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I sommeren 1948 fi k de danske or-
ganisationer i Sydslesvig tilvækst. 
I efterkrigsårene bestemte de 
britiske militærmyndigheder i 
Slesvig-Holsten, og de havde det 
ikke godt med, at det danske 
mindretals hovedorganisation 
Sydslesvigsk Forening (SSF) op-
stillede til valg og landdagsvalg 
og opnåede fænomenale valgsej-
re i Sydslesvig. Ikke mindst fordi 
SSF gik ind for en 
genforening med 
Danmark dikte-
rede briterne, at 
mindretallet skulle 
grundlægge et eget 
politisk parti, og 
Sydslesvigsk Væl-
gerforening, SSW, 
blev født.

Hyggefest for 
medlemmer 
og venner

Partiet for det danske mindretal 
og nationale frisere har formået 
at tilpasse sig skiftende tider og 

lever i bedste velgående den dag i 
dag. Det vil SSW festligholde fredag 
den 24. august på Christianslyst. "70 
år er en rund fødselsdag, men de 75 
venter jo lige forude, så derfor har vi 
besluttet os for, at vi denne 
gang holder en overskuelig 
og hyggelig fest med venner 
og medlemmer i forbindelse 
med vores sommermøde," 
fortæller SSWs landsformand 
Flemming Meyer. Han håber, 
at rigtig mange medlemmer 
vil lægge vejen forbi på det 
sydslesvigske kursuscenter. 

Konsekvenser af kommunal-
valget og fornyet landsmøde

Inden der gåes 
over til den festlige del, 
skal der på sommer-
mødet dog først kigges 
tilbage på kommunal-
valget i maj. SSWs fi re 
amtsforbund vil frem-
lægge deres regionale 
analyser af valgresulta-
terne og komme med 
forslag til fremtidige 
politiske aktiviteter i 
partiet. 
Derudover skal der også 
tales om landsmødet, 

som SSWs landsstyrelse 
gerne vil forandre. Et første skridt er 
allerede taget: Den ordinære "par-

tidag" vil i år for første gang i årtier 
ikke fi nde sted på Husumhus, for 
at give mulighed for et andet, mere 
tidssvarende forløb. 

Eichhorn, Lenz 
og Spoorendonk

Efter aftensma-
den starter SSWs 
jubilæumsfest. 
Tre garvede 
SSW-veteraner, 
der har fulgt 
partiet i de sidste 
årtier - tidligere 
landsformand 
Gerda Eichhorn, 
tidligere lands-
sekretær Dieter 

Lenz og forhenværende minister 
Anke Spoorendonk - vil se tilbage 
på SSWs omtumlede historie. Dansk 
Centralbiblioteks arkiv- og forsk-
ningschef Mogens Rostgaard Nissen 
fortæller om baggrunden for SSWs 
grundlæggelse i 1948. Desuden 
byder aftenen på musikalsk under-
holdning ved ”En kort, en lang”, et 
optrin af Flensborgs ”Petuh-Tante” 
Hilke Rudolph og ikke mindst tid til 
hygge, fællesskab og samvær.

SSW beder om tilmelding til landsse-
ekretariatet på tlf. 0461-144 08 310 
eller info@ssw.de senest mandag 
den 20. august.   

Alle medlemmer og venner er vel-
komne, når SSW fredag den 24. august holder sit tra-
ditionelle sommermøde på Christianslyst og samtidig 
festligholder, at partiet blev grundlagt for 70 år siden.

Partiet for det danske mindretal 

Eichhorn, Lenz 
og Spoorendonk

Efter aftensma-
den starter SSWs 
jubilæumsfest. 
Tre garvede 
SSW-veteraner, 
der har fulgt 
partiet i de sidste 

SSW holder70-års-
fødselsdag og alle 
er inviteret med

Ung frivillig vælger et 
år hos SSF

SSWs sommermøde og partiets 70 års jubilæum
fredag den 24. august 2018 kl. 16.00 
på Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup 

Sommermøde 2018
15.00  Kaffe og kage 
16.00  Hovedstyrelsesmøde, bl.a. med
 - Amternes regionale analyse af kommunalvalget og anbefalinger  
 - Landsmødet 2018

18.00  Aftensmad

70 års jubilæum 1948-2018
19.00  SSWs 70 års jubilæum 1948-2018
 - Tidligere landsformand Gerda Eichhorn, tidligere landssekretær  
    Dieter Lenz og fhv. minister Anke Spoorendonk 
 - Arkiv- og forskningschef Mogens Rostgaard fortæller om 
    baggrunden for SSWs grundlæggelse i 1948
 - Underholdning En kort, en lang & Petuh-Tante Hilke Rudolph
 - Hygge, fællesskab og samvær

Alle SSW-medlemmer er velkomne og har både tale- og stemmeret til ho-
vedstyrelsesmødet. 

Program

Dansk Generalsekretariat

Ny FSJ-medarbejder på General-
sekretariatet bliver 19-årige Chri-
stopher Lohnert fra Flensborg. 

Christopher, der har taget studenter-
eksamen på Duborg-Skolen for få 
måneder siden og i det kommende 
år især vil understøtte SSFs kulturaf-
deling, har en forkærlighed for det 
kulturelle arbejde. Som hobbyer har 
han skuespil, fotografi , skate, poetry 
slam og i det hele taget at skrive 
korte tekster.

