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Folkemøde
for alle
Til Folkemødet på Ejer 
Bavnehøj 25. august er 
danske sydslesvigere me-
re end velkomne.

Udstilling
forlænget
Hattesen-udstillingen på 
Mikkelberg er – grundet 
folks interesse – forlænget 
til 25. august.

Venner
De unge fra Lebenshilfe 
Sylt (her: Martin) og med-
lemmerne af SSFs Aktiv 
Café er rigtige venner og 
nyder den årlige sommer-
fest sammen.

FIRE TÆTPAKKEDE DAGE

SPILLESTEDET

SSW-SOMMERMØDE

Flensborg Avis - torsdag den 8. august 2019

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

KONTAKT

Dronningen kommer
Fra tirsdag den 3. til fredag den 6. 
september besøger Hendes Majestæt 
Dronningen efter eget ønske delstaten 
Slesvig-Holsten og det danske min-
dretal i Sydslesvig med Kongeskibet 
Dannebrog.
Det sker forud for fejringen af 
100-året for genforeningen i 2020, 
oplyser Hoffet.
Den 10. juli 2020 er det 100 år siden, 
at Kong Christian 10. red over græn-
sen ved Frederikshøj og markerede 
genforeningen af Sønderjylland med 
Danmark.
Den 11. juli 1920 fejrede 100.000 
danskere den historiske begivenhed 
sammen med Kongen, Dronning Ale-
xandrine og Enkedronning Louise på 
de tidligere slagmarker ved Dybbøl. 
Her fik Kongen overdraget det sidste 
dannebrogsflag, der blev taget ned i 
Sønderborg i 1864.
Under besøget i september vil Dron-
ningen blandt andet aflægge besøg i 
Flensborg og Kiel.
Programmet for besøget i Slesvig-Hol-
sten udarbejdes og gennemføres i 
samarbejde med Dansk Generalkon-
sulat i Flensborg, skriver Hoffet.

GLÆDE
I det danske mindretals organisatio-
ner og institutioner glæder man sig 
over de snævre bånd, mindretallet 
føler, man har med det danske kon-
gehus, aktuelt bekræftet af det fore-
stående besøg.

TÆTPAKKET
Der venter H.M. Dronningen et om-
fattende og varieret program, når Ma-
jestæten aflægger officielt besøg i del-
staten Slesvig-Holsten og besøger det 
danske mindretal den 3.-6. september 
2019, oplyser generalkonsulatet.
Og videre:
Dronningen kommer vidt omkring i 
landsdelen og vil blive modtaget offi-
cielt i Kiel, hvor Majestæten besøger 
både landdagen og delstatsregerin-
gen. Ligeledes modtager det danske 
mindretal og et righoldigt udsnit af 
dets mange institutioner og foreninger 
besøg af Hendes Majestæt. 

OPTAKT
Besøget skal ses som optakt til den 
officielle markering af 100-året for 
fastlæggelsen af den dansk-tyske 
statsgrænse i 2020.
Grænsen blev fastlagt på baggrund 
af principperne om folkenes selvbe-
stemmelsesret efter folkeafstemninger 
i 1920. I dag fremstår det dansk-tyske 
grænseland som et forbillede for 
samarbejde og fredelig sameksistens, 
ligesom den dansk-tyske mindretals-
model har vundet international aner-
kendelse.
Den dansk-tyske grænse er Danmarks 
eneste landegrænse, og det nordlige 

Tyskland er Danmarks væsentligste 
samhandelspartner - og Tyskland 
samlet set dets største eksportmarked.
Ved grænsedragningen i 1920 forblev 
en befolkningsgruppe, som følte sig 
danske og gerne havde set en sydli-
gere grænsedragning, syd for græn-
sen og udgjorde et dansk mindretal. 
Det omfatter i dag omkring 50.000 
personer, som er dansksindede og i 
høj grad lever en dansk hverdag i det 
tyske samfund.

