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I påskens
tegn

På hjemmebane

Mens de voksne deltagere
i Uffes Kaffebar i Tønning
nød kaffen, kagerne og
sad ved nye borde, var
børnene (foto) i fuld gang
med deres påske-forberedelser. (Foto: Kerstin
Pauls)

Læs mere på KONTAKT side 2

På
opdagelse

Når Tarup-drengen Mogens
Amstrup Jacobsen i Borgerforeningen fortæller om sit
arbejde som svensk sogneog rejsepræst, er han for
en stund tilbage i barn- og
ungdommens land. (Foto:
Svenska kyrkan)

Læs mere på KONTAKT side 3

KUN FOR MÆND

13 elever og tre lærere
fra Kragelund Efterskole
gæstede Sild, en kammerats familie og det danske
mindretal. Det fortæller
de selv om. (Foto: Kragelund Efterskole)

Læs mere på KONTAKT side 4

GHITA NØRBY I FLENSBORG

En aften af de store: Ghita Nørby, Michala Petri og Lars Hannibal på Flensborghus 30. april.

Med musik og eventyr
”Herreværelset” åbner
Dansk Kirke i Sydslesvig ved pastor
Jacob Ørsted åbner op for et mødested for mænd i alle aldre: ”Herreværelset” i Stuhrs Allé 17 i Flensborg
byder på oplæg om lykken, fælles
madlavning, middag og snak.
Første gang: Torsdag den 25. april kl.
18.

Tanken er at skabe et frirum for
mænd med hver deres historie og for
samtale uden forudsætning.
Fri for økonomi er frirummet dog
ikke; man betaler 5 euro for at være
med.
Tilmelding via 0461 56446 eller oersted@kirken.de

Der bliver både eventyrlig fortælling
og vidunderlige toner, når dansk
teaters førstedame Ghita Nørby, den
verdensberømte blokfløjte-virtuos
Michala Petri og strengemesteren Lars
Hannibal optræder sammen på Flensborghus i Flensborg tirsdag den 30.
april kl. 20.
Musik & Eventyr er en forestilling i
10 scenebilleder, hvor tekst og musik
veksler i et harmonisk forløb.
Ord og toner bruges til at fortælle om
livets mystik og enkelhed. Et menneskes tanker om livet og kærligheden

og alle de dårskaber, der følger med
på rejsen.
Ghita Nørby behersker hele følelsesregistret og formår med sit nærvær,
melodiske fraseringer af teksten og
smukke udtale at skabe en stemning
af varme og spænding. Sammen med
de to virtuoser Michala Petri på blokfløjte og Lars Hannibal på guitar og
lut skaber hun en fantastisk forestilling, der leder publikum på en forunderlig rejse gennem eventyrets verden
med en blanding af skøn musik og
fortælling.

Arrangør: Sydslesvigsk Forening.
Billetter: www.ssf-billetten.de, tlf.
0461-14408 125 - SSFs amtssekretariater – Aktivitetshuset (fra 23. april)
- sh:z Ticketcenter - eller ved indgangen.
Musik & Eventyr
Tirsdag, 30. april, kl. 20
Flensborghus
Nørregade/ Norderstr. 76
Flensborg

ÅRSMØDERNE 2019

Fra 24. til 26. maj

Fra den 24. til 26. maj finder de danske årsmøder i Sydslesvig sted mere
end 40 steder.
Årsmøderne rækker fra klassiske forsamlingshusmøder med underholdning over familie- og grillfester til fem
store folkefester.
Alle er velkomne til at deltage.
Desuden arrangeres en række
kunstudstillinger, et debatmøde og
andet.