Christopher siger, at han glæder sig 
"vildt meget" til året på Generalsek-
retariatet og et godt samarbejde 
med SSFs medarbejdere: "Der er tre 
ting, jeg elsker mest: en god snak, 
kaffe og samarbejde med dejlige 
kollegaer. Jeg er et åbent menneske 
og hjælper gerne, hvor jeg kan." 

UGENS OVERSKRIFTER
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Tag med ud i sommerlandet
I de næste uger tilbyder SSFs amter og distrikter 
en lang række udfl ugter til forlystelser, kultur og 
natur i Danmark og Sydslesvig. Aller er velkom-
ne til at vælge deres favoritmål og deltage. 

Danske legater uddeles
Har I en god idé til Jeres danske arbejde, men 
mangler i midlerne? Til september er der atter 
ansøgningsfrist for Oberst H. Parkovs Mindefond 
og Redaktør Jens Jessens Mindelegat...

Samerütfl üch eefter Flansborj
E Friisk Foriining lååsit lasmoote än waane for 
saneene, di 8. septämber in tu en Samerütfl uch 
eefter Flansborj. We besäke e Uni Flansborj, e 
Museumsbärj än foue kafe än kååge.

Christopher Lohnert afl øser Mar-
ten Geerdes, der har været frivillig 
medarbejder indenfor "Freiwilliges 
Soziales Jahr Kultur" på Generalse-
kretariatet siden 2017.   leb

Den nybagte student Christopher 
Lohnert hjælper per 1. septem-
ber i SSFs travle kulturafdeling.
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18. august
Helligåndskirkens menighed: Middags-koncert med organist Stephan Krueger, Hel-
ligåndskirken, Große Str. 43, Flensborg, kl. 12
SSF/SSW Store Solt: Grill og programlægning, Møllebro Forsamlingshus, kl. 11
Vanderup Kvindeforening: Tur til Christian Lassens Mindemuseum

21. august
Dansk Husfl idskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Danske Skole, kl. 19-21.30
Lyksborg Kvindeforening: Hyggeeftermiddag på skolen, kl. 15.30
Skovlund Ældreklub: Sang og spil i forsamlingshuset, kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22

22. august
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafé i forsamlingshuset, kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husfl id i Jydbæk Forsamlingshus, kl. 18

23. august
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset, kl. 15

24. august
Sct. Hans danske Kirke: Sommerfest ved kirken, kl. 17.30, Kappelner Str. 38, 
Flensborg

SSF Rendsborg

  UGEN 
DER KOMMER

Velkommen tilbage. Til dem 
der hidtil har nydt sommer-
ferien uden avis skal der her 
lyde en anbefaling: Læs den 
artikelserie om mindretallet, 
som Kristeligt Dagblad har of-
fentliggjort i løbet af ferien, og 
som Flensborg Avis delvist har 
genoptrykt i de sidste dage. 
Det kan virkelig betale sig.

Som regel er politiske somme-
remner - eller "sommer-teater" 
som det meget rammende 
kaldes på tysk - jo noget, man 
roligt kan glemme igen, den 
dag hverdagen atter tager 
over. Men den politiske debat 
om mindretallets selvforstå-
else, som Kristeligt Dagblad 
har lagt op til med velskrevne 
og differentierede artikler og 
interviews, er uden tvivl kom-
met for at blive. 

Den til grunde liggende diag-
nose er vi vel langt hen ad 
vejen enige om: Mindretallet 
er i dag mere bredt favnende 
en nogensinde før. Det er der 
som sådan heller ikke noget 
forkert i. I dag, hvor "blande-
de" ægteskaber er helt natur-
lige, kan det da slet ikke være 
anderledes. Det har også alle 
dage været således, at tyskta-
lende forældre havde mulig-
hed for at sende deres børn i 
dansk skole og blive medlem 
af det danske mindretal. Og 
det er heller ikke noget nyt 
fænomen, at ikke alle foræl-
dre dermed også forbinder et 
aktivt tilhørsforhold til min-
dretallet. Men det er åbenbart 
blevet fl ere.

Spørgsmålet er bare, om be-
skrivelsen af status quo er lig 

med det, vi ønsker. Om vi ba-
re skal acceptere, at mindre-
tallets institutioner i stigende 
grad er blevet et uforpligtende 
alternativt tilbud. 

Konsekvensen af dette ville 
være, at mindretallet på læn-
gere sigt mister opbakningen i 
Danmark. Det er det, som bli-
ver mere tydeligt end nogen-
sinde i de omtalte artikler. 
Derfor: Det må være legitimt, 
at vi, der fortsat tror på og vil 
eksistensen af et dansk min-
dretal i Sydslesvig, har forvent-
ninger og stiller krav. Enhver 
gruppe stiller mere eller min-
dre åbent krav til sine med-
lemmer. Anderledes kan det 
slet ikke være, for ellers hører 
gruppen langsomt op med at 
eksistere. Og ellers holder om-
verdenen også op med at be-

tragte det som gruppe - med 
de ovennævnte konsekvenser.

Dertil må vi dog være klar 
over, hvad vores eget billede 
af mindretallet er, for at kunne 
formidle det til andre. „Mang-
foldighed" alene er for ufor-
pligtende og vag. Vi må tage 
denne diskussion, som første 
de danske organisationer imel-
lem, og det vil vi i SSF tage 
initiativ til.

Kristelig Dagblads artikelserie 
er én, vi også vil huske om 
nogle år, fordi den tager fat 
om tidens store åbne spørgs-
mål. Den vil i bedste fald stå 
som et anstød, der fi k sat gang 
i forandring. Men hvis vi ikke 
griber bolden, kan den også 
hurtigt stå for endnu en for-
tabt chance.