BESØG
H.M. Dronningen besøger Dansk 
Alderdomshjem, Dansk Generalkon-
sulat i Flensborg, Duborg-Skolen, 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 
Kobbermølle Industrimuseum, Hellig-
åndskirken og Flensborghus.
I programmet indgår også en festaf-
ten, hvor mindretallet er værter på 
A.P. Møller Skolen i Slesvig.
Endvidere bliver der tid til at besøge 
de historiske steder Danevirke, Got-

torp Slot og Vikingemuseet Hedeby.
Hendes Majestæt kommer vidt om-
kring i landsdelen og besøger således 
også to af mindretallets institutioner 
i Frederiksstad: Mennonitterkirken 
og Paludanushuset, ligesom det frisi-
ske mindretal vil få besøg på Risum 
Dansk/Frisiske Skole.
Under H.M. Dronningens besøg i 
Sydslesvig bliver der også lejlighed til 
at besøge danske erhvervsinteresser 
repræsenteret ved henholdsvis Dan-
foss’ og Jysks tyske hovedsæder. Ud 
over den officielle modtagelse i Kiel 
og på Flensborg Rådhus, bliver der 
lejlighed til at aflægge visit på Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein 
og Geomar Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung, begge i Kiel.
Ved Kongeskibet Dannebrogs an-
komst bliver der en modtagelse på 
havnen i Flensborg. Skibet danner 
desuden rammen om en reception og 
middag for særligt indbudte.
Det detaljerede program for besøget 
offentliggøres senere.

Det er en populær Dronning, der gæster mindretal og delstat i begyndelsen af 
september. (Foto: Dansk Generalkonsulat Flensborg)

Sommerfest 30. august
”Spillestedet” inviterer - som 
allerede i fjor - til ”Sydslesvigs 
Sommerfest” på ”Kulturwerkstatt 
Kühlhaus” i Flensborg fredag den 
30. august kl. 19.
På scenen står et sprudlende mix 
af sydslesvigske musikere.
Hovednavnet er DoktorDoktor fra 
København. Bandet har sydsles-
vigeren Mads Glendorf på vokal. 
De spiller crossover hiphop-musik 
med masser af energi og soul.
Ny på scenen er loop-artist Soon-
Enough fra København. Sune 

Pejtersen performer lyslevende in-
stallationsagtigt med guitar, loop 
og dans.
Aftenen starter med det sydsles-
vigske boyband The Sackfaces 
med deres covermix lige fra John 
Mayer til Rasmus Seebach.
DJ Silvia & Christian Feuersenger 
kører siden sommerfesten hjem 
med dansemusik.

Billetter (5-10 euro) kan købes på 
Aktivitetshuset eller ved døren 
fra kl. 19.

Tilmelding senest i dag
SSW-landsstyrelsen minder med-
lemmerne af SSW-hovedudval-
get og interesserede gæster om 
SSWs sommermøde (åbent for 
alle) og partiets hovedudvalgs-
møde fredag den 16. august kl. 
16 på Christianslyst, Nottfeld, 
24392 Sønderbrarup/ Süderbra-
rup.

SSW opfordrer til, at man a.h.t. 
aftensmaden tilmelder sig senest 
i dag, torsdag på info@ssw.de 
eller 0461-14408310. Er man 
ikke tilmeldt, kan man ikke få 
aftensmad.
 
Også i år er sommermødet 
samtidig et hovedudvalgsmøde, 
hvor SSW informerer om partiets 
arbejdsgrupper og drøfte konse-
kvenserne af digitaliseringen for 
arbejdsmarkedet i regionen.

Til dette formål har SSW invi-
teret arbejdsmarkedsforsker dr. 
Volker Kotte fra Institut für Ar-
beitsmarkt und Berufsforschung 
og Hans-Martin Rump, som 
er leder af Agentur für Arbeit i 
Flensborg.

DAGSORDEN
Landsstyrelsen foreslår følgende 
dagsorden: 
Kaffe og kage fra kl. 15.
Aftensmad for tilmeldte kl. 18.
Mødet starter kl. 16.
• Velkomst ved landsformanden 
og valg af ordstyrer.
• Kort gennemgang af dagsorde-
nen og fristerne for landsmødet 
2019.
• Partiets arbejdsgrupper: Præ-
sentation, møder i arbejdsgrup-
perne, tilbagemelding fra arbejds-
grupperne.
• Kl. 19 fortsætter hovedudvalgs-
mødet. 
• Konsekvenserne af digitali-
seringen for arbejdsmarkedet i 
regionen:
a) Oplæg ved dr. Volker Kotte, 
”Institut für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung”.
b) Diskussion om emnet sammen 
med Hans-Martin Rump, lederen 
af Agentur für Arbeit, Michael 
Schmidt, IG Metall, og Christian 
Dirschauer, SSW-næstformand 
og personalechef på Flensborg 
rådhus. 
• Eventuelt.