De nordiske flag er altid med ved årsmøderne – her på friluftsmødepladsen i Flensborg. 
(Arkivfoto)

I år står årsmøderne under mottoet
”Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd”, og der deltager en lang
række gæster fra de fem nordiske
lande. Dermed festligholdes, at Foreningen Norden, som har en særdeles stærk afdeling i Sydslesvig, fylder
100 år i år.
Samtidig står årsmøderne også i Dannebrogs fødselsdags tegn. Det danske
flag, der traditionelt fylder meget til
årsmøderne, fylder 800 år i år.
På www.syfo.de kan man frem til årsmøderne finde informationer om det
omfattende program mm. Der vil løbende være ændringer og tilføjelser.
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UFFES KAFFEBAR

Indkalder til by-generalforsamling
SSF Flensborg By ved formand Preben
K. Mogensen minder de delegerede
om og indbyder interesserede gæster
til by-generalforsamling torsdag den
2. maj kl. 19 på Flensborghus.
Dagsordenen følger vedtægterne og
rummer bl.a. årsberetningen med
status og perspektiver for meddelelsesbladet ”SSF for alle”, regnskabsog revisionsberetningerne, drøftelse
og godkendelse af samme, en kort
beretning fra Dansk Alderdomshjem
v/ Wilma Nissen, valg af formand, to
bisiddere, to suppleanter, to revisorer,
én delegeret til hovedstyrelsen og to
suppleanter til hovedstyrelsen.
Alle nuværende mandats-indehavere
genopstiller.
Som formand: Preben K. Mogensen,
SSF Nord,
som 1. bisidder: Alexandra Wrobel-Kopf, SSF Nord,
2. bisidder: Matthias Maul-Nielsen,
SSF Tarup,
1. suppleant: Klaus Petersen, SSF
Sporskifte,
2. suppleant: Annette Sigvardsen, SSF
Centrum-Duborg-Vest,
revisor 1: Grethe Kreutzer, SSF Nord,
revisor 2: Morten Mortensen, SSF
Nord,
en (udover vedtægtsbestemt: byformanden) yderligere delegeret til

Preben K. Mogensen er klar til en ny
omgang som SSFs byformand i Flensborg. 
(Arkivfoto)
hovedstyrelsen: Lars Nielsen, SSF Sct.
Jørgen/Mørvig,
1. suppleant til hovedstyrelsen: Anne-Margrete Jessen, SSF Sporskifte,
2. suppleant til hovedstyrelsen: Maren Schultz, SSF Centrum-DuborgVest.
Der serveres en bid mad.
Af hensyn til sidstnævnte er det påkrævet med tilmelding senest fredag
middag den 26. april til bysekretariatet enten via flby@syfo.de eller 0461
14408-125, -126, -127.
Delegerede kan sende stedfortrædere.

Hos de store (ved de nye borde) vankede der kaffe og dejlige kager. 

Omsider
med nye
borde

UGEN
DER KOMMER
21.
Ansgar Menighed Flensborg: Påskemorgen med andagt i kirken kl. 6 og
efterfølgende morgenmad i menighedshuset
SSF-distrikt Tønning: Loppemarked på
Skipperhuset kl. 9
SSF-distrikt Egernførde: Fiskekursus
for børn 6-12 år fra Medborgerhuset
kl. 6.30
23.
Borgerforeningen og Foreningen Norden: Foredrag med pastor Mogens
Amstrup Jacobsen i Restaurant Borgerforeningen kl. 19 med fællesspisning kl. 18
Lyksborg Kvindeforening: Besøg hos
Annemarie kl. 16. Derefter besøg i
Adelby kirke kl. 17.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge og
snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
24.
Flensborg Y’s Men’s Club: Foredrag
med fhv. generalkonsul Henrik
Becker-Christensen om ”Da Slesvig
blev delt 1918-1920” i Ansgar Menighedshus Flensborg kl. 18
De danske foreninger og institutioner
i Skovlund: Bogbus ved forsamlingshuset
Vanderup Kvindeforening: Hyggeaften i skolens forhal kl. 19.30
Lyksborg Seniorklub: Foredrag med
Erik Johansen om ”En rejse fra Barcelona til Biscayen” i præstegården kl.
15
SSW-distrikt Medelby/ Vesby: Infor-

