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Åbnet
Sven Dalsgaard- og års-
mødeplakat-udstillingen 
på Flensborghus blev 
åbnet med manér og kan 
ses i årsmødedagene samt 
i de kommende uger.

Åbnes
Sydslesvigs danske Kunst-
forening åbner en Kim 
Olesen-udstilling som en 
yderligere optakt til års-
møderne næste uge.

Åbent
SSFs amtsformand i Hu-
sum amt Jörn Fischer talte 
åbent på amtsgeneralfor-
samlingen: ”Der kan ikke 
tales for meget dansk i 
mindretallet”.

Støtter Dannebrog-
jubilæumsfester
Dannebrogs 800-års fødselsdag 
markeres overalt i Danmark og i 
Sydslesvig med udstillinger, fore-
drag og fester. Det danske flag 
er blevet til et kært folkeeje, som 
vi møder over alt: Ved offentlige 
bygninger, derhjemme i haven, på 
lagkagen ved kaffebordet og ude på 
det blå hav, når skibe og sejlere er 
undervejs. 
I medgang og modgang kan vi sam-
les om vores fane, og også i Sydsles-
vig bruges Dannebrog flittigt i alle 
sammenhænge inden for det danske 
mindretal. Danmarks- Samfundet 
(DS) har siden 1908 arbejdet for ud-
bredelsen og viden om fanen.
Mange sydslesvigere blev med-

lemmer i årenes løb. I 2017 blev 
der stiftet en lokalafdeling for det 
danske mindretal, som naturligvis 
arbejder tæt sammen med Dan-
marks-Samfundet i Danmark. 
I anledning af 800-års fødselsdagen 
kan Danmarks-Samfundet Sydsles-
vig e.V. (DSS) give økonomisk støtte 
til projekter, arrangementer og til-
tag, der gennem hele 2019 bidrager 
til fejringen af jubilæet.
Initiativerne skal dreje sig om Dan-
nebrogs betydning som nationalt 
symbol og samlingsmærke. Der 
ydes dog ikke støtte til forplejning 
ved arrangementerne. 
Ansøgningen kan sendes pr. mail til 
danmarks-samfundet@t-online.de 

eller med posten til Danmarks-Sam-
fundet Sydslesvig e. V., c/o Dansk 
Sekretariat for Flensborg By, Skib-
broen/ Schiffbrücke 42, 24939 
Flensborg.
Den skal indeholde en uddybende 
projektbeskrivelse, et realistisk bud-
get med angivelse af (forventede) 
indtægter og udgifter og en finansie-
ringsplan med oplysning om, hvor-
vidt der er søgt og/eller bevilliget 
støtte fra anden side. 

Annette Neumann,
formand for DS Sydslesvig
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Den 3.-6. september besøger Hendes 
Majestæt Dronningen efter eget øn-
ske delstaten Slesvig-Holsten og det 
danske mindretal i Sydslesvig med 
Kongeskibet Dannebrog.
Det sker forud for fejringen af 
100-året for genforeningen i 2020.
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 og Dronning 
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 bl.a. aflægge besøg i Flens-
borg og Kiel.
Programmet for besøget i Slesvig-Hol-
sten udarbejdes og gennemføres i 
samarbejde med Dansk Generalkon-
sulat i Flensborg. 

GLÆDE
Det danske mindretal i Sydslesvig 
glæder sig over, at Dronning Margre-
the II. ønsker at aflægge Slesvig-Hol-
sten og mindretallet et besøg.
"Det er en stor glæde og ære, at 
Hendes Majestæt forud for genfor-
eningsjubilæet 2020 besøger de 
danske, der 1920 ikke kom tilbage til 

Danmark. Vi ser frem til at byde hen-
de velkommen og give et indblik i det 
moderne danske liv, der 100 år efter 
grænsedragningen finder sted syd for 
det danske-tyske grænse," siger for-
manden for Sydslesvigsk Forening Jon 
Hardon Hansen.
Sidste gang Dronning Margrethe II 
besøgte det danske mindretal var 
2008 i forbindelse med indvielsen af 
A.P. Møller-Skolen i Slesvig. I 2004 
gæstede hun Danevirke Museum 
sammen med forbundspræsident 
Horst Köhler. Sidste gang hun besøg-
te landsdelen med Kongeskibet Dan-
nebrog var i 1978.
 leb

Besøger Sydslesvig

Dronningen besøger mindretallet i september.  (Foto: Torben Eskerod) Det er nogle år siden, Kongeskibet Dannebrog lagde til ved kajen i Flensborg. Det var i 1978. Godt 40 år senere sker det 
igen, i september i år.  (Foto: SPT)

SSW Slesvig-Flensborg indbyder til 
amtsgeneralforsamling med vedtægts-
bestemt dagsorden tirsdag, 21. maj 
kl. 19 på Slesvighus i Slesvig.
På mødet bliver der et foredrag om 

”Gemeinwohl-Ökonomie” - impuls-
referat ved Andreas Zech, Flensborg.
Der bydes på en bid mad.