KOMMENTAR

SYDSLESVIGSK ÅRBOG
udkommer ikke længere

Sydslesvigsk Pressetjeneste ønsker alle ven-
ner og samarbejdspartnere en rigtig god 
start ovenpå en forhåbentlig ligeså behagelig 
og afslappet som varm sommer. 

Som vi meddelte her i KONTAKT i februar 
måned, har SSFs hovedstyrelse besluttet at 
erstatte den omfattende årbog med et lille 
hæfte, der giver et kort overblik over årets 
højdepunkter i SSF og mindretallet. 

Alle dem, der er vant til pr. 1. september at 
skulle levere årbogstekster for deres organi-
sation eller forening, kan altså fortsat slappe 
helt af i år :-)

Sydslesvigsk Forening

Det er legitimt at stille krav

Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
Redaktion: Lars Erik Bethge 

Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg 
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 - Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de

Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

SSF Isted-Jydbæk

Så er der Mandagskaffe igen
Medlemmer af SSF og den Danske Menighed for Husum og Omegn in-
viteres til Mandagskaffe den 20. august kl. 14.30 i Hatsted forsamlings-
hus, De Straat 17, 25856 Hattstedt.

Efter en indledning ved pastor Ulrich Vogel vil der være fællessang, 
hygge og eftermiddagskaffe med lidt kage til. Tag evt. et spil eller dit 
håndarbejde med. Der tages gerne imod tilmelding på tlf. 04846- 
2009812 (Anna, telefonsvarer) eller e-mail anna_adrian@web.de

Næste aktivitet i Hatsted er mandag den 27. august med børneaktivitet 
kl. 15 og bibliotekets bogbus kl. 16. Næste Mandagskaffe fi nder sted 
den 22. oktober kl. 14.30. 

SSF Hatsted

Den 24. juni drog vi fra SSF Is-
ted-Jydbæk afsted til Danmark for 
at tage på udfl ugt. Vi kørte afsted i 
typisk sydslesvigsk sommervejr, det 
var overskyet, blæste lidt og var ret 
koldt. 

Vi kørte til videnskabs- og oplevel-
sesparken Universe i Nordborg på 
Als. På parkeringspladsen nød vi lidt 
medbragt mad, inden vi tog hul på 
vores eventyr. Vi startede med en 
Segway tur, som både de store og 
de små var glade for. Bagefter så vi 
en fi lm om vores dejlige jord i en 
360°-biograf. Nogle benyttede lej-
ligheden til at tage en lille lur, men 
da de begyndte at snorke, vække-
de vi dem. Derefter var vi med til 
science-showet, hvor vi fi k en frem-
visning i fysik og kemi med både 
ild, farver og is, før vi fortsatte vores 
oplevelser i 4D-biografen og med 
virtual-reality. 

Efter alt det skulle vi lige have en 
lille pause. Vi nød vores medbragte 
mad ved borde i parken. Så lang-
somt var solen også ved at vise sig 
og vi nød både solen og maden. 
Nogle par havde picnicudstyr i de 
sejeste farver med, og det syntes 
ikke kun vi godt om, men også en 
masse små fl uer. 

Efter frokosten afprøvede nogle af 
os en gravko. Selvfølgelig besøgte vi 
også Expo-kuben og alle de andre 
seje ting, parken har at byde på. Et 
sidste stort highlight var så klatrepar-
couren. Der kunne vælges imellem 
to forskellige højder. De modigste 
tog den højeste og klatrede rundt på 
ca. 10 meters højde, dem der var 
lidt mindre modige klatrede rundt 
på ca. 5 m højde - og resten sad 
og spiste is. Til sidst skulle der så 
lige tages en sidste runde mere på 
Segway inden vi forlod parken. 

Turen gik dog ikke hjem endnu. Vi 
skulle selvfølgelig lige stoppe hos 
Annies Kiosk i Sønderhav, hvor alle 
blev inviteret til en hotdog. Vi sad 
og nød aftenen, der var dejlig varmt. 
Så skulle der selvfølgelig også spises 
en is til dessert. En startede med is 
med chokoladeovertræk og resten 
var med på den. Et værre griseri, 
men utroligt lækkert. Det var da 
også hen ved otte-tiden inden vi 
nåede hjem. 
Det var en dejlig dag. En stor tak til 
alle, der deltog!
     Nadine Schmidt

Isted-Jydbæk distrikt på 
tur til Universe på Als

Der var godt humør, spændende 
aktivteter og god mad, da SSFs 
Isted-Jydbæk distrikt tog på som-
merudfl ugt til videnskabsparken 
Universe.

Grillaften i 
Ejderhuset
SSF Rendsborg inviterer til en hyg-
gelig grillaften i Ejderhuset, Brandt-
straße 29 i Büdelsdorf, fredag den 
31. august kl. 17.30.

Vi har bestilt fantastisk sommer-
vejr og der vil være aktiviteter for 
børnene. Har man lyst til at tage 
en salat med, så ville det være al-
letiders. Meddel dette venligst ved 
tilmeldingen. Alle er velkomne.