mationsaften om ”Zweckberband
Interkommunales Wohn- und Gewerbegebiet im Kirchspiel Medelby“ på
skolen kl. 20
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Rendsborg-Egernførde og Gottorp
amt samt Humanitært Udvalg: Senioreftermiddag med underholdning,
tombola og fælles kaffebord i Restaurant ”Quellental”, Selk kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/ Jydbæk: Husflid i
Jydbæk Forsamlingshus kl. 18
25.
SSH: Generalforsamling på Ungdomskollegiet kl. 17.30
Vesby UF: Niedrigseilgarten med Stefanie Dibbern
Flensborg SSF-distrikt CentrumDuborg-Vest: Kaffeudflugt ud i det blå
fra Skibbroen kl. 13
SSF Husum amt og Husum Bibliotek:
Foredrag md Lars Olsen om ”Slaraffenlandet Danmark – eller?” på Husum Bibliotek kl. 19.30
SSF-distrikt Gettorp: Udflugt til Forstbaumschule, Kiel-Wik kl. 18
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos
Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i
forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet: Samtalesalon med
Lisbeth Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15-20.45

På sidste uges Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen i Tønning kunne deltagerne
omsider tage de nye borde i brug,
som alle danske foreninger i Tønning
i fællesskab har søgt om, sparet op til
og arbejdet på at indsamle penge til.
De 12 nye borde står på Uffe-Skolen
og bruges til foreningernes og skolens
arrangementer.
Ellers på programmet den eftermiddag: påskeklip til børnene, bogbus og
hygge med dejlige kager.
KP

SSF

Børnene havde travlt med påskeklip.

Påskelukker

SSFs kontorer påskelukker i dag,
skærtorsdag fra kl. 14.

TARP DANSKE KIRKE

Sammenskudsgilde i dag
Ugle Herreds danske Menigheder indbyder til skærtorsdagsfejring i dag, torsdag.
Kl. 18 er der gudstjeneste i Tarp
danske kirke ved vikarpræst Morten Mortensen.
Derefter er der fælles spisning.
Det er et sammenskudsgilde. Kirken giver brød og smør og beder
deltagerne selv medbringe noget
til en fælles buffet.
Der er lagt op til en hyggelig aften som optakt til påsken.
Alle er velkomne.

Og var totalt optaget af opgaven.

GUDSTJENESTER
Skærtorsdag, 18. april, Matt. 26, 17-30
Adelby kirke, 18, dansk/ tysk
Egernførde, 19, Madsen
FL Ansgar Kirke, 19, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 17, Ørsted
FL Sct. Jørgen, 19, Egeris
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 18.30, Böll

Læk, 18, Parbo
Rendsborg, 17, Brask
SL Ansgar, 17, Olesen
Sønder Brarup, 19, Mogensen
Tarp, 19, Mortensen
Valsbølhus, 17.30, Strelow

Langfredag, 19. april, Matt. 27, 31-56
eller Mark. 15, 20-39
Aventoft Menighedshus, 10, Parbo
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 12, Jørgensen
FL Sct. Hans, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris, liturgisk
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Gelting, 14, Mogensen
Harreslev, 11.30, Böll

Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 10, Mortensen, liturgisk
Rendsborg, 16, Brask
Skovlund Forsamlingshus, 15,
Strelow, kirkekaffe
SL Ansgar, 10, Olesen, liturgisk
Strukstrup, 11.30, Mogensen
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

(Fotos: Kerstin Pauls)

Påskesøndag, 21. april, Mark. 16, 1-8
Aventoft Menighedshus, 9.30,
Parbo
Bredsted, 14, Parbo
Egernførde, 10, Madsen
FL Ansgar Kirke, 6, Kirkegaard
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted,
kirkekaffe og påskeæg
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 11, Vogel
Garding, 9.30, Jørgensen

Hanved, 10, Böll
Harreslev, 11.30, Böll, dåb
Husum, 15, Vogel
Kappel, 11, Mogensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Parbo
Rendsborg, 11.30, Brask, dåb
SL Ansgar, 10, Olesen
Sørup sognekirke, 9.30, Mogensen
Tarp, 10, Mortensen
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 10, Strelow
Vesterland, 10.30, dansk-tysk