Amtsgeneralforsamling 
21. maj

SSW Flensborg bys formand Katrin 
Möller inviterer til SSW-bygeneral-
forsamling torsdag, 23. maj kl. 19 på 
Flensborghus.
Aftenen indledes med et foredrag af 
Christian Eckert, Flensborg bys handi-
cap-kommitterede. Han præsenterer 
sit arbejde og de udfordringer, Flens-
borg står over for i de kommende år.

Efterfølgende starter bygeneralforsam-
lingen og fælles spisning.
Alle SSWere inviteres og har stemme- 
og taleret.
Aht. pladser og mad ville SSW glæ-
de sig over en tilmelding via 0461 
14408 125 hhv. Philipp.Bohk@ssw.
de

Bygeneralforsamling 
23. maj
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SSW INDBYDER

SSW-KURSUS

AKTIVE  
PENSIONISTER

GUDSTJENESTER

4. s. e. påske, søndag, 19. maj, Joh. 16, 5-15 
Aventoft Menighedshus, 10, Par-
bo
Egernførde, 10, Madsen
FL Ansgar Kirke, 10, Böll
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal, kaffe
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Gelting, 9.30, Mogensen
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 16, Vogel, afskedsguds-
tjeneste
Lyksborg, 14, Fønsbo, generalfor-
samling
Nr. Haksted kirke, 11, Strelow, 

konfirmation
Rendsborg, 14.30, Brask
SL Ansgar, 10, Olesen
Strukstrup, 11.30, Mogensen
Tønning, 14, Parbo
Vanderup, 15, Strelow
Vesterland, 10.30, Hansen

FREDAG, 17. MAJ
FL Sct. Hans, 18, Dal, spaghetti-
gudstjeneste

LØRDAG, 18. MAJ 
Frederiksstad, 15, Vogel, general-
forsamling

UGEN  
DER KOMMER

17.
SdU: Håndboldskole for U11-16 i 
Træningshallen, Slesvig 17.-19.5.
SSF-distrikt Sørup: Kniffelaften på 
skolen kl. 19-22
Flensborg SSW-distrikt Nord og Cen-
trum-Vest: Kend din bydel: Norder-
straße-Neustadt. Flensborghus kl. 10

18.
SSF-distrikt Slesvig: Cykeltur til My-
sunde bådehus fra Schleihallenpark-
platz kl. 10

19.
SdU: Petanque-kvalifikationsstævne 
til LM 2019 for 4-mands hold på ba-
nerne i Tarup kl. 10

20.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabeti-
kerklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Klubdag på 
skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Hatsted: Børneaktivitet 
”vindmøller” i forsamlingshuset kl. 
15. Bogbus kl. 16 

21.
Biffen Flensborg: Filmaften på Flens-
borghus kl. 19.30
Lyksborg kvindeforening: Tur til Bol-
lmann & Schwaiger, Wees fra ZOB 
kl. 15.30
Skovlund ældreklub: Forsommersan-
ge og oplæsning i forsamlingshuset 
kl. 15-17
Store Vi Kvindeforening: Lotto og 
hygge i skolens forhal kl. 19.30
SSW Slesvig-Flensborg amt: Amtsge-
neralforsamling på Slesvighus kl. 19

SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermid-
dag i forsamlingshuset kl.14.30-17

22.
SSF, Humanitært Udvalg: Foredrag 
med Martin Herbst om ”Dantes Gud-
dommelige Komedie” på Flensborg-
hus kl. 14.30
Lyksborg seniorklub: Foredrag med 
Cecilie Brask om ”Pilgrimsvandring”, 
i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i for-
samlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i 
forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig seniorklub: Sæsonafslutning 
med fælles spisning kl. 12.30
SSF-distrikt Mårkær: Spilleaften i mø-
delokalet i børnehaven kl. 19