Pris for medlemmer: voksne 8 
euro, børn, 3-12 år: 5 euro. Pris 
for gæster: voksne: 10 euro, børn 
3-12 år 7 euro. Tilmelding til Mar-
gret Mannes senest tirsdag den 
27.08. på tlf. 0174 9316033 eller 
m.mannes@me.com

Så er der Mandagskaffe igen
Medlemmer af SSF og den Danske Menighed for Husum og Omegn in-
viteres til Mandagskaffe den 20. august kl. 14.30 i Hatsted forsamlings-

Efter en indledning ved pastor Ulrich Vogel vil der være fællessang, 
hygge og eftermiddagskaffe med lidt kage til. Tag evt. et spil eller dit 
håndarbejde med. Der tages gerne imod tilmelding på tlf. 04846- 
2009812 (Anna, telefonsvarer) eller e-mail anna_adrian@web.de

Næste aktivitet i Hatsted er mandag den 27. august med børneaktivitet 
kl. 15 og bibliotekets bogbus kl. 16. Næste Mandagskaffe fi nder sted 

Turen gik dog ikke hjem endnu. Vi 
skulle selvfølgelig lige stoppe hos 
Annies Kiosk i Sønderhav, hvor alle 
blev inviteret til en hotdog. Vi sad 
og nød aftenen, der var dejlig varmt. 
Så skulle der selvfølgelig også spises 
en is til dessert. En startede med is 
med chokoladeovertræk og resten 
var med på den. Et værre griseri, 
men utroligt lækkert. Det var da 
også hen ved otte-tiden inden vi 

Det var en dejlig dag. En stor tak til 

     Nadine Schmidt

 

 

Kom og vær med til en hyggelig  

grillaften i Ejderhuset  

fredag den 31.08.2018 kl. 17.30 

Vi har bestilt fantastisk sommervejr og der 
er aktiviteter for børnene. Vi glæder os til at 
se rigtig mange af jer. Har man lyst til at 
tage en salat med, så ville det være 
alletiders. Meddel dette venligst ved 
tilmeldingen. Alle er velkomne. 

        Pris for medlemmer: Voksne: 8 €/Børn, 3-12 år: 5 € 

                                   Gæster:  voksne: 10 €/Børn: 3-12 år 7€ 

 

 
Tilmelding til Margret Mannes senest tirsdag /Anmeldung bis 
spåtestens 27.08.18 på 0174 9316033 eller m.mannes@me.com, 
eller. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

SSF Rendsborg  
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Byg din egen drage på Rømø 
Lørdag den 1. september arrangerer SSF Husum Amt en familietur til 
Tønnisgård på Rømø. Formiddagens program er dragebyggeri og drage-
fl yvning. En kyndig dragebygger lærer børn og voksne, hvordan en drage 
skal konstrueres for at kunne komme i vejret.

Efter frokost kærner deltager eget økologisk smør, der kan krydres med 
urter fra Tønnisgårds højbede og med groft havsalt. Dertil bages der læk-
kert fl adbrød over bål.

Der går bus fra Frederiksstad kl. 8.00, Husum kl. 8.30, Hatsted kl. 8.45 
og Bredsted kl. 9.00. Turen koster 16 euro for voksne og 8 for børn. Til-
melding 04841 2612 eller husum@syfo.de

Oplev naturen på Mandø 
Lørdag den 8. september tilbyder SSF Flensborg Sporskifte en tur til 
den lille vadehavsø Mandø, der ligger mellem Rømø og Fanø. Deltagerne 
kører med bus til Vadehavscentret i Vester Vedsted. Derfra går det videre 
med "Mandøbussen" gennem vadehavet til øen. På Mandø kan man i tre 
timer udforske øen på egen hånd, bade og nyde den vidunderlige natur. 

Der er afgang fra Det Danske Hus i Sporskifte kl. 8.00, og deltagerne 
forventes at være tilbage sammesteds ved 18.30-tiden. Pris inklusive en 
let frokost 25 euro per voksen og 10 euro per barn. Tilmelding senest 
den 28. august og yderligere informationer om programmet hos Bernd 
Hoffmann, 0175-288 5616, beho78@gmail.com eller Klaus Petersen, tlf. 
0171-751 6474, Petersen-k@versanet.de

SSF-sommerudfl ugter for alle

Kom med vennerne fra Holtenå 
til Als og Hjortspringbåden
SSF-Holtenå inviterer til en bustur til Als og et møde med Grænseforenin-
gen Sønderborg lørdag den 15. september. Vi kører til Augustenborg, 
hvor vi får en rundvisning. Frokost med dansk smørrebrød spiser vi på 
Knøs Gård i Hørup. Om eftermiddagen besøger vi den berømte Hjort-
springbåd, en kopi af en unik båd fra jernalderen, der er 780 år ældre 
end Nydambåden i Slesvig og Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj. 
Vi ser en fi lm og får en rundvisning. Derefter tager vi en lille rundtur på 
Als inden vi i afslutter med kaffe, kringle og lagkage i Gråsten.

Deltagere fra området kører fra Holtenå (Deutsche Schule) kl. 8.30 og er 
hjemme igen ca. kl. 18. Deltagere fra andre distrikter er meget velkomne 
og kan også stige på andre steder. Aftal dette med Mette Salomo. Pris for 
SSF-medlemmer 30 euro, ikke-medlemmer 40 euro. Tilmelding ved Met-
te Salomo på 0431-392341 eller ved Holtenå forsamlinghus på 0431-
362941 senest den 2. september. 

Familiesommertur til Ejdersted
SSF Flensborg Nord tager på sommerudfl ugt til Ejdersted lørdag den 
25. august. Tag jeres børn hhv. børnebørn med på en fantastisk tur til den 
sydslesvigske vestkyst. 