Påskemandag, 22. april, Luk. 24, 13-35
Arnæs, 10, Mogensen
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 17, Dal
FL Sct. Jørgen, se Sct. Hans

Holtenå, 10.30, Madsen
Kolonistenhof, Bornbag 11, 11,
Brask, pilgrimsvandring
Vanderup, 10, Mortensen
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WESTFRIESISCHE STUDENTEN ZU BESUCH

Handlungsplan:
„Nachbarsprache
Dänisch“
Dem SSW-Hauptausschuss am 8. Mai
um 19 Uhr im Flensborghus in Flensburg, in der die Wahlaussagen der
Partei zur Europawahl am 26. Mai
beschlossen werden sollen, sowie
das Wahlmanifest der European Free
Alliance/ EFA, der der SSW angeschlossen ist, diskutiert, sowie die Wiedereinführung eines EFA-Ausschusses
im SSW beschlossen werden soll,
wird u.a. folgende Resolution zum
Beschluss vorgelegt:

HANDLUNGSPLAN

Der SSW fordert einen Handlungsplan „Nachbarsprache Dänisch“:
• Der SSW begrüßt die Initiative der
Landesregierung für 10 Modellschulen im Landesteil Schleswig, in denen
Dänisch-Unterricht besonders gefördert wird.
• Der SSW fordert, dass die Landesregierung in diesem Zusammenhang
einen Handlungsplan „Nachbarsprache Dänisch“ vorlegt, in dem u.a.
folgendes berücksichtigt wird:
• Das Fach Dänisch ist nicht nur als
Minderheiten- oder Fremdsprache
anzusehen, sondern muss als Nachbarsprache einen besonderen Status
in Schleswig-Holstein erhalten.
• Das Unterrichtsmaterial für das
Fach Dänisch muss aktualisiert werden und an die unterschiedlichen
Klassenstufen angepasst werden.
• Die Weiterbildung der Dänisch-LehrerInnen muss vom Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein (IQSH) gefördert werden. Insbesondere muss die
deutsch-dänische Geschichte des
Grenzlandes besser vermittelt werden.
• Das Image und der Mehrwert der
Nachbarsprache Dänisch muss auch
für die Arbeitsmarktchancen der jüngeren Generation offensiver vermittelt

werden.
• Die Landesregierung muss noch
mehr finanzielle Ressourcen für
die Nachbarsprache Dänisch zur
Verfügung stellen, z.B. für mehr
Unterrichtsstunden, für die Beförderungskosten bei grenzüberschreitenden Schulbesuchen oder für die
Region Sønderjylland-Schleswig, die
die Vermittlung der Nachbarsprachen
im deutsch-dänischen Grenzland
koordiniert.
• Das langfristige Ziel des Handlungsplans „Nachbarsprache Dänisch“ muss es sein, Dänisch-Unterricht von der Grundschule bis zur 13.
Klasse in den öffentlichen Schulen im
Landesteil Schleswig anzubieten.

BEGRÜNDUNG:

Seit 2014 gibt es den Handlungsplan
für Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein. Die hiervon umfasste Minderheitensprache Dänisch ist
aber zugleich auch die Nachbarsprache in Schleswig-Holstein. Die
dänische Sprache ist damit gelebte
Realität und Teil des Alltags in der
Grenzregion.
Daher muss die Landesregierung
auch einen Handlungsplan für die
„Nachbarsprache Dänisch“ entwickeln, genau wie dies zum Beispiel im
Saarland mit der französischen Sprache bereits geschieht.
Zu einer guten Nachbarschaft gehört
es, dass man sich sprachlich versteht
und die Kultur des jeweils anderen
anerkennt. Dies erleichtert und verbessert auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit im deutsch-dänischen
Grenzland.
Die Beherrschung der deutschen
sowie der dänischen Sprache ist die
Voraussetzung dafür, dass wir im
Grenzland noch enger zusammenarbeiten können.