Illustration fra indbydelsen.  (Foto: SSW)



10.
Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert med Stephan Krueger kl. 12
Store Vi Kvindeforening: Grill hos Petra Thomsen kl. 18.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag kl. 14.30 – 17.00 i forsamlingshuset

12.
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på Ja-
ruplund Danske Skole kl. 19.30

14.
Egernførde menighed: Åbent hus / fremtidsværksted i kirken kl. 17-20
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe kl. 15.30 i forsamlingshuset
SSF-distrikt Isted/ Jydbæk: Husflid kl. 18.00 i Jydbæk Forsamlingshus

15.
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub kl. 15.00 i forsamlingshuset
Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde for de ældre kl. 14.30-17.00
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UGEN  
DER KOMMER

8. s.e.trin, søndag, 11. august, Matt 7, 15-21 
Aventoft Menighedshus 11 Parbo
Egernførde 10 Vogel
FL Ansgar Kirke 10 Kirkegaard
FL Helligåndskirken 10 H. Jørgensen
FL Sct. Hans 10 Dal
FL Sct. Jørgen 10 Egeris
Harreslev 11.30 Kirkegaard
Hørnum, Skt. Thomas 11.30 Hansen
Lyksborg  14 Mogensen
Rendsborg  19 Brask
SL Ansgar 10 Olesen
Tarp 10 Strelow
Tønning  11 T. Jørgensen
Valsbølhus 11.30 Strelow, dåb
TIRSDAG, 13. AUGUST  
Bredsted skolekirke 11 Schmidt, indskolingsgudstjeneste

GUDSTJENESTER

Ser på roser m.m.
Foreningen af Aktive Kvinder i Sles-
vig by indbyder til informationstur 
til „Baum- und Rosenschule Clau-
sen“ i Bøglund/ Böklund.
Onsdag den 28. august inviterer 
foreningen på besøg hos plantesko-
len Clausen i Bøglund. Firmaet er 
kendt for at dyrke ca. 500 forskelli-
ge roser samt meget andet: stauder, 
buske, træer. Selv om man ikke har 

egen have, kan man glæde sig over 
det store tilbud på stedet.
Der er guidet rundvisning på det 
store område, bagefter kaffe og 
kage og mulighed for at få besvaret 
spørgsmål.
Der køres i private biler, og der 
startes fra Stadtfeld i Slesvig kl. 14.
Tilmelding til Karin, tlf. 26919, eller 
Inge, tlf. 5921, senest 23. august.

Danskkurser i efteråret
Jaruplund Højskole tilbyder dansk-
kurser på forskellige sprogniveauer.
Mange deltagere benytter mulighe-
den for Bildungsurlaub i et sprogkur-
sus.
Desuden kan du deltage i et week-
endkursus fordelt på 4 dage i tiden 
1.11. og 2.11. samt den 22.11. og 
23.11. på sprogniveau 3 = for ”gode 
begyndere”.
Det sproglige niveau svarer til ”be-
gyndere” på trin 1 til ”gode fortsætte-
re” på trin 7.

I efteråret 2019 er der kurser:
2.9. – 6.9. på niveau 7,
23.9. – 27.9. på niveau 5,
21.10. – 25.10. på niveau 1,
11.11. – 15.11. på niveau 6.

Ugekurser koster 180 euro og week-
endkurset 120 euro.
Overnatning med morgenmad skal 
forespørges.

Yderligere oplysninger på skolens 
hjemmeside www.jaruplund.de.