Programmet omfatter en lille 
rundtur i Tønning, middag i SSFs 
ny-istandsatte historiske Skipper-
hus, en tur over land til St. Peter og 
besøg i Vestkystparken i St. Peter, 
en forholdsvis lille (børne- og han-
dicapvenlig) dyrepark med sæler 
og aktiviteter af forskellig slags. 
Derefter drikkes kaffe på Den røde 
Haubarg (foto). 

Der er afgang kl. 10 fra Tønnsenhuset og Ansgar Kirke (parkering) i Åben-
rågade. Hjemkomst ca. kl. 17. Pris: 30 euro for medlemmer, 40 euro for 
ikke-medlemmer. Børn under 12 år gratis, ellers 10 euro. Tilmelding til 
Susanne Schießl på bysekretariatet, tlf. 14408126, senest den 17. august. 

Tag med til Ejer Bavnehøj
SSF Flensborg By og Flensborg Amt er gået sammen om at invitere til en 
tur til folkemødet på Ejer Bavnehøj søndag den 28. august. Hovedtalerne 
til denne fest vil være Danmarks fi nansminister Kristian Jensen og SSWs 
gruppeformand i Landdagen, Lars Harms. Prædiken holdes af pastor Pre-
ben Kortnum Mogensen. Der er underholdning ved HOT-koret.

Der er afgang fra Schiffbrücke i Flensborg (overfor Søfartsmuseet) den 
26.08. kl. 8.30. Turen koster 15 euro for transport og kaffe. Forplejning 
sørger man selv for. Tilmelding på bysekretariatet på tlf. 0461-14408126. 

Oplev naturen på MandøOplev naturen på Mandø
Lørdag den 8. september tilbyder Lørdag den 8. september tilbyder SSF Flensborg SporskifteSSF Flensborg Sporskifte
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kører med bus til Vadehavscentret i Vester Vedsted. Derfra går det videre kører med bus til Vadehavscentret i Vester Vedsted. Derfra går det videre 
med "Mandøbussen" gennem vadehavet til øen. På Mandø kan man i tre med "Mandøbussen" gennem vadehavet til øen. På Mandø kan man i tre 
timer udforske øen på egen hånd, bade og nyde den vidunderlige natur. timer udforske øen på egen hånd, bade og nyde den vidunderlige natur. 

Der er afgang fra Det Danske Hus i Sporskifte kl. 8.00, og deltagerne Der er afgang fra Det Danske Hus i Sporskifte kl. 8.00, og deltagerne 
forventes at være tilbage sammesteds ved 18.30-tiden. Pris inklusive en forventes at være tilbage sammesteds ved 18.30-tiden. Pris inklusive en 
let frokost 25 euro per voksen og 10 euro per barn. Tilmelding senest let frokost 25 euro per voksen og 10 euro per barn. Tilmelding senest 
den 28. august og yderligere informationer om programmet hos Bernd den 28. august og yderligere informationer om programmet hos Bernd 
Hoffmann, 0175-288 5616, beho78@gmail.com eller Klaus Petersen, tlf. Hoffmann, 0175-288 5616, beho78@gmail.com eller Klaus Petersen, tlf. 
0171-751 6474, Petersen-k@versanet.de0171-751 6474, Petersen-k@versanet.de

Kom med vennerne fra Holtenå Kom med vennerne fra Holtenå 
til Als og Hjortspringbådentil Als og Hjortspringbåden
SSF-Holtenå inviterer til en bustur til Als og et møde med Grænseforenin-SSF-Holtenå inviterer til en bustur til Als og et møde med Grænseforenin-
gen Sønderborg lørdag den 15. september. Vi kører til Augustenborg, gen Sønderborg lørdag den 15. september. Vi kører til Augustenborg, 
hvor vi får en rundvisning. Frokost med dansk smørrebrød spiser vi på hvor vi får en rundvisning. Frokost med dansk smørrebrød spiser vi på 
Knøs Gård i Hørup. Om eftermiddagen besøger vi den berømte Hjort-Knøs Gård i Hørup. Om eftermiddagen besøger vi den berømte Hjort-
springbåd, en kopi af en unik båd fra jernalderen, der er 780 år ældre springbåd, en kopi af en unik båd fra jernalderen, der er 780 år ældre 
end Nydambåden i Slesvig og Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj. end Nydambåden i Slesvig og Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj. 
Vi ser en fi lm og får en rundvisning. Derefter tager vi en lille rundtur på Vi ser en fi lm og får en rundvisning. Derefter tager vi en lille rundtur på 
Als inden vi i afslutter med kaffe, kringle og lagkage i Gråsten.Als inden vi i afslutter med kaffe, kringle og lagkage i Gråsten.

Deltagere fra området kører fra Holtenå (Deutsche Schule) kl. 8.30 og er Deltagere fra området kører fra Holtenå (Deutsche Schule) kl. 8.30 og er 
hjemme igen ca. kl. 18. Deltagere fra andre distrikter er meget velkomne hjemme igen ca. kl. 18. Deltagere fra andre distrikter er meget velkomne 
og kan også stige på andre steder. Aftal dette med Mette Salomo. Pris for og kan også stige på andre steder. Aftal dette med Mette Salomo. Pris for 
SSF-medlemmer 30 euro, ikke-medlemmer 40 euro. Tilmelding ved Met-SSF-medlemmer 30 euro, ikke-medlemmer 40 euro. Tilmelding ved Met-
te Salomo på 0431-392341 eller ved Holtenå forsamlinghus på 0431-te Salomo på 0431-392341 eller ved Holtenå forsamlinghus på 0431-
362941 senest den 2. september. 362941 senest den 2. september. 

