart og tydeligt dansk indhold.
Og når børnene i børnehaven samtidig
påtaget sig at passe træet, er der jo
endnu en god grund til at frede Drage
Børnehave, hvis nogen senere hen
skulle få lyst til at svinge sparekniven
over daginstitutioner.

Under efterårsstormen
i 2014 væltede dette
store træ ned over Den
Danske Børnehave i Drage. Nu har børnehaven
og det danske som det
frisiske mindretal i byen
imidlertid fået et nyt – og
knapt – så farligt årsmøde-træ fra Sydslesvigsk
Forening (SSF)-

FLENSBORG NORD

Stor sankthans-fest
ved Flensborg Roklub
[KONTAKT] Alle danske foreninger og
institutioner i Flensborg Nord samler i
morgen eftermiddag kræfterne for at
holde en stor fælles sankthans-fest ved
Flensborg Roklub på Østersøstranden
med skoleinspektør Knud Ramm Mikkelsen som mødeleder og en hulens
masse forskellige aktiviteter for både
store og små.
Roklubben tilbyder blandt andet aktiviteter på vandet, mens Sortevejens
Fritidshjem tager sig af sankthans-bålet,
hvor den tilhørende heks ankommer
direkte fra Ingridhjemmet, der også deltager i festlighederne sammen med FDF
og Nystadens Børne- og Ungdomshus.
Ansgar Kirke bidrager med kaffe og kage, og pølserne på den store grill forarbejdes af Sortevejens Fritidshjem.
Bålet tændes klokken 20.00 med bibliotekschef Jens M. Henriksen som båltaler. Der varmes op en time forinden
med fællessang ved Kirsten Futtrup og
Rainer Porsch efterfulgt af en god omgang brass fra Hejmdal Blæseorkester.
Endelig sørger ungdomsafdelingen fra
Det Frivillige Brandværn i Klus for at
holde et vågent øje med det store bål i
det tilfælde, at vildfarne gnister og gløder ikke anretter de store skader.

MINDEORD

Ole Rinneberg

Jens Henriksen - Bibliotekschef Jens
M. Henriksen står for båltalen ved den
store sankthansfest ved Flensborg Roklub i morgen aften. Arrangeret af SSF
Flensborg Amt.

[KONTAKT]Ole Rinneberg blev født
den 8.august 1940 i Flensborg.
Hans fornavn var Hartmut; men tidligt
valgte han at kalde sig Ole, som passede bedre til hans danske sindelag.
Ole kom med i Flensborg Y’s Men’s
Club allerede i foråret 1970 under
forberedelserne til klubbens internationale anerkendelse ved charterfesten
den 1.aug.1970.
Som ung blev han uddannet som
bankassistent i Union Bank i Flensborg
og det var naturligt for ham at påtage
sig regnskabs- og kassererfunktionen i
klubben, hvilket også var tilfældet adskillige gange gennem de mange år.
Fra klubbens start var også et fast
programpunkt, at Kænguruen, en indsamlingsbøsse skulle gå rundt og de
indsamlede beløb skulle gå til hjælpearbejde for børn i den 3.verden.
Efter et foredrag i Flensborg Y’s Men’s
Club af Phillip Engsig Karup vagtes
Oles interesse for hjælpearbejdet i
Bangladesh. Og det var især oprettel-

de asfalt.
Anført af en altid veloplagt Eliel Lazo
dukker seks af de otte mand store
orkester op i Flensborg den første
fredag i juli måned for at spille og
underholde på parkeringspladsen ved
Flensborghus.
Her vil den caribiske stemning blive
yderligere destilleret med romsmagning og foredrag om rom ved Johannsen Rum plus et foredrag om de historiske relationer mellem Vestindien og
Flensborg ved historiker Mogens Rostgaard Nissen fra Den Slesvigske Samling på Det Danske Bibliotek i Flensborg. Begge foredrag er kun åbne for
deltagere, der har meldt sig til forhånd
via ssf-billetten.de, SSF’s sekretariater,
Aktivitetshuset og Ticketcenter.
Den caribiske aften ved Flensborghus
begynder kl. 18.30. Arrangører er
Sydslesvigsk Forening.

ses af skoler, de såkaldte SMS-skoler
i det nordlige Bangladesh, han nu gik
stærkt ind for. Og det blev anselige
beløb, som han var med til at formidle
til dette arbejde.
Med klubbens overtagelse af Bangla
Shop i Nørregade var Ole også her
en trofast medarbejder. Så sent som i
denne vinter, på trods af sin tiltagende kræftsygdom, var han på besøg i
Bangladesh. Og på et fællesmøde i
april måned for Banglakredsen og Y’s
Men’s klubben berettede han i ord og
billede om skolen i Saraswatipor, som
han og en kreds nu arbejder på at få i
gang igen.
Gennem de 47 år, som han nåede at
være medlem af Flensborg Y’s Men’s
Club, var han et aktivt og meget flittigt
medlem. Vi vil bevare
mindet om en trofast ven og god klubkammerat.
Povl Verner Hansen.
Chartermedlem og past-præsident
i Flensborg Y’s Men’s Club.

