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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Verdensarvs-fest
Søndag den 30. juni er
der – som omtalt sidst
- stor verdensarvsfest i
Hedeby, på Danevirke og
andre steder.
Det udførlige program…

Læs mere på KONTAKT side 2

Sommer

Foredrag

Der forestår en række
sommer- og sankthansfester, bl.a. i Husum.
Mange af dem omtales
her i KONTAKT, bl.a…

Nordfriisk Instituut tilbyder også i denne sommer
en interessant foredragsrække med friser-relevante emner – på tysk. Se
mere…

Læs mere på KONTAKT side 3

DANNEBROGS 800 ÅRS FEST

Læs mere på KONTAKT side 3

DANEVIRKE TIL FOLKEMØDE

Danevirke Museums leder Nis Hardt, og medarbejder i skoletjenesten Lisbeth Bredholt Christensen fortalte folkemødets
deltagere om den nye UNESCO-verdensarv i Sydslesvig. På folkemødet havde de følgeskab af arkæolog Matthias Maluck
fra »Archäologisches Landesamt«, der ligeledes på dansk orienterede om Hedeby-Danevirkes store historiske betydning.
Mere om Folkemødet – og de unges aktiviteter dér – på KONTAKTside 4 & 5

FUEN-KONGRESSEN

Delegationen fra det danske mindretal: f.v. SSFs formand Jon Hardon Hansen, SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen,
SSWs næstformand Christian Dierschauer, SSF-næstformand Steen Schröder, Skoleforeningens formand Udo Jessen og
(Privatfoto)
Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen. 

Fanebærerne på dette årsmøde-optogsbillede fra Drage, Anna Sophia Petersen
og Madeline Mahmens var indbudt til København for at deltage i Dannebrogs
800 års fest. 
(Foto: Peter Hansen)

De var stolte
over at have
været med
Anna Sophia Petersen og Madeline
Mahmens fra Drage var med, da
Dannebrogs 800 år i lørdags blev
fejret ved en storslået ceremoni i København.
Sammen med over 300 andre fanebærere gik de i optog gennem byen
til Rådhuspladsen.
Ved årsmødeoptoget gennem lands-

byen havde Danmarks-Samfundets
formand Erik Fage-Petersen set de to i
aktion som fanebærere, og inviterede
dem straks efter med til København.
Læs mere på KONTAKTside 4.

Det dansk-tyske grænseland
fortsat flot repræsenteret i FUEN
Selv om det beklageligvis ikke lykkedes SSF som medgrundlægger af mindretalsunionen FUEN at få sæde i det
nye FUEN-præsidium - SSF-næstformand Steen Schröder
blev ikke valgt som Dieter Paul Küssners efterfølger som
vicepræsident på kongressen i Slovakiet i sidste uge - er
det dansk-tyske grænseland fortsat flot repræsenteret i
FUENs ledende organer:
Gösta Toft fra det tyske mindretal genvalgtes som vicepræsident, og Bahne Bahnsen fra Friisk Foriining nyvalgtes til præsidiet. Jens A. Christiansen fra SSF genvalgtes
til FUENs Europæiske Dialogforum, der ikke mindst
har Europa-Parlamentet som ”målgruppe”, og som rosinen i pølseenden genvalgtes Gert Wiencke fra SSF som
FUEN-revisor.

NYE

Nye nationale mindretal blev optaget, så FUEN nu har
108 som medlemmer.
Og syv resolutioner blev vedtaget og sendes til de relevante regeringer, for problemer med regeringen derhjemme er
der en hel del mindretal, der har. Manglende anerkendelse, stille hhv. bevidst tilsidesættelse af rettigheder var der
flere mindretal, der berettede om.
Kendsgerningen om, at nationale mindretal er en berigelse
for en stat og samfundet er ikke nået hele vejen rundt i

Europa.

ØKONOMI

FUENs nu 15 ansatte medarbejdere har nok at se til, for
organisationen har flere og flere opgaver at beskæftige sig
med, ikke mindst hvornår underskriftsindsamlingen Minority SafePack bør afleveres hos en kommende EU-kommission.
Takket være visse statslige tilskud er FUENs økonomi efter
år med problemer nu sund og afbalanceret; dog ser man
gerne, om Danmark genoptager støtten til FUEN.