23.
SSW Flensborg by: Bygeneralforsam-
ling på Flensborghus kl 19
SSF-distrikt Gettorp: Udflugt til Preetz
Slesvig og Omegns danske Menig-
hed: Foredrag med Niels Henrik 
Olesen om komponisten Christoph 
Ernst Friedrich Weyse på A.P. Møller 
Skolen kl. 19.30
Mårkær torsdagsklub: Møde hos Ger-
trud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i 
forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt + voksenunder-
visningsnævnet: Samtalesalon med 
Lisbeth Bredholt Christensen på Sles-
vighus kl. 19.15 – 20.45

Onsdag den 22. maj kl. 14.30 på 
Flensborghus bliver der foredrag ved 
cand.theol. og forfatter Martin Herbst 
om Dantes Guddommelige Komedie.
Foredraget arrangeres af Humanitært 
Udvalg i samarbejde med Lærernes 
Pensionistforening.

Dantes Guddommelige Komedie er 
angiveligt verdenslitteraturens største 
værk. I ”komedien” går denne rejse 
gennem de tre dødsriger, helvedet, 
purgatoriet og paradiset. På rejsen 
bliver man klogere på historien, ver-
den og sig selv. Efter endt rejse kan 

man vende tilbage til livet i lyset af 
den kærlighed, der ifølge Dante både 
”hviler i sig selv” og ”driver solen og 
de andre stjerner”.

Entré inkl. kaffe 5 euro
Tilmelding til Bysekretariatet, 0461-
14408 125/126/127 hhv. flby@syfo.
de senest i morgen, fredag middag 
den 17. maj.

Humanitært Udvalg 
og Lærernes 
Pensionistforening
inviterer til foredrag

SSW-landsforbundet var taget på 
informationstur til Tønder forleden 
med landsformand Flemming Meyer i 
spidsen, med aktive og forhenværen-
de by- og kommunerådsmedlemmer.
I Tønder blev de budt velkommen 
af arbejdsmarkedsudvalgets næstfor-
mand Leif Høeg Jensen, direktør for 
området social-, arbejdsmarked- og 
sundhed, Grethe Høyrup Nielsen 
samt fagchef for området sundhed- og 
arbejdsmarked, Anne-Mette Dals-
gaard.
De orienterede levende og entusia-
stiske om bl.a. kommunens beskæfti-
gelsesindsats, dvs. hvad kommunen 
foretager sig mht. at reducere antallet 
af langtidsledige, deriblandt de man-
ge unge kontanthjælpsmodtagere. 
F.eks. "småjob-ordningen" på min. 5 
timer/ uge for langtidsledige, så disse 
efter et længere fravær fra arbejdsli-
vet igen "stille og roligt" kan komme 
tilbage i arbejdslivet/ samfundet og 
dermed kan se sig selv (igen) som et 
ydende menneske.

MIGRANTER
SSWerne var dog mest hooked på 
at høre, hvad Tønder kommune gør 
mht. at få de kvindelige migranter 
integreret i samfundet og dermed ind 
på arbejdsmarkedet. Altså at få kvin-
derne gjort opmærksomme på, med 
hvilke helt basale ting dagligdagen 
kan planlægges, så både mand og hu-
stru - på sigt - vil kunne efterkomme 
et arbejde, så familien kan forsørge 
sig selv. Dvs. smøre madpakker til 
børnene, aflevering og afhentning af 
børnene i børnehave/ vuggestue og 
skolen. Holde styr på ens sygdomme 
som f.eks. diabetes og dermed få sig 
et aktivt arbejds-, fritids- og forenings-
liv liv i kommunen. Dermed hjælper 
kommunen migranterne i gang- reelt 
fra dag ét.

LIVSSTILSSYGDOMME
Ydermere blev SSWerne orienteret 
om et aktuelt sundhedsprojekt, som 
kommunens politikerne har bevilliget 
11 mio. dkr. til. Projektet går ud på at 
få knækket kurven med livsstilssyg-

domme, som feks. hjertekarsygdom-
me, diabetes og fedme. Hertil er der 
igangsat to sundhedshuse (Skærbæk 
og Toftlund), hvor der tilknyttet faglig 
uddannet sundhedspersonale (bl.a. 
fysioterapeuter).
Ideen er, at alle borgere, som har 
behov, kan få tilknytning til feks. et 
motionshold el. lign. hhv. en interes-
se sammenslutning - alt under fagligt 
opsyn. Dvs. sundhed via fysisk aktivi-
tet: "Bevæg dig for livet" og "Hold jer 
væk fra usunde vaner".