SSF Bredsted

SSF Egernførde

Foto: Flavius G. Photography

Har du eller din klasse/børnehave lyst til at designe plakaten, så er det din chance NU. En plakat 
for elever og en for børnehavebørn. Dit/jeres forslag skal afleveres på sekretariatet senest den 
24.09.2018 kl. 12.00 i A3 størrelse i højformat. (HUSK AT SKRIVE DIT NAVN PÅ BAGSIDEN).

Vinderpræmien er på 50,- euro, børnehaveplakaten får en præmie på 25,- euro. Desuden bliver 
det omtalt i Flensborg Avis – med billede. De seneste års plakater hænger i Medborgerhuset,  
hvis du vil lade dig inspirere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
SSF Egernførde

Held og lykke til jer alle!!!

Årets LANTERNEPLAKAT 2018

gælder også for 
Risby Danske Skole

skal findes!

Fredag den 31. august inviterer SSF 
Bredsted og omegn til en hyggelig 
familieeftermiddag. 

SFO'ens dygtige akrobater vil vise, 
hvad de kan på deres ethjulede cyk-
ler, og klovnen Vigo vil underholde 
store og små med tryllekunster og 
hundekunster. Med sæbebobler og 
vrøvlehistorier og sjove dyr af bal-
loner. 

Arrangementet fi nder sted på Bred-
sted Danske Skole, Herrmannstraße 
8A, Bredstedt, begynder klokken 
16 og varer til klokken 18. Der er 

Klovnerier og 
éthjulsakrobater

Konkurrence
om laterne-
plakaten 

mulighed for at købe kaffe, kage og 
hotdogs. 

Der er fri entré, men distriktet be-
der om tilmelding til Jeanette Huy 
i SFO'en eller på jeanette_huy@
skoleforeningen.de   PH

Man kan 
meget 
med en 
éthjulet 
cykel, 
hvis man er dygtig og modig nok.

Klovnen Vigo har før besøgt 
Bredsted og vakt jubel blandt 
store og små.

SSF i Egernførde udlover i år atter en 
konkurrence om den bedste plakat 
til efterårets danske laterneløb i by-
en. Tegnekonkurrencen er for skole-
elever på Jes Kruse-Skolen og Risby 
Danske Skole samt børnehaverne i 
Egernførde og Borreby. 

Der udloves præmier indenfor kate-
gorierne børnehavebørn (25 euro)og 
skolebørn (50 euro). Plakatudkastene 
skal designes på A3-papir i højformat 
og forsynes med navn på bagsiden. 

Bidrag til konkurrencen skal afl eve-
res på Medborgerhuset i Egernførde 
senest den 24. september klokken 
12. Til dem, som søger inspiration 
hænger, en udstilling med tidligere 
års plakater på Medborgerhuset.

Man kan Man kan 

hvis man er dygtig og modig nok.hvis man er dygtig og modig nok.

SSF søger pr. 1. oktober 2018 en

Chefsekretær m/k
til SSFs generalsekretær, Dansk Generalsekretariat, Flensborg.
 
Dine hovedopgaver bliver:
• Klassiske sekretæropgaver for generalsekretæren – fra korrespondence til protokoller og 
   administration i forbindelse med møder, besøg, konferencer og rejser
• Administrative og koordinerende opgaver på tværs af SSFs organisation i forbindelse med
   landsmødet, hovedstyrelsen, forretningsudvalget og andre udvalg samt de danske årsmøder
• Koordinering af servicefunktioner og samarbejde på generalsekretariatet og amtssekretaria-
   terne

Om dig:
• Du har en solid sekretær- eller dansk-tysk korrespondentuddannelse eller måske noget helt
   andet.
• Du behersker Microsoft-Offi ce-programmer (Word, Excel m.m.).
• Du behersker både dansk og tysk i skrift og tale og er i besiddelse af gode formuleringsevner.
• Du arbejder selvstændigt og initiativrigt samtidig med, at du er god til teamwork.
• Du kan håndtere en travl hverdag og stress i ny og næ og holde mange bolde i luften på én
   gang.
• Du er serviceminded, udadvendt, akkurat og har godt humør.
• Du har interesse for dansk kultur- og foreningsliv i Sydslesvig.
• Du har en god dansk og tysk kulturforståelse.
• Du bor i Sydslesvig.
 
SSF kan tilbyde:
• En spændende og alsidig stilling på fuld tid
• Gode løn- og arbejdsforhold efter SSFs overenskomst

Ansøgning stilles til generalsekretær Jens A. Christiansen, Dansk Generalsekretariat, Nor-
derstr. 76, 24939 Flensborg eller pr. mail til jac@syfo.de senest den 27. august 2018. An-
sættelsessamtaler fi nder sted i uge 35.

Sydslesvigsk Forening
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Gudstjenester
søndag den 19. august - 12. s. e. trinitatis - Matt. 12, 31-42

Aventoft Kirke, 9.30, Parbo
Bredsted, 14.00, Parbo
Egernførde, 10.00, Brask
Flensborg
- Ansgar Kirke, 10.00, Cykelgudstj.
- Helligåndskirken, 10.00, Ørsted
  11.30, Cykelgudstj. 
- Sct. Hans, se Helligåndskirken
- Sct. Jørgen, 10.00, Cykelgudstj.
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11.00, Vogel
Kappel, 10.00, Korsgaard
Lyksborg, 10.00, Møller
Læk, 11.00, Parbo
Rendsborg, 11.30, Brask

Satrup, 19.00, Mogensen
Skovlund Forsamlingshus, 11.00, 
Treschow-Kühl
Slesvig Ansgar, 10.00, Nicolaisen
Tønning St. Laurentius-kirken, 10.00, 
dansk-tysk
Vanderup, 9.30, Treschow-Kühl
Vesterland, 10.30, Hansen
  
Lørdag, den 18. august  
Husum, 14.00, Vogel, dåb
  
Tirsdag, den 21. august  
Husum, 9.30, Vogel, indskolings-
gudstjeneste
  

Sommerfest i Sct. 
Hans menighed
Fredag 24. august kl. 17.30 til 
20.30 afholder Sct. Hans danske 
Kirke i Flensborg, Kappelner Str. 
38, sommerfest ved kirken. Der 
er grillmad m.m. Pris: 5 euro for 
voksne, 3 euro for børn. 