SSF og GF på fællestur
SSF Lyksborg, SSF Hanved og SSF 
Store Solt inviterer sammen med ven-
skabsforeningen Grænseforeningen 
Vejle Vesteregn på Sydslesvig-udflugt 
søndag den 29. september.
På programmet står Flensborg Gl. Kir-
kegård, Jaruplund Højskole, Hanved 
Skole og Børnehave samt Christian 
Lassens Mindemuseum.
Interesserede må gerne tilmelde sig 
allerede nu, men senest 18. septem-
ber.
29. september kl. 10 mødes man på 
den Gamle Kirkegård i Flensborg for 
at se på Istedløven, Bundsens kapel 
og spejlgrotten. 
Kl. 12 er der frokost på Jaruplund 
Højskole

Kl. 14 rundvisning på Hanved Skole 
og Børnehave.
Kl. 15 besigtigelse af Christian Las-
sens Mindemuseum i Jar(de)lund, 
hvor der også serveres kaffe og kager.
Slut ca. kl. 17.
Tilmelding:
Hanved: Bernd Friedrichsen, tlf.: 
04608 6380.
Store Solt: Monika Jansen, tlf.: 04602 
537.
Lyksborg: Lis Bewernick, 0152 0981 
8038 hhv. lis@ssf-lyksborg.de
Pris:
SSF-medlemmer: Voksne 10 euro, 
børn gratis.
Ikke medlemmer: Voksne og børn 20 
euro.

Christian Lassen-Mindemuseet, altid en oplevelse.  (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Sydslesvigere velkomne
Det er Grænseforeningen for Skan-
derborg og Omegns håb, at mange 
danske sydslesvigere finder vej til Ejer 
Bavnehøj nær motorvejen ved Skan-
derborg, når foreningen fortsætter tra-
ditionen med at arrangere Folkemøde 
på Ejer Bavnehøj søndag den 25. 
august fra kl. 11. hhv. 13.
Her er alle velkomne, og der opkræ-
ves ingen entre. Til gengæld er man 
velkommen til at medbringe mad-
kurv, tæppe/ stol og paraply.
Har man lyst til at deltage i frilufts-

gudstjenesten ved provst Jacob Køhn 
Andersen, skal man være på pletten 
kl. 11.
Er man mere til musik ved Hjem-
meværnets Musikkorps, så kan man 
overvære koncerten fra kl. 12.
Det egentlige folkemøde indledes kl. 
13. 
Efter velkomsten taler Søren Gade, 
medlem af Europa-parlamentet og 
fhv. forsvarsminister, og chefredaktør 
Jørgen Møllekær, Flensborg Avis.
For sangen står Helligåndskirkens kor 

fra Flensborg under ledelse af Ste-
phan Krueger.
Derudover bliver der gymnastik ved 
Talentholdet Hedensted og folkedans 
ved folkedansere fra Sydslesvig og 
Skanderborg.
Ved klaveret: Marianne Hougaard; 
bas: Freddy Dencker.
Folkemødet på Ejer Bavnehøj støttes 
af Grænseforeningen, Kulturpuljen, 
Skanderborg Kommune og Forenin-
gen PlanDanmark.

Grænseforeningens Folkemøde 
på Ejer Bavnehøj

Søndag den 25. august 2019
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KREATIV-WORKSHOP HATTESEN-UDSTILLINGEN

DEN DANSKE MENIGHED FOR MIDT- OG SYDANGEL

LÆSEKLUBBER

Intromøde i 
september
Vil du gerne dele dine læseop-
levelser med andre eller læse 
noget, du måske ikke plejer at 
læse, så er en læseklub måske 
noget for dig? Hør på et kort 
intro-møde mandag, 2. sep-
tember kl. 18.30 på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 
59, om læseklubber, der læser 
klassikere, biografier, nordiske 
eller italiensk forfattere.

Biblioteket forsøger også at star-
ter klubber for de, der er max. 
35 år, og de der hellere vil lytte 
til bøger. Flere tovholdere vil 
være til stede.
Kom og hør mere og vær med 
til at bestemme, hvornår din 
klub skal mødes første gang. 

Lene Lund

Hattesen-udstillingen – et tilløbsstykke.  (Fotos: Mikkelberg)

Mikkelberg
forlænger
På grund af stor interesse forlænger 
Center for Nordisk Kunst og Cricket, 
Mikkelberg, udstillingen »Holger 
Hattesen - Et liv med kunsten« til 25. 
august, meddeler institutionens leder, 
ph.d. Lisbeth Bredholt Christensen.
Åbningstider/ kontortid man-to 9-13 
samt efter aftale.