70 ÅR

Kongressen indledtes i sidste uge med det traditionelle
mindretallenes marked.
FUENs 70 års fødselsdag markeredes med fest, og desuden var der oplysning, sightseeing og udveksling af ideer
om det fremtidige arbejde og hjælp til mindretal med problemer på (og parallelt med) programmet frem til kongressens sidste dag i søndags.
En ny hjemmeside, hvor overgreb mod mindretal dokumenteres, blev præsenteret. Den udbygges løbende: minoritymonitor.eu
Be.
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PROGRAM

SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde
SSFs formand Jon Hardon Hansen har
indkaldt SSFs Hovedstyrelse til møde
tirsdag den 25. juni kl. 18.30 i Hans
Helgesen-Skolen i Frederiksstad. Der
indledes med spisning.

Dagsorden:

1. Spørgetid for medlemmer
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed
3. Valg af dirigent
4. Godkendelse af protokollen fra
mødet 21. maj
5. Fastlæggelse af den endelige
dagsorden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Humanitært Udvalgs beretning v/
Leif Volck Madsen
9. Danevirke Museums beretning v/
Nis Hardt
10. Billedsamlingsudvalgets beretning v/ Erik Fredens
11. Eventuelt
12. Lukket møde

SSF-distrikt Centrum Duborg Vest tager til Lybæk i august – tilmelding gerne
allerede nu! 
(Ill. fra indbydelsen)

Sommerudflugt til
hansestaden Lybæk
SSF-distrikt Centrum Duborg Vest inviterer til sommerudflugt til hansestaden
Lybæk/ Lübeck lørdag den 3. august
med tilmelding inden 25. juli.
Der bliver tidlig afgang kl. 7.30 fra
Skibbroen/ Schiffbrücke overfor søfartsmuseet/ Schifffahrtsmuseum og en halv
time senere fra Dansk Alderdoms- og
Plejehjem på Nerongsallé 27.
Vel ankommet i Lybæk bliver der en
byrundtur samt en kort guidet gåtur
gennem den gamle bydel, og efter
middagen bliver der en guidet rundtur
gennem det europæiske hansemuseum. Efter kaffen vender bussen næsen

hjemad. Forventet hjemkomst i Flensborg ved 19.30-tiden.
Hele herligheden koster 30 euro for
medlemmer og 50 euro for ikke-medlemmer.
Tilmelding foretages til Bysekretariatet
på flby@syfo.de eller 0461 14408 125/
-126 eller -127.
Bindende tilmelding inden den 25. juli.
Indbetaling på distriktets konto, IBAN:
DE63 2152 0100 0000 0201 41 udbedes ved tilmelding.

UGEN
DER KOMMER
21.
Flensborg Ældreklubben Duborg: Oplæsning på Flensborghus kl. 14.30
De danske foreninger og institutioner i
Harreslev: Sankthans på skolen kl. 19
SSF-distrikt Lyksborg: Sankthans på skolen
kl. 19
SSF-distrikt Risby: Sommerfest på sportspladsen kl. 17
22.
Helligåndskirken: Middagskoncert med
Stephan Krueger kl. 12
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/ Mørvig:
Sommerudflugt til Jesperhus fra Jens Jessen-Skolen kl. 7.30
SSF-distrikt Tønning: Familie-cykeltur til
Kongenshus fra Uffe-Skolen kl. 10
SSF-distrikt Mårkær: Sommerfest i børnehaven med kaffebord kl. 15 og grillaften
kl. 17
Sønderbrarup Kvindeforening: Sommerudflugt til Ejdersted fra p-pladsen ved kirken
kl. 10
23.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Sankthans ved
Flensborg Roklub kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Sankthans ved Det Danske Hus kl. 17.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Sankthans
ved Taruphus kl. 18
De danske foreninger og institutioner i
Skovlund-Valsbøl: Sankthans på Valsbølhus kl. 17.30
De danske foreninger og menigheder for
Tarp/ Jerrishøj, Oversø/ Frørup, Vanderup
og Eggebæk/ Langsted: Sankthans ved
Tarp danske Kirke kl. 17
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt Jaruplund Højskole: Sankthans
på højskolen kl. 19
SSF-distrikt Husby: Sankthans ved skolen
kl. 17
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe: Sankthans
og picnic ved skolen kl. 18
SSF-distrikt Hatsted: Sankthans kl. 17.30
SSF-distrikt Tønning: Sankthans
SSF-distrikt Egernførde og menigheden:
Sankthans ved Medborgerhuset kl. 18