Der SSW-Hauptausschuss beschäftigt sich am 8. Mai in Flensburg mit der Europawahl. Ihm zum Beschluss vorgelegt wird auch u.a. eine Resolution in Sachen
Dänisch-Unterricht an öffentlichen Schulen in Schleswig-Holstein.

(Archivfoto: SSW-Ratsfraktion Kiel)

I BORGERFORENINGEN

Mogens Amstrup
Jacobsen om sit
præstelige virke i Asien
Det bliver et overordentligt spændende foredrag, deltagerne i den selskabelige Borgerforenings og Foreningen
Nordens arrangement tirsdag den 23.
april kl. 19 kommer til at overvære i
Restaurant Borgerforeningen i Flensborg.
Den aften møder de nemlig den efterhånden grandvoksne Tarup-dreng,
pastor Mogens Amstrup Jacobsen fra
Gunnarsbyn i Lapland/ Sverige, der
på skift fungerer som svensk præst
nær Polarcirklen og som Svenska
Kyrkans ”mobile præst” i bl.a. Indien,
Indonesien, Japan og andre asiatiske
lande.
En måned i Nordsverige afløses af en
måned i Asien; og det fortæller han

om.
Foredraget er offentligt og finder sted
efter fællesspisningen, hvortil Borgerforeningens vært tager imod tilmeldinger på tlf. 0461 23385 i dagene
forinden (gerne inden påskedagene).

Fra palmesøndagsmessen i Tokyo i
den tyske kirke og med lånte musikere af den tyske menighed. I forgrunden t.v. pastor Mogens Amstrup
Jacobsen som selfie-fotograf og i
baggrunden konfirmanden Hampus,
som deltog som tekstlæser og ved
alterbordet, og dennes familie m.fl.
(Facebook)

Gäste und Gastgeber vor dem Nordfriisk Instituut in Bredstedt. 

(Foto: Antje Arfsten)

Von Null auf
Hundert

„Ich verstehe einfach Null“, sagte ein
Friesisch-Student aus dem niederländischen Friesland stellvertretend
für mehrere Kommilitonen, als er
erstmals nordfriesischen Gesprächen
lauschte.
Er gehörte zu einer Gruppe von
Friesisch-Studenten der Stenden
Hogeschool aus Groningen und
Leeuwarden, die unter Leitung ihres
Dozenten Henk Wolf für mehrere Tage in Flensburg und in Nordfriesland
zu Besuch war.
Das Besuchsprogramm umfasste
Treffen mit Studenten und Dozenten des Friesischen Seminars der
Europa-Universität Flensburg, einen
Besuch im Andersen-Hüs und an der
dänisch-friesischen Schule Risem

Schölj in Risum-Lindholm.
Den Abschluss bildete eine Führung
durch die Ausstellung Nordfriisk
Futuur des Nordfriisk Instituut in
Bredstedt, wo die Westfriesen einige
der Nordfriesisch-Dozenten von der
Uni Flensburg wiedertrafen.
Das Bredstedter Institut steuert seit
über drei Jahrzehnten einen festen
Teil der Friesisch-Lehre in Flensburg
bei, wo seit 2016 Nils Langer Professor für Nordfriesisch, Minderheitenforschung und Minderheitenpädagogik ist.
Die Zusammenarbeit zwischen
Bredstedt und Flensburg funktioniert
sehr gut. Der Direktor des Nordfriisk
Instituut, Dr. Christoph Schmidt, lehrt
jetzt an der Uni Flensburg Geschich-

te, Archäologie sowie Volkskunde
der Friesen, und Institutsmitarbeiterin
Franziska Böhmer gibt eine Lehrveranstaltung zu friesischer Literaturwissenschaft.
Ihr Kollege Dr. Claas Riecken unterrichtet das nordfriesische Frasch.
Das funktionierte so schnell, dass
die westfriesischen Studenten einen
anspruchsvollen nordfriesischen Text
bald ohne große Mühe übersetzen
konnten, eine rasante Beschleunigung von Null auf Hundert.
NFI
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KRAGELUND EFTERSKOLE

FORENINGEN NORDEN

Aprilnummeret af Foreningen Nordens
blad ”Norden” gengav en plakat med
de fem nordiske svaner, der indgik i en
kampagne for at hverve medlemmer.