RYGERE
Kommunen er bekymret for den vok-
sende skare af unge, der igen er be-
gyndt at ryge (cigaretter, e-cigaretter/ 
konventionelt, snus og skrå).
Beviseligt er det alt det glamourøse 
sniksnak i de sociale- og kulørte me-
dier, der gør de unge bims og usikre, 
så de pga. af dagligdags mediestress 
griber til tobak og lignende "deri-
vater".
Afsluttende fik SSWerne en orien-
tering om, at kommunen har fået 
bevilliget 150 mio. dkr. til et projekt, 
som skal gøre "Tøndermarsken mere 
attraktivt".
Projekterne: Zeppelin Tønder (jo, 
Hugo Eckener har sandt nok også 
været på disse kanter), udviklingen 
mht. bosætning i landdistrikterne og 
et rekruterings-projekt på tværs af de 
sønderjydske kommuner SSWerne li-
geledes gjort bekendt med, inden der 
blev kaldt til frokost med de lækreste 
smørrebrød i mands minde.
Efter fire timers intensiv og interes-
sant formidling af fakta mht. hvad en 
dansk kommune på 38.000 indbyg-
gere kan præstere for også at tilgo-
dese de svageste i samfundet, sagde 
SSWs deltagere farvel (og gerne på 
snarligt gensyn).
Personligt kunne jeg godt tænke mig, 
at vore kommunal-, byråds- og især 
vore amtspolitikere tager nogle af de 
nævnte projekter til sig for at præsen-
tere dem i deres respektive politiske 
miljøer.

 Bodo Neumann-Nee

På studietur 
til Tønder

SSWere på studietur sammen med deres værter foran Tønder rådhus. 
 (Foto: SSW) 

Mødes i Egernførde
SSFS HOVEDSTYRELSE

SSFs formand Jon Hardon Hansen 
har indkaldt SSFs Hovedstyrelse til 
møde tirsdag den 21. maj kl. 18.30 
i Medborgerhuset, H.C. Andersens-
vej/ Hans-Christian-Andersen-Weg 
8, 24340 Egernførde/ Eckernförde.
Mødet er åbent for medlemmer. De 
har taleret.
Indledningsvist præsenteres SSFs 
nye sangbog.

Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af for-

eningen, jvf. vedtægternes § 12, 
stk. 7.

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtig-
hed jvf. § 6.

3. Valg af dirigent.
4. Godkendelse af den åbne proto-

kol fra den. 26. marts 2019.
5. Fastlæggelse af den endelige 

dagsorden.
6. Formandens beretning.
7. Nyt fra SSFs udvalg.
8. Eventuelt.
9. Lukket møde.

Der serveres et traktement.

Hvad skal 
der ske i 
Norderstraße?
I forbindelse med Flensborg bys ”Mo-
bilitätskonzept” er der også planer om 
ændringer af trafikken i Nørregade. 
For at give berørte og andre interesse-
rede borgere mulighed for at informe-
re sig og afgive deres kommentarer og 
ideer dertil, inviterer SSW Centrum 
Vest, SSW Flensborg Nord og SSWU 
til et fælles møde lørdag den 18. maj 
kl. 10 på Flensborghus.
Distrikterne byder på kaffe og 
rundstykker. Der kan købes vand.
Derefter præsenterer byens forvalt-
ning den foreløbige planlægning, 
SSW fremlægger sine ideer, og der 
bliver lejlighed til at diskutere emnet.
På grund af serveringen bedes om 
tilmelding til Gerhard Bethge via 
ge-bethge@online.de eller 51552.

For nye 
bestyrelser
SSW nye bestyrelsesmedlem-
mer rundt omkring i Sydslesvig 
tilbydes et kursus mandag den 
27. maj kl. 18-21 på Slesvighus 
med fhv. SSW-gruppeformand i 
Flensborg byråd, Gerhard Beth-
ge, som instruktør.
Kurset omfatter info om SSWs 
struktur og organisation, hvor-
dan en bestyrelse fungerer, hvil-
ke opgaver en politisk bestyrelse 
har, hvordan bestyrelsen sparrer 
med gruppen. 
Tilmeldelse senest onsdag, 22. 
maj til bodo.neumann@ssw.de 
hhv. 0461 14408 312.

Sommerholds-
leders mail
I artiklen om tilbuddet med Aktive 
Pensionisters sommerhold (KON-
TAKT 2. maj) var der en ombryd-
ningsfejl i kursusleder Kirsten Jensens 
mailadresse, så evtl. mails ikke kunne 
nå hende.
Den korrekte adresse er kirstensuna@
gmail.com (uden binde- hhv. tanke-
streg).