Mikkelberg i Hatsted 
nær Husum.

Preben K. Mogensen
nu fast præst i Angel
Efter et turbulent forår med mange 
generalforsamlinger, der i maj mun-
dede ud i en fusion af menighederne 
Midtangel og Sdr. Brarup-Stenfeld, 
indkaldte den nydannede menighed 
til ekstraordinær generalforsamling 
den 25. juli i menighedslokalerne i 
Sdr. Brarup med det ene punkt: Kå-
ring af Preben Kortnum Mogensen, 
som har været vikarpræst i lidt over et 
år, til præsteembedet for Den Danske 
Menighed for Midt- og Sydangel.
Menighedsrådets bekymringer over 
tidspunktet for denne ekstraordinære 

generalforsamling midt i sommer-
ferieperioden viste sig at være ube-
grundet. Fremmødet på denne varme 
sommeraften var overvældende; fra 
alle kanter af distriktet strømmede 
folk til, så der måtte hurtigt organise-
res ekstra borde og siddepladser.
Under ledelse af provst Hasse Nel-
deberg Jørgensen endte den skriftlige 
afstemning enstemmigt: Preben K. 
Mogensen vil fremover være den fa-
ste præst i Midt- og Sydangel.
Efter den formelle del af denne eks-
traordinære generalforsamling var 

menighedsrådet vært ved lækre snit-
ter og et glas, og snakken gik lystigt 
på kryds og tværs.
Den officielle indsættelse af Preben 
K. Mogensen finder sted søndag den 
1. september klokken 14 i Sdr. Brarup 
danske Kirke med efterfølgende fest-
ligt kaffebord i skolens aula. Menig-
hedsrådet håber, at rigtig mange har 
lyst til at være med til at byde Preben 
og hans hustru Heike velkommen.

Anna Grete Skyt Jessen,
menighedsrådsformand

Selv om Preben Kortnum Mogensen (stående, med hvid skjorte) ser noget tvivlende ud på billedet, havde han dog for 
længst besluttet sig til at være egnens faste danske præst, til den fusionerede menigheds og provst Hasse Neldeberg Jør-
gensens (t.h.) glæde.  (Foto: privat)

Für Jugendliche ab 14
Das Minderheitensekretariat in Berlin 
lädt am 24. August zu einem Kre-
ativworkshop im Aktivitetshuset in 
Flensburg nach Flensburg ein. Der 
Workshop richtet sich an Jugendliche 
der drei nationalen Minderheiten in 
Schleswig-Holstein, ab 14 Jahren.
Mit dem Angebot möchte das Sekre-
tariat des Minderheitenrates ermög-
lichen, dass sich die Jugendlichen 
der unterschiedlichen Minderheiten 
(Dänen in Südschleswig, Nordfriesen 
und deutsche Sinti und Roma) in 
lockerer Atmosphäre kennenlernen 
und austauschen. Als Rahmen hat 
man einen Kreativworkshop organi-
siert.
Die Jugendlichen können gemein-
schaftlich Designs für Skateboards 
entwickeln, diese gestalten und zu-
dem überlegen, was mit den selbst-
gestalteten Skateboards gemacht 
wird.
Der Workshop findet von 10 bis 18 
Uhr im Aktivitetshuset in der Norder-

straße 49 in Flensburg statt.
Es gibt keine Teilnahmegebühr, 
Kosten für An- und Abreise können 
übernommen werden. Das Minder-
heitensekretariat hat 15 Plätze zu 
vergeben.
Im Herbst ist ein größerer Austausch 
mit allen vier nationalen Minderhei-
ten in Berlin geplant, zu dem eben-
falls die Jugendlichen eingeladen 
werden.
Anmelden – gerne umgehend: 
0160/4048376 bzw. über  
info@minderheitensekretariat.de
Ansprechpartner: Nele Feuring.
Das Minderheitensekretariat der vier 
autochthonen nationalen Minderhei-
ten und Volksgruppen Deutschlands 
ist die Verbindungsstelle der Ver-
bände der nationalen Minderheiten 
zu den Bundesorganen. Es wird vom 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages 
gefördert.