(Foto: Foreningen Norden)

Kredsgeneralforsamling
i Flensborg

Udsigt fra Morsum Klev med fortælling ved guiden, Peter Petersen over øens
historie. 
(Elevfotos)

På dejlig
studietur
til Sild

På Kragelund Efterskole, Løsning nær
Vejle, har vi i år en dreng, Theide, fra
det danske mindretal i Sydslesvig som
elev på vores skole.
Derfor har vi set det som en god mulighed både at blive lidt klogere på
både det danske mindretal i Sydslesvig og øen Sild, hvorfra han kommer.
Så tirsdag den 2. april og onsdag den
3. april gik turen for 13 elever og tre
lærere til Sild.
Vi tog afsted fra Kragelund Efterskole
klokken 8 i to minibusser.
To af drengene, som skulle med, havde pakket bilen med madpakker m.v.
fra køkkenet og al anden bagage, vi
skulle have. Vi kørte i næsten to timer
til Rømø, hvorfra vi skulle på færgen
til Sild. Vi skulle vente lidt, inden vi
kom op på færgen.
Færgeturen tog omkring 45 minutter
og mange af dem der var med, købte
noget i bordershoppen. Vi ankom til
Sild omkring ved 11-tiden.

PÅ SILD

Efter den korte sejltur kørte vi hen til
Uwe-Klitten, som med over 50 meter
er det højeste punkt på øen, og hvorfra der var en fantastisk udsigt.
Efter at have nydt den flotte udsigt
kørte vi til Sild Danske Skole i Vesterland/ Westerland, som vi brugte som
base for vores tur. Det var dejligt, at
det kunne lade sig gøre, for det var en
rigtig hyggelig skole.
Da vi ankom til skolen, fik vi en
rundvisning af en af lærerne. Vi mødte også Peter Petersen, som skulle
vise os rundt på øen.
Vi stoppede bl.a. ved Morsum Klev.
Der fik vi noget af øens smukke natur
at se, sammen med at vi fik fortalt om
Silds historie, og hvordan det er at
være en del af det danske mindretal
på øen.
Senere gik vi rundt i Vesterland, hvor
lærerne havde lavet nogle opgaver,
som vi skulle fotografere. Samtidig
kunne vi også kigge lidt i butikker
osv.

Mandag den 29. april holder Foreningen Nordens Sønderjyllands-kreds
kredsgeneralforsamling i Flensborg.
Foreningen Norden i Sydslesvig er
vært for generalforsamlingen, som
alle medlemmer er velkomne til at
deltage i.
Generalforsamlingen foregår på
Duborg-Skolen i Flensborg.
Kl. 17 mødes man til en rundvisning
på skolen for at se, hvor langt det
store renoveringsarbejde er kommet.
Skolens rektor Ebbe Rasmussen fortæller om skolen og det store renoveringsprojekt finansieret af A.P.Mølller-fonden.
Kl. 18 er der spisning. Menuen består
af lammeragout (8 euro/ 60 kr. per
person). Drikkevarer kan købes.
Kl. 19 starter den egentlige kredsgeneralforsamling.
Kredsformand Tage Sørensen fra
Foreningen Nordens lokalforening
Tønder-Skærbæk-Toftlund aflægger
beretning.
Der er valg til kredsbestyrelsen efter
vedtægterne.
Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen: senest tirsdag den 23. april.
For medlemmer af Foreningen Norden i Sydslesvig tilmelding til: anke.
spoorendonk@ssw.de eller 0171 822
3512.

Aftensmad hos familie Nielsen.