Redaktionen beklager i årsmødeKONTAKT sidste uge at have 
bragt to forkerte billeder. Det drejer sig om billedet af Karen 
Lund på side 7 og af Lill Magill på side 15.
Redaktionen beklager mange gange.
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SSF CENTRUM-DUBORG-VEST KAN SES FREM TIL 28. JUNI

BRUNSWIKER PAVILLON/ KIEL

SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest 
havde alle tiders forårstur ”ud i det 
blå¨ forleden.
Solen skinnede, og naturen viste sin 
forårspragt med lysegrønne træer og 
buske, gule rapsmarker samt gule 
mælkebøtter på marker og i grøf-
tekanter. Det var en smuk køretur 
til Rendsborg, hvor vi besøgte det 
jødiske museum, der er indrettet i 
en tidligere jødisk synagoge og en 
tora-skole.
Vi så, hørte og læste om jødernes hi-
storie. Det var interessant, selvom det 

også var en barsk oplevelse, bl.a. at 
se fotografier og håndskrevne breve. 
Det var derimod positivt at se male-
rier og kunst fremstillet af jøder, der 
blev forfulgt i årene 1933-1945.
Resultatet er, at vi ikke har lært af hi-
storien, og at det er tankevækkende, 
hvilke partier der stemmes på nu.

Efter museumsbesøget kørte vi til 
restaurant Brückenterrassen under 
jernbanehøjbroen over Kielerkanalen, 
hvor vi fik kaffe og lagkage. Restau-
rantens gulv skråner ned mod kana-

len, hvor der var velkomststed for 
skibene (welcome-point). Det står lidt 
uklart, hvor store skibene skal være 
for at få spillet deres nationalhymne, 
og hvornår svævefærgen under broen 
igen er klar efter påsejlingen for nogle 
år siden.
Hjemover blev motorvejen valgt fra, 
så vi fik det smukke maleriske land-
skab og en del små byer at se. Det 
var en afslappende og interessant og 
på alle måder vellykket tur.
 
 Jytte Jensen

Med bus 
”ud i det blå”

Flensborgerne ved welcome-point´et ved Kielerkanalen.  (Foto: Erika Jentzen)

16 medlemmer af Billedkunstnernes 
Forbund/ Sydjylland deltager i te-
maudstillingen "Menneske - klima" i 
Brunswiker Pavillon, Kiel, 20. maj-
16. juni. Der er fernisering på man-
dag den 20. maj kl. 19.

Deltagerne er Karen Kirstine Balle-
gaaard, Eva Merz, Lise Tuxen, Hanne 
Ida Helstrup, Gabriele Beissmann, 
Iris Frederiksdottir, Heike Jacobsen, 
Helle Koch, Jens Christian Top, Ha-
kon Lund Jensen, Hans Lembrecht 

Madsen, Lars Waldemar, Viggo 
Böhrnsen-Jensen, Nils Vollertsen, og 
Hersbach & Møller.

16 til temaudstilling
Viggo Böhrnsen-Jensen deltager med bl.a. dette klippemotiv fra serien ”Borealis”.

Så er SSFs årsmødeudstilling på 
Dansk Generalsekretariat i Flensborg 
åbnet. Frem til sommerferien kan bil-
leder af den danske konceptkunstner 
Svend Dalsgaard og kunstneriske års-
mødeplakater fra de sidste årtier ses 
side om side på Flensborghus.
SSF-generalsekretær Jens A. Christi-
ansen gjorde ved åbningen tydeligt, 
at Dannebrog spiller en stor rolle for 
Sydslesvig, og Generalsekretariatet 
derfor gerne udstiller kunst med 
Dannebrog i centrum i 800-året for 
flagets oprindelse.
Formand for SSFs billedsamlingsud-
valg, Erik Fredens, fortalte om Svend 

Dalsgaards kunstneriske arbejde 
med Dannebrog, og Rejhan Bosnjak 
fra Forskningsafdelingen ved Dansk 
Centralbibliotek berettede om fla-
gets historie og dets store betydning 
som danskernes ypperste nationale 
symbol, der bådes bruges i statslig og 
folkelig-privat sammenhæng.
Blandt gæsterne var også generalkon-
sul Kim Andersen og Danmarks-Sam-
fundets landsformand Erik Fage-Pe-
dersen.
Udstillingen kan ses på Flensborghus, 
Nørregade/Norderstr. 76 i Flensborg 
frem til den 28. juni.