I en læseklub kan man dele sine læseoplevelser med andre. (Foto: DCB)
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SILD SSF – AKTIV CAFÈ

Sommerfest
i Kejtum
En søndag for et stykke tid siden invite-
rede SSF Silds Aktiv-Café til sommerfest 
sammen med beboerne fra Lebenshilfe 
Sylt.
15 handicappede og tre pædagoger mød-
te op i Kejtum-Hallen.
15 ”aktivister” tog sig af gæsterne, hjalp 
dem igang med mange forskellige aktivi-
teter og sørgede for kaffe og kager samt 
andre forfriskninger. Især det amerikan-
ske cornhole-spil begejstrede klubbens 
venner; de fik det som en lånegave med 
hjem.
Sommerfesten sammen med de handi-
cappede finder sted hvert år; første gang i 

2012, og vi er blevet rigtig gode venner. 
Der skal rigtig mange knus og kram til, 
når de kommer, og det samme igen, når 
de går, og bliver sendt hjem med en bu-
ket blomster og besked om, at vi ses igen 
til næste sommer.
Arrangementet er årets højdepunkt for 
aktivisterne; at opleve de livsglade, tak-
nemmelige mennesker udløser mange 
emotioner.
Tusind tak til alle ”aktivister” for jeres sto-
re indsats; det er en glæde at se, at I altid 
møder op, når der bliver kaldt.

Peter Petersen

Stigegolf var sagen … Cornhole-spillet vakte deltagernes interesse. Martin, den stolte vinder af to flasker Fassbrause-sodavand.

Tæppecurling - med op til flere tilskuere.

Pustespil for de tålmodige.  (Fotos: Silke Mielk)
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MIDTANGEL TIL ÅRØ

SSF HUSUM AMT

Aldeles dejlig tur
Midtangelitterne klar til at entre båden Helene på vej til Årø.  (Foto: privat)

Seniorklubben 65 plus, SSF Sa-
trup-Havetoft, Dammholm og menig-
heden drog på den helt store udflugt 
til Årø for et stykke tid siden.
Bussen var fyldt til sidste plads, da vi 
kl. 9.30 kørte fra Satrup ZOB i god 
stemning. Alle 32 deltagere var i godt 
humør; der blev sunget og snakket og 
fortalt.
I Flensborg hoppede vores præst Pre-

ben ombord, så vi var 33, der fortsat-
te til Haderslev, hvor båden Helene 
ventede på os.
Vi fik dansk bøf og fløderand med 
frugt. Det blev en fin tur til Årø.
På øen fik vi en guidet rundvisning 
med mange interessante detaljer fra 
øens historie og om kirken.
Kl. 16 var der kaffe og lagkage på 
Brummers gård. Hjemturen var super.

Vores chaufør ville gerne vise os lidt 
ekstra, så han kørte et ekstra sving 
mod øst, langs Flensborg fjord på den 
danske side.

Vi takker menigheden og Edel og 
Jens Møller Overgårds Arv - Fond for 
tilskuddet, der gjorde det muligt at 
gennemføre udflugten til Danmark.
 

NÆSTE

Næste eftermiddags-udflugt den 10. 
september går til Gut Schirnau. 
Tilmelding senest 30. august til Erika 
eller Christa.
Gæster er velkomne.