Søndag den 19. august inviterer 
Kirken til cykelgudstjeneste i græn-
selandet omkring Flensborg. Temaet 
er 1. verdenskrig, der i år sluttede 
for 100 år siden. Gruppen cykler til 
mindesteder for faldne fra egnen, 
både nord og syd for grænsen og 
stopper op for at holde en andagt.

Deltagerne kan cykle fra deres 
respektive gudstjenester til første 
fælles samling i menighedslokalerne 
ved Ansgar Kirke i Flensborg Nord 
kl. 11.30, hvor et måltid er tilrette-
lagt. Herfra cykles via Nyhus til Bov 
Kirke, til Frøslev og derfra til Han-
ved, hvor turen slutter med samvær. 
Ruten er på ca. 30 km.

Den 16. september tilbyder den 
danske menighed i Sporskifte en ud-
fl ugt til Årø, der ligger 
i Lillebælt ved udmun-
dingen af Haderslev 
Fjord. Øen med dens 
170 indbyggere ligger 
ca. 1,5 km fra fastlan-
det i et særligt værdi-
fuldt kystområde. 

Årø er rig på oldtids-
minder og øens lille by 
har smalle gader, sten-
gærder, hegn og smuk-
ke slægtsgårde. Her på 
denne lille ø går tiden 
i sit eget tempo. Roen 
og freden rammer én som en vel-
signet brise. Vi starter på Årø med 
en gudstjeneste i "julekirken" (foto). 
Derefter tager vi på guidet rundtur 
med traktor. På øen græsser “gal-
loway” køer, som er et fremragende 

kødkvæg. Dem vil vi også stifte 
bekendtskab med på en af øens re-

stauranter “Brummers 
Gaard”, hvor vi skal 
smage øens speciali-
teter. Der er også en 
vingård på øen, hvor 
vi vil smage på dansk 
kvalitetsvin. 

Vi mødes den 16.09. 
kl. 8 i Det danske Hus 
og spiser morgenmad 
sammen, inden vi ta-
ger afsted kl. 9. Vi er 
tilbage i Sporskifte kl. 
17.30, hvor vi slutter 
af med suppe ved 

Det danske Hus. Pris: 20 euro pr. 
person. Tilmelding på Hougesen@
kirken.de eller tlf. 0151-67506782. 
  Thomas Hougesen

Hejmdal Blæseorkester

Hejmdal Blæseorkester leder efter 
nye medspillere, der synes godt om 
alt fra rock til klassisk musik. Bandet 
har ambitioner om at blive et større 
orkester og søger derfor nye med-
lemmer.

Eneste krav til dig er, at du skal 
medbringe lysten til at spille, kan 
læse noder, spille efter bedste evne 
samt at være med til øveaftener, 
marchture, koncerter, m.m.

Hvis du er interesseret i at spille 

med, kan du møde op til en øveaf-
ten og prøve orkestret af eller kon-
takte dets formand Einar Geipel for 
mere information.

Hejmdal Blæseorkester holder 
øveaften hver mandag aften fra kl. 
19.30 til 21.45 på Harreslev Danske 
Skole, Süderstr. 90. Første gang efter 
sommerferien er den 20. august.

Kontakt:
Formand Einar Geipel, 
tlf. +49 461 75983

Hejmdal er på udkig efter dig

Fonde og legater 2018

Oberst H. Parkovs 
Mindefond 
Oberst H. Parkovs Mindefond 
støtter ”nationalt og socialt arbejde 
i grænseegnene og skal fortrinsvis 
tilfalde foreninger eller institutio-
ner, der arbejder for nationale og 
sociale opgaver i disse egne, f.eks. 
Grænseforeningen, Sønderjydsk 
Fond eller lignende foreninger eller 
institutioner, der allerede existerer, 
eller som i fremtiden måtte blive 
oprettede, dog kan indtægterne el-
ler en del af dem i særlige tilfælde 
ydes direkte til enkelte personer...” 
(vedtægternes § 2).

Til ovenstående formål uddeles i år 
cirka 300.000 kroner.

Ønsker man at søge støtte, sendes 
ansøgning til GRÆNSEFORENIN-
GEN, Peder Skrams Gade 5.2., 
DK-1054 København K.  Kuver-
ten mærkes ”Oberst H. Parkovs 
Mindefond”. Såfremt der søges 
via e-mail, skal denne adresse-
res gm@graenseforeningen.dk, 
og i ansøgningen henvises der til 
Fonden. Ansøgningen skal være 
modtaget hos Grænseforeningen 
senest mandag formiddag den 10. 
september 2018.

Den begrundede ansøgning inde-
holder:

- størrelsen på det ansøgte beløb,
- budget for det samlede projekt, 
- orientering om ansøgninger til 
andre fonde og legater,
- orientering om eventuel allerede 
modtaget støtte fra disse eller an-
dre.