Udstilling åbnet

SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen gjorde ved åbningen tydeligt, at Dan-
nebrog spiller en stor rolle for Sydslesvig.  (Fotos: SSF)

Rejhan Bosnjak fra 
Forskningsafdelingen 

ved DCB skildrede 
flagets historie og 

dets store betydning 
som danskernes 

ypperste nationale 
symbol.

Renate Görns, Langsted, er uventet 
død mandag den 13. maj.
15. maj ville hun være fyldt 73 år.
Så sent som i november sidste år 
holdt SSF-distriktet Eggebæk/Lang-
sted en jubilæumsfest for hende 
som bestyrer for forsamlingshuset 
”Mines Minde” i Langsted i 20 år. 
Her var der lejlighed til at sige hen-
de tak for årtiers indsats for det dan-
ske i Eggebæk/ Langsted - trods et til 
tider svigtende helbred.
I mange år havde hun også hvervet 

som SSF-distriktets kasserer.
Afdøde efterlader sig ægtefællen 
Werner og børn.
SSFs generalsekretær Jens A. Christi-
ansen skriver i et kondolencebrev til 
Werner Görns og familien: ”Renate 
har gennem mange år bidraget 
aktivt til det danske arbejde i og 
omkring Mines Minde. Det vil vi 
erindre i taknemlighed.”
Årsmødet på Mines Minde i Egge-
bæk/Langsted i weekenden om en 
uge er aflyst.

Renate Görns, 72 år
DØDSFALD

Generalsekretær Jens A. Christiansen og formand for billedsamlingsudvalget 
Erik Fredens, der fortalte om Svend Dalsgaards kunstneriske arbejde med Dan-
nebrog
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SSF HOHN HERRED

SSF FLENSBORG BY SdK

TEMAMØDE

Invitation til temamøde 2019

DE DANSKE ÅRSMØDER  
24.-26. maj 2019

NORDEN møder Sydslesvig -

51 på 
udflugt
SSF Hohn Herred havde en alle tiders 
tur til eventyrparken Tolk-Schau i lør-
dags. Vejret var mere end fantastisk, 
og der var 51 deltagere, der mødtes 
kl. 10 foran indgangen og gik ind 
sammen. Inde i parken fandt de deres 
hytte, hvor de lagde deres ting og ma-
den, som alle havde splejset til.
Kl. 12.30 mødtes de igen og spiste 
sammen. Man nød de forskellige dej-
lige salater, frikadeller, pølser, kager, 
pølsehorn og al den anden mad.
Desuden havde man også gæster med 
fra Rendsborg. Det siger da noget om 
samarbejdet.
Dagen sluttede ved 17-tiden, hvor de 
fleste tog hjem - trætte men glade.

 Inken Flöge51 store og små deltog i SSF Hohn Herreds tur til Tolk.  (Foto: privat)

Sydslesvigs danske Kunstforening 
(SdK) åbner torsdag den 23. maj kl. 
19.30 udstillingen „Kim Olesen – re-
trospektiv“ på Flensborg Bibliotek, 
Nørregade/Norderstrasse 59, Flens-
borg. Åbningen indgår i dette års 
årsmøder i Sydslesvig i weekenden 
24.-26. maj.

Udstillingen mindes afdøde billed-
hugger og billedkunstner Kim Olesen. 
Han arbejdede med kunst gennem 
hele livet og var bl.a. kunstlærer på 
Duborg‐Skolen i Flensborg.
Han efterlod sig et betragteligt værk, 
som Sydslesvigs danske Kunstfor-
ening nu viser et udsnit af. Udstil-
lingen omfatter arbejder i træ, gips 
og metal samt grafiske værker og 
malerier. Det vil være muligt at købe 

udvalgte værker på udstillingen.
Udstillingen åbnes af billedkunstner 
Rick Towle, Aabenraa, og billedhug-
ger Johannes Caspersen, Flensborg. 
Pianisten Kay Franzen og bassisten 
Kai Stemmler spiller, og kunstforenin-
gen er vært ved et mindre traktement. 

Der er gratis adgang til åbning og 
udstilling, som efter åbningen kan ses 
fra fredag den 24. maj til lørdag den 
15. juni, man–fre 11–17, lør 10–14. 