Erika og Christa

GRÆNSEFORENINGEN

Fonde 
kan søges
OBERST H. PARKOVS
MINDEFOND
støtter ”nationalt og socialt ar-
bejde i grænseegnene og skal 
fortrinsvis tilfalde foreninger eller 
institutioner, der arbejder for na-
tionale og sociale opgaver i disse 
egne, f.eks. Grænseforeningen, 
Sønderjydsk Fond eller lignende 
foreninger eller institutioner, der 
allerede eksisterer, eller som i 
fremtiden måtte blive oprettede, 
dog kan indtægterne eller 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 Grænseforeningen, 
Peder Skrams Gade 5.2., DK-
1054 København K. Kuverten 
mærkes ”Oberst H. Parkovs Min-
defond”. Såfremt der søges via 
e-mail, skal denne adresseres: 
gm@graenseforeningen.dk, og 
i ansøgningen henvises der til 
Fonden. Ansøgningen skal være 
modtaget hos Grænseforeningen 
senest mandag formiddag den 16. 
september 2019.
Den begrundede ansøgning inde-
holder: størrelsen på det ansøgte 
beløb, budget for det samlede 
projekt, orientering om ansøg-
ninger til andre fonde og legater, 
samt orientering om eventuel 
allerede modtaget støtte fra disse 
eller andre.
En betingelse for at ansøgningen 
kan imødekommes er, at konto-
nummer og identifikation af det 
pengeinstitut, som benyttes, frem-
går af ansøgningen. 
Der vil ikke blive sendt bekræftel-
se på modtagelse af ansøgningen.
I slutningen af oktober tager 
fondsbestyrelsen stilling til de 
indkomne ansøgninger, herunder 
også dem, som uopfordret måtte 
være modtaget i årets løb. Hvis 
der således tidligere på året er 
sendt en ansøgning, er der ingen 
grund til nu at gentage den eller 
til at bringe den i erindring. 
Aktiviteter, som har fundet sted, 
vil ikke kunne påregne at modta-
ge støtte.
Midt i november vil de ansøgnin-
ger, der har kunnet imødekom-
mes, modtage meddelelse herom. 
Ansøgninger, som ikke har kunnet 
bevilliges, vil ikke modtage med-
delelse.

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 ansøgnings-
skema. Ansøgning om at komme 
i betragtning ved uddeling fra 
Mindelegatet skal være modtaget 
hos Grænseforeningen, Peder 
Skrams Gade 5.2., DK-1054 Kø-
benhavn K senest mandag den 16. 
september 2019. Kuverten bedes 
mærket ”Redaktør Jens Jessens 
Mindelegat”. Ansøgninger per 
e-mail adresseres gm@graense-
foreningen.dk, og der henvises i 
ansøgningen til Jens Jessens Min-
delegat.
Der vil ikke blive kvitteret for 
modtagelse af ansøgningen.
Såfremt ansøgningen skal kunne 
imødekommes, skal identifikatio-
nen af det anvendte pengeinstitut 
og kontonummer opgives. 
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.

NH

Tag med
på besøg
hos de
vilde dyr
Lørdag den 31. august byder SSF 
Husum Amt på en spændende tur til 
Skærup Zoo ved Vejle. Her kan man 
møde legesyge aber, farlige rovdyr, 
søde dyreunger, iltre oddere og an-
det.
Der er over 100 dyrearter i Skærup 
Zoo, og deltagerne får selvfølgelig 
også lidt at vide om dem.
Straks når de ankommer, spises de 
lækre madpakker, deltagerne har 
med og får en øl eller en vand dertil.
Derefter får alle en guidet rundgang, 
hvor en af de kompetente dyrepasse-
re fortæller om nogle af de arter, man 
kan møde i zoo.
Man kan se dem fodre nogle af dyre-
ne, og de fortæller om, hvorfor netop 
det dyr æder, hvad det gør, og hvor-
for det æder, som det gør.
Det varer cirka en time. Derefter har 
alle to timer til at gå rundt på egen 
hånd og se på gibboner, jaguarer, 
kænguruer, mankegrise, latterfugle og 
alle de andre dyr.
I de to timer er det også muligt at ride 
en tur på en pony eller at se den ordi-
nære rovdyrfodring.
Der ser man nogle af de samme rov-
dyr blive fodret, som på sydslesviger-
nes egen eksklusive rundgang, men 
denne gang er det åbent for publi-
kum, så man er ikke alene om det. Til 
gengæld får man så mere ud af det, 
fordi man allerede har fået en masse 
at vide om dyrene.
Turen er kun for SSF-medlemmer og 
koster 18 euro for voksne og 10 for 
børn. Madpakker og drikkevarer her-
til er indeholdt i prisen.
Tilmelding til Dansk Sekretariat, Ny-
staden/ Neustadt 95, 25813 Husum, 
send pr. mail på husum@syfo.de. El-
ler ring 04841 2612 eller kig ind.

ph

Dyrefodringer er altid tilløbsstykker.  (Fotos: Skærup Zoo)

Pumaen virker sløv men er lysvågen. Aber, legesyge og frække.
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