Såfremt ansøgningen skal kunne 
imødekommes, er det vigtigt, at 
der opgives kontonummer og 
identifi kation af det pengeinstitut, 
som benyttes. Der vil ikke blive 
sendt bekræftelse på modtagelse af 
ansøgningen.

I slutningen af oktober tager fonds-
bestyrelsen stilling til de indkomne 
ansøgninger, herunder også dem, 
som uopfordret måtte være mod-
taget i årets løb. Hvis der således 
tidligere på året er sendt en ansøg-
ning, er der ingen grund til nu at 
gentage den eller til at bringe den i 
erindring. 

Midt i november måned vil de 
ansøgninger, der har kunnet imø-
dekommes, modtage meddelelse 
herom. Ansøgninger, som ikke har 
kunnet bevilliges, vil ikke modtage 
meddelelse.

Niels Henriksen
formand for bestyrelsen af Oberst 
H. Parkovs Mindefond
formand for bestyrelsen af Redaktør 
Jens Jessens Mindelegat

Redaktør Jens Jes-
sens Mindelegat
Redaktør Jens Jessens Mindelegat 
uddeler i år cirka 50.000 kroner, 
som ifølge legatets formål skal 
”støtte og værne dansk sprog og 
ånd i Sønderjylland, navnlig syd for 
grænsen.”

Der anvendes ikke ansøgningsske-
ma. Ansøgning om at komme i be-
tragtning ved uddeling fra Minde-
legatet skal være modtaget hos 
GRÆNSEFORENINGEN, Peder 
Skrams Gade 5.2., DK-1054 Kø-
benhavn K senest mandag den 17.
september. Kuverten bedes mær-
ket ”Redaktør Jens Jessens Minde-
legat”. Ansøgninger per e-mail til 
gm@graenseforeningen.dk, og der
henvises i ansøgningen til Jens Jes-
sens Mindelegat. Der vil ikke blive 
kvitteret for modtagelse af ansøg-
ningen.
I ansøgningen skal identifi kationen 
af det anvendte pengeinstitut og 
kontonummer opgives, såfremt 
ansøgningen skal kunne imøde-
kommes. 

Senest 1. december vil de ansøg-
ninger, som har kunnet imøde-
kommes, få meddelelse herom. 
Ansøgninger, som ikke har kunnet 
bevilliges, vil ikke modtage med-
delelse.

I september måned beder to ærværdige danske institutioner atter om 
ansøgninger fra Sydslesvig til årets legatportioner.

SdU

Er du til fysisk udfoldelse, sved og 
humor, så kom og dans med Pe-
ter Friis i Idrætshallen i Flensborg 
(Moltkestr. 20c) søndag den 23. 
september kl. 13-15.

Peter Friis er danser/koreograf og 
har undervist i mange år både i 
ind- og udland, så hvad niveau du 
end måtte befi nde dig på, er du i 
trygge hænder. 

Begynder eller øvet, ALLE kan væ-
re med og danse til diverse stilarter 
fra old school jazz, funk og latin til 
disco, musical og swing -  og til alt 
det musik du kender og har lyst til 
at synge med på. Så kast dig ud på 

gulvet med alle os andre og oplev 
glæden ved dans!  

Du får to timers danseglæde for 13 
euro eller 100 kr. Online tilmelding 
på www.dgi.dk/201814554002 se-
nest den 21. august 2018.

Nærmere informationer fås hos 
SdUs ny idrætskoordinator René 
Lange på tlf. 0178-4507403 eller 
hos Christel Bonde på tlf. 0461-
14408217.

OBS: Ved tilmelding på dgi.dk væl-
ger du SYDSLESVIG som kommune. 
Logger du ind for første gang, vælger 
du TYSKLAND som land.www.sdu.de

“Free your feet”  
med Peter Friis 

Søndag den 23.09.2018, kl. 13:00-15:00  
i Idrætshallen, Moltkestr. 20c, 24937 Flensburg

Onlinetilmelding på www.dgi.dk/201814554002  
senest den 21. august 2018

Kom og dans med Peter Friis

Kirken

Kroner til dansk arbejde i Sydslesvig 
og Sønderjylland uddeles

Cykelgudstjeneste for fl ensborgske 
menigheder nu på søndag 

Deltagerne må påregne en beske-
den udgift til måltid og kaffe. Tilmel-
ding nødvendig. Giv besked til Vig-
go Jacobsen på telefon: 52565 eller 
provsten@kirken.de. Det koster 
ikke ekstra at deltage på el-cykel.

Menighedsudfl ugt til Årø

E Friisk Foriining lååsit lasmoote än 
waane for saneene, di 8. septämber 
in tu en Samerütfl uch eefter Flans-
borj. Am e kl. 10:30 gungt et foon 
Risem Schölj üt lüüs (Toorpsstroote 
91, 25920 Risem Lunham).

Tujarst besäke we e Uni Flansborj, 
weer üs et frasch seminaar be-
gröötet. Dereefter kääre we tu e 
Museumsbärj (foto), weer we uk en 
fääring foue. Tu leest jeeft et dan 
tuhuupe kafe än kååge önjt Mari-
en-Café. Ambai am e klook 17 san 
we wider önj Risem.

E pris for e ütfl uch ma kafe än kååge 
as 10 euro. Önjmalde koon följk 
ham ouer telefoon bai Karin Haug 
uner 0162 626 6158.

Samerütfl uch eefter Flansborj
Friiske

Foto: Wikimedia Commons