Kim Olesen – retrospektiv
23.05.-15.06.2019
Flensborg Bibliotek

Norderstr. 59, 24939 Flensborg
Åbningstider

man–fre: kl. 11-17
lør: kl. 10–14

Kim Olesen - 
retrospektiv

På SSF Flensborg Bys bygeneralfor-
samling i starten af maj var der flere 
højdepunkter, men ét var ganske 
særligt: Tre ihærdige distriktsformænd 
blev hædret og fik af byformand Pre-
ben Kortnum Mogensen overrakt SSFs 

sølvnål for helhjertet indsats for det 
danske foreningsarbejde i alminde-
lighed og for Sydslesvigsk Forening i 
særdeleshed.
Jörg Braun fra Tarup, Per-Arne Hoeg 
fra Skt. Hans og Lars Nielsen fra Sct. 

Jørgen/ Mørvig har hver på sin vis 
sat præg på deres distrikter, lød det i 
laudatioen.
 
 BE

Tre hædret med SSFs sølvnål

SSFs sølvnål til Jörg Braun (t.h.), Per-Arne Hoeg (i m.t.h.) og Lars Nielsen (i m.t.v.) er ikke kun en tak for en stor indsats 
men også en forhåbning om, at de fortsætter deres frivillige hverv i mange år endnu, lod byformand Preben K. Mogensen 
(t.v.) skinne igennem.  (Foto: SSF Flensborg By)

Noget 
at 
sælge?

LOPPER I 
BØGLUND

SSF Bøglund arrangerer et lop-
pemarked lørdag den 1. juni kl. 
11-16 i og omkring forsamlings-
huset i Bøglund, Flensborggade/
Flensburger Str. 29.
Vil man stå med en salgsbod, 
koster det en kage.
Tilmeldelse via Simon Teeb-
ken, tlf. 0176-2312 6370, mail 
simon.teebken@wuestenrot.
de eller Marion Manteuffel, tlf. 
0151-2070 7434, mail marion-
manteuffel175@gmail.com.
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VIL VÆRE MINDRETALLENES FORLÆNGEDE ARM

FRIVILLIGT ARBEJDE I KEJTUM

SENIORENBEIRATSSF HUSUM AMT

SSW og SSF, BDN og SP, altså repræ-
sentanter fra både det danske og det 
tyske mindretal, havde et bemærkel-
sesværdigt besøg sidst; fra en af de 
Grønnes kandidater til Europaparla-
mentet, Romeo Franz.
Bemærkelsesværdigt, ikke fordi valg-
kamps-informationsbesøg hos min-
dretallene p.t. er usædvanlige, men 
fordi manden mere end andre har 

føling med, hvad mindretal er.
Han er sinto.
Hans familie og venner har lidt under 
nazismen og lider den dag i dag un-
der fordomme og manglende chan-
celighed. Han frygter højreradikale, 
racistiske tendenser og ser positivt 
på, at både det danske og det tyske 
mindretal helhjertet bakker op om at 
modsvare sådanne tilløb.
Han føler sig blandt venner, som han 
sagde.
Men bemærkelsesværdigt også, fordi 
Romeo Franz gav et særdeles konkret 
tilsagn: Han tilsagde at ville fungere 
som en slags mindretallenes forlæn-
gede arm i Europa, når han genvæl-
ges ved valget til Europaparlamentet 
den 26. maj.  BE

Et bemærkelses-
værdigt besøg

Romeo Franz, grøn europapolitiker 
og sinto, tilbyder at være en slags 
mindretallenes interesse-varetager i 
Europa, når han genvælges ved valget 
til Europaparlamentet den 26. maj; 
her fotograferet sammen med repræ-
sentanter for SSW, SSF og det tyske 
mindretal i nord.  (Foto: SPT)

Amtsformand Jörn Fischer sluttede 
forrige torsdag sin beretning af med 
en opsang om at holde det danske 
sprog i hævd.
Han mindede om SSFs formålspara-
graf, der blandt andet lyder at udbre-
de og pleje det danske sprog. 
Ganske vist vil han ikke kaste vrag 
på dem, der har svært ved at lære sig 
sproget eller måske nødigt taler det, 
fordi de er ræd for, om det er godt 
nok. Hvis de i øvrigt brænder for den 
danske sag. 
Men foreningens aktiviteter skal være 
præget af formålsparagraffen, mener 
Fischer.
- Der kan ikke tales for meget dansk i 

en dansk kulturforening, sagde han.
Fischer bemærkede også omkring de 
tre SSF-vestkystamters Vestkystkultur, 
at han og amtsstyrelsen ønsker, at en 
større andel af publikum kommer fra 
SSFs medlemsskare.

VALG
Jörn Fischer blev genvalgt som amts-
formand. Genvalgt blev også bisid-
derne Daniela Caspersen og Regina 
Petersen.