HOS THEIDE

Da det blev aften, tog vi til Kejtum/
Keitum, hvor vi spiste lækker aftensmad hos Theide, som altså er den
indledningsvist omtalte elev på vores
skole, og hans familie, Nielsen.
Efter maden fortalte Theides bedstefar
historier fra 2. Verdenskrig. Det var
rigtigt spændende.
Senere på aftenen tog vi tilbage på
skolen, hvor eleverne selvsagt var
gået hjem, og vi havde hele skolen
for os selv. Vi pakkede ud og gjorde
soveposerne klar i gymnastiksalen,
hvor vi skulle sove. Vi hyggede os på
skolen, og lige inden sengetid legede
vi mørkegemme, og klokken 23 hoppede vi i soveposerne.
Onsdag morgen vågnede vi ca. kl
7, hvor vi tullede lidt rundt, indtil vi
skulle have morgenmad.

UDSTILLING

OM OS & DEM

Efter morgenmaden pakkede vi
sammen og gjorde os klar, indtil
klokken blev 8:30, hvor vi skulle til
morgensamling og synge nogle sange
sammen med eleverne fra den danske
skole.
Efter morgensamlingen skulle vi op
til 7. og 8. klasse og præsentere os
og fortælle om hvordan hverdagen
er på en dansk efterskole med undervisning, rengøring, aktiviteter og
udflugter mv.
Vi viste også nogle af de it-hjælpemidler, vi bruger i timerne, fordi vi
er ordblinde. Vi hørte også om deres
skole og deres fritid. Og vi sluttede af
med at spille en omgang rundbold for
at sige ordentligt farvel.

BADE & KIGGE

Efter vi var kørt fra skolen i Vesterland kunne vi vælge, om vi ville bade
i ”Sylter Welle” eller på bytur. Næsten alle valgte badelandet, og det var
også mega-hyggeligt. Især fordi der
var sjove vandrutschebaner, vipper
vi kunne springe fra, og der var både

Morgensamling og -sang med eleverne på Sild Danske Skole.

salt og klor i vandet, så det var også
lidt specielt på den måde. Det sved i
øjnene, men det var godt og hyggeligt
alligevel.
Senere på eftermiddagen skulle vi
ind og se Naturgewalten i List. Inde
på Naturgewalten lærte vi en masse
om klima og miljø. Vi blev delt ind i
grupper og havde to timer til at svare på spørgsmålsark og se lidt af de
mange forskellige udstillinger, film og
andre ting, vi kunne prøve.
Da vi var færdige, spiste vi aftensmad
på Naturgewalten, inden vi brugte
det sidste af dagen på at køre en tur
til nordsiden af Sild, hvor vi gik en tur
ved stranden og så mere af den flotte
natur.

HJEMME IGEN

Vi tog den sidste færge, der sejlede
hjem til Danmark, og da færgen kom
i land, var der igen en god køretur,

inden vi kom hjem til Kragelund Efterskole, som vi nåede til lige inden
til sengetid.
Vi har alt i alt haft en fantastisk dejlig
tur, hvor vi har fået set meget af Sild
og blevet lidt klogere på øen og på,
hvordan det er at bo der.
Det var dejligt, at vi kunne overnatte
på den danske skole på Sild, hvor vi
blev taget utroligt godt imod, både af
alle elever, lærere og vores dygtige
guide fra det danske mindretal.
Vi glæder os alle til en dag at vende
tilbage og se lidt mere til jeres fantastiske ø i vadehavet.
(Skrevet af efterskole-eleverne)

Årsmødeplakater
i samspil
med
Sven
Dalsgaard
Fra den 9. maj vises en udstilling af årsmødeplakater og
værker af billedkunstner Sven
Dalsgaard på Dansk Generalsekretariat på Flensborghus i
Flensborg.
Der er fernisering torsdag den
9. maj kl. 16:
• Velkomst ved Jens A. Christiansen, generalsekretær.
• Åbning af udstillingen ved
Erik Fredens, formand for SSFs
billedsamlingsudvalg.
• Dannebrog og Sydslesvig –
causeri ved ph.d.-stipendiat
Rejhan Bosnjak, Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek.
Ferniseringen afsluttes med en
lille forfriskning.
Alle er velkommen.