Jubilæumsmedalje
til seje pedalatleter
[KONTAKT] Med ikke færre end 6.500
tilmeldte cykelryttere slår DGI Hærvejsløbet anno 2017, der køres fra havnen
i Flensborg til domkirkebyen Viborg. En
begivenhed, som denne gang foregår i
overmorgen, lørdag den 24. juni.
Hærvejsløbet, der sidste år blev hædret med DanishBikeAward, afvikles
for femte gang og i den anledning får
samtlige deltagere overrakt en særlig
jubilæumsmedalje, når de ankommer
til målbyen Viborg med 270 lange og
strenge kilometer i benene. Fra Flensborg sendes de mange ryttere ud på syv
forskellige ruter, der alle ender i Viborg.

SSW

Sådan får Du
fingre i de
kommunale
tilskud
[KONTAKT]Sådan får Du fingre i de
kommunale tilskud til de danske organisationer i Sydslesvig.
Nogenlunde sådan kunne overskriften
godt lyde på det kursus, som SSW’s
landssekretariat gennemfører på Slesvighus i overmorgen, lørdag den 24.
juni, hvor hele tre forskellige oplægsholdere med erfaring og forstand på
offentlige projektansøgninger vil løfte
sløret for, hvordan man får succes
med at ’score’ de offentlige tilskudskroner.
De tre oplægsholdere er Petra von
Oettingen, dagtilbuds-chef ved Den
Danske Skoleforening i Sydslesvig, Olaf Runz, der er leder af gymnasiekontoret samme sted og endelig Guido
Pedersen, områdeleder ved SdU
– Sydslesvigske Danske Ungdomsforeninger.
Kurset finder sted i overmorgen,
lørdag den 24. juni, på Slesvighus,
10.00-13.00.
Sidste chance for forhånds-tilmelding
til Bodo Neumann (bodo.neumann@
ssw.de) er i dag, torsdag den 22. juni.
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DE DANSKE ÅRSMØDER 2017

Højt humør og
skulderklap
til De Danske
Årsmøder 2017

Deltagerne under paneldebatten på Flensborghus var tydeligvis i godt humør.

20-årige Magnus Hougaard-Werner var fanebærer under årets historiske optog gennem
Egernførde, hvor fanen viklede sig ud undervejs
akkurat som for 70 år siden.

”Her i Egernførde er der bare
så rart at være. Selv om det er
festligt og højtideligt, så det
samtidig helt nede på jorden.
Det allerbedste sted at være,
hvis Du spørger mig”, sagde en
glad og afslappet kirke- og kulturminister, Mette Bock (LA).

[KONTAKT] Læg venligst mærke til
nedenstående billede. Økonomi- og
indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), der debuterede som
hovedtaler ved de danske årsmøder
i Sydslesvig, fik forud for sin tale ved
fredagens årsmøde-arrangement i den
store sal på Harreslev Danske Skole et
kammeratligt klap på skulderen af rutinerede Torben Rechendorff, tidligere
minister og mangeårigt medlem af
Sydslesvig-udvalget.
En sigende gestus, der også bør gives
til alle de mange tilrejsende deltagere
og de mange frivillige fra SSF og de
øvrige danske mindretals-organisationer, som år efter år går de danske årsmøder til noget ganske specielt. Hvor
glæden, forventningerne, fremmødet,

det gode humør og den særlige danske fest-stemning er helt i top over
hele det dansksindede Sydslesvig. Fra
det store debatmøde på Flensborghus
til årsmøde-festen i Egernførde eller
minister-debutanten i en festklædt
gymnastiksal på Harreslev Skole med
noget blæsende godt bras(s) fra Hejmdal og en Kim Larsen look-and-soundalike på scenen. Så pæredansk, som
det overhovedet kan blive. Suppleret
med frilufts-arrangementer, hvor der
var sat tid og plads af til også at få de
allermindste børn på plakaten. Ingen
tvivl om, at det løftede fremmødet og
deltagelsen yderligere sammen med
det ekstremt gode vejr. Billederne på
denne side stammer fra Egernførde,
Harreslev og Flensborghus.

”Tag det bare helt roligt, Simon Emil”, lød det fra rutinerede Torben Rechendorff, inden Danmarks økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll
sprang ud som hovedtaler ved årsmøde-festlighederne i Harreslev.

Det blev klappet ivrigt under det traditionelle debatmøde i den store sal på
Flensborg. Her tilfalder klapsalverne et input fra Anke Spoorendonk (SSW).

Elever fra musikskolen i Egernførde
havde sammensat et smukt program af
forskellige numre, som de opførte under årsmødefesten i Egernførde lørdag
eftermiddag.