Derimod havde Jessica Bau-
mann-Hagge bedt sig fri. Hun blev 
sidste år valgt ind i byrådet i Drage, 
og har dermed fået rigeligt at se til.

Ny på den post blev Eike Jürgensen 
fra Högel. Eike Jürgensen er kendt 
som en aktiv og engageret forælder 
på Bredsted Danske Skole. Blandt an-
det var det på hendes initiativ, børne-
ne i SFO'en kom i gang med at køre 
på ethjulede cykler.

Også på en af suppleantposterne var 
der en udskiftning. Nina Mau-Jensen 
blev andensuppleant i stedet for Mer-
ten Frank.
 ph

Der kan ikke tales
for meget dansk

Beretningen blev enstemmigt godkendt, og alle valg var enstemmige.  (Fotos: Peter Hansen

SSF-amtsformand Jörn Fischer (ved 
hans side: Henry Bohm) mindede om 
foreningens formålsparagraf. 

Eike Jürgensen er ny  i amtsstyrelsen.

Zum ersten Mal in der 25-jährigen 
Geschichte des Flensburger Senio-
renbeirats tagt dieser am Donnerstag, 
23. Mai ab 9.30 Uhr im Flensborg-
hus, Norderstrasse 76 in Flensburg.
Er tagt öffentlich.
Einleitend stellt Jens A. Christiansen, 
Hausherr und Generalsekretär des 
Kulturträgers der dänischen Min-
derheit, des Sydslesvigsk Forening/
Südschleswigschen Vereins, der auch 
umfassend sozial-humanitär wirkt, 
die Arbeit des Vereins bzw. der Min-
derheit vor.

MUT ZUM HUT
Am Mittwoch, 5. Juni, 15 Uhr, nutzt 
der Seniorenbeirat wiederum die 

Räumlichkeiten des Flensborghus, 
den grossen Saal, der dem Beirat an-
lässlich seines 25-jährigen Bestehens 
unentgeltlich vom Hausherrn, dem 
Sydslesvigsk Forening/Südschleswigs-
chen Verein, zur Verfügung gestellt 
wird, für die Veranstaltung „Mut zum 
Hut“, Gesellschaftliches rund um 
den Hut bei Kaffee und Kuchen mit 
der Modistin Walburga Jäger und ein 
paar Modellen.

Die Veranstaltung ist unentgeltlich; 
der Kaffee kann ein paar Euro kosten.
Anmeldung erbeten: 0461 852743 
bzw. soziales@flensburg.de

Tagt im Flensborghus

Der var bebudet frivilligt arbejde om-
kring Kejtumhallen på Sild, og nogen 
slog et slag, andre knap så meget.
Først var det medlemmerne af Ak-
tiv-Caféen, der gjorde petanquebanen 
sommerklar. Ni ”aktivister” mellem 
70 og 80 år mødte op for at fjerne 
ukrudt fra banen.
Efter en time var arbejdet gjort, og vi 
kunne hygge os med et stykke lagka-
ge, som Gisela lavede, samt en kop 
kaffe.
Alle synes, at det var en hyggelig 
eftermiddag. Tusind tak for jeres ind-
sats; jer kan man stole på.
Lørdag den 4. maj var vi tre mand om 
at bygge rammen omkring sandkas-
sen. Det blev til to lags lærketræsstol-
per på 20 cm i diameter, som Dirk 
havde forberedt i sit snedkerværksted. 
Vi sluttede med kaffe og Giselas kage 
og en fyraftensøl.
Tusind tak til Claus og Dirk for jeres 
store indsats.
Lørdagen efter havde jeg bedt bør-
nehaven om at opfordre forældrene, 

gerne med børn, om at hjælpe med at 
skovle 10 kubikmeter sand op i sand-
kassen. Det blev en stor skuffelse: 
et par med to børn mødte op. Vi var 
endda så heldige, at der kom en far 
for at hente sit barn fra fødselsdagen, 
og han hjalp os med at skovle.
En stor tak til ham og Svetlana og 
Dennis. Det var dejligt at se, med 
hvilken glæde de tog fat.
De blev sendt hjem med kage til hele 
familien.
Det, der bekymrer mig, er, at der ikke 
var opbakning fra forældrene, selv 
om det er deres børn, der får glæde af 
den - nu - fine sandkasse.
Sandkassen er finansieret med over-
skuddet fra punchboden 2017.
 
 Peter Petersen

Aktive og knap så
aktive hjælpere

Nu er sandkassen fin, trods børnehave-forældrenes (med få undtagelser) mang-
lende indsats.  (Foto: Peter Petersen)
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