Vanen tro spillede Hejmdal Blæseorkester ved årsmøde-festen på Harreslev
Danske Skole. Under ledelse af dirigent
Jens Fabrin.

Landdags-præsident
Klaus Schlie nød solen og
den hyggelige atmosfære på
festpladsen i Egernførde,
før han skulle tale ved
årsmødefesten.
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DE DANSKE ÅRSMØDER 2017

Solen strålede over
De Danske Årsmøder 2017
(KONTAKT]Vejrguderne var i den grad
på de dansksindede sydslesvigeres
side, det danske mindretal i gennemførte sine traditionsrige årsmøder i
Sydslesvig forrige weekend. En varm
fornøjelse, der hurtigt fik humøret
til at stige et par ekstra grader under
søndagens store friluftsmøder med
tilhørende optog. Billederne på disse
sider er et udpluk fra årsmøde-festerne
i Flensborg, Harreslev og Egernførde.

Fanebærere i front for det store optog under opstigningen af Toosbuygade i Flensborg forrige søndag.

Under sit sidste årsmøde som dansk generalkonsul
i Flensborg hyggede Henrik Becker Christensen sig
blandt andet i selskab med mindretals-kommitterede
Renate Schnack under sit

Fungerende ministerpræsident
Torsten Albig (SPD) var særdeles
veloplagt under friluftsmødet
i Flensborg, selv om han blev
holdt i kort snor af et ny-opereret
knæ, holdt i hånden af kæresten
og holdt til ilden af kultur-, justits- og Europa-minister
Anke Spoorendonk.

Flensborgs ukrainskfødte bypræsident,
Swetlana Krätzschmar, benyttede
friluftsmødet til at skrive under på
EU-borgerinitiativet Minority Safepack
Initiative.

Masser af glade og forventningsfulde børn var – sammen med deres forældre og øvrige familie – med til
at gøre søndagens friluftsmøde i Flensborg til et tilløbsstykke.

Overborgmester Simone Lange deltog
naturligvis i friluftsmødet søndag, hvor
hun brillerede med en årsmødetale på
et nylært, men flot dansk.

Med krykken som en trofast følgesvend lykkedes det Torsten Albig at komme på talerstolen
under friluftsmødet i Flensborg, hvor han
blandt andet kommenterede dannelsen af den
nye, Jamaica-regering i Slesvig-Holsten.

En stolt og myndig fanebærer, der var
været med i mange, mange år og gået
i spidsen for optoget gennem byen adskillige gange.

Børn og personale fra flere børneinstitutioner fra Flensborg havde forberedt sig godt, flot og kreativt på
at være med ved friluftsmødet.
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FOLKEMØDET 2017 - ALLINGE-BORNHOLM - SYDSLESVIG

Trængsel om Sydslesvig
under Folkemødet 2017
[KONTAKT]Sydslesvig og det danske
mindretal gjorde endnu en gang en
god figur under Folkemødet på Bornholm. Fire dage på Cirkuspladsen i Allinge med trængsel, taler, debatmøde
i det store Sydslesvig-telt ved siden af
Folkemødets hovedscene.
Fire dage med hygge, samvær, morgensang, lanterne-optog og glædelige
gensyn med både nye og gamle ven-

ner, med stikkende Sol over Allinge og
med sværtbevæbnede sikkerhedsfolk
i nabolaget og snurrende helikoptere i
overflod, når statsminister Lars Løkke
Rasmussen eller en af de andre Folkemøde-superstart listede forbi.
KONTAKT lader billederne og de
tilhørende foto-tekster på denne side
tale for sig selv!

Tilhørerne samlede sig hurtigt om Sydslesvigteltets indgang, hver gang et nyt
debatmøde gik i gang.

Kirke- og Kulturminister Mette Bock (LA)
lagde flere gange vejen forbi Sydslesvig-teltet under de fire dage på Bornholm. Her under en indledende sang
inden et debatmøde.

Stor og engageret spørgelyst fra salen.

Stemningen var munter og afslappet omkring debat-mikrofonen, trods mangfoldigheden og de forskellige meninger og politiske holdninger.

The Sweet Supremes fra Sydslesvig – alias
Kirsten Futtrup, Annette Neumann og
Gitter Hougaard-Werner – havde sammensat et mindre potpourri af morgensange, der alle handlede om fornyelse og
om noget nyt. Et morgenfriskt initiativ.

Med Folkemødets hovedscene som nærmeste nabo, var der med jævne mellemrum tusindvis af mennesker indenfor rækkevidde.

Højskolesangbogen blev naturligvis flittigt brugt i Sydslesvig-teltet. Men hvad
skal vi nu lige synge som indledning til
næste debatmøde…?

Debatten om mindretal og minoriteter blev fulgt med stor opmærksomhed.

Med en skyfri blå himmel for oven og
frodigt grønt græs under sandalerne var
betingelserne optimale for arrangementerne i Sydslesvig-teltet under Folkemødet på Bornholm.