SSF-distrikt Gettorp: Sankthans ved Medborgerhuset, Egernførde
SSF-distrikt Rendsborg by: Sankthans ved
stranden i Borgstedt kl. 16
SSF Gottorp amt, Slesvig Roklub og Slesvig
Spejderne: Sankthans i Mysunde kl. 18
24.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklubbens udflugt fra menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen
kl. 14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted: Børneaktivitet ”vindspil” i forsamlingshuset kl. 15. Bogbus kl.
16
25.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i
Sejlklubbben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i
forsamlingshuset kl. 14.30-17
SSF-distrikt Sønderbrarup og menigheden:
Minigolf, An der Stampfmühle i Slesvig
kl. 14
26.
Harreslev Kvindeforening: Petanque med
Landfrauenverein på banerne bag den danske skole kl. 17
Lyksborg menighed: Seniorklub på sommerudflugt til Husum Kirke fra ZOB kl.
13.30
De danske foreninger og institutioner i
Skovlund: Bogbus ved Skovlund Forsamlingshus
Bøglund Seniorklub: Ældremøde i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/ Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 18
27.
SSF-distrikt Hatsted: Afslutningsgrill med
spejderne
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Midtangel Seniorklub 65 plus, SSF-distrikterne Damholm og Satrup/ Havetoft: Udflugt til Haderslev fra ZOB i Satrup kl. 10

GUDSTJENESTER
1. s. e. trin, søndag den 23. juni 2019, Luk.16, 19-31
Bredsted, 14, T. Jørgensen
Egernførde, 10, Vogel,
konfirmandindskrivning
FL Ansgar, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10,
H. Jørgensen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Gelting, 11.30, Mogensen
Harreslev, 11.30, Böll
Lyksborg, 10, Fønsbo

Rendsborg, 11.30, Brask, kaffe
SL Ansgar, 10, Nicolaisen
Sønder Brarup, 10, Mogensen
Tarp, 10, Mortensen
Tønning, 11, T. Jørgensen
Valsbølhus, 17.30, Strelow
Vesterland, 10.30, Hansen
TIRSDAG, 25. JUNI
FL Sct. Hans, 19, Dal,
konfirmandindskrivning

FLENSBORG BIBLIOTEK

Åbner kl. 11

Verdensarvsfesten
30. juni

Da alle medarbejdere deltager i et internt møde fredag den 21. juni, åbner
Flensborg Bibliotek kl. 11.

AFTENPROGRAM

For alle

fra kl. 16 til 22

Verdensarvsfest ved Halvkredsvolden
i Hedeby (Haithabu)
15.15 Alle, der har lyst, stiller op til
menneskekæde på Halvkredsvolden
16.00 Menneskekæde
16.30 Overdragelse af UNESCO-beviset med bl.a. Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther, forbundsminister Michelle Müntefering
og en repræsentant for Danmark
17.15 Festkoncert med Blum & Haugaard Band - Helene Nissen - Sheep’s
E-Band - Von Dü

DAGSPROGRAM
fra kl. 10 til 15

Danevirke (Dannewerk)
10-15 Børneprogram ved Danevirke
Museum: Postens og frimærkeforeningens bod holder åbent: Køb et
nyt frimærke fra Deutsche Post med
verdensarven Hedeby-Danevirke udgivet specielt i anledning af Verdensarvsfesten.
Håndværk fra vikingetiden: Støb din
egen torshammer, fremstil glasperler,
skyd et vildsvin med bue og pil.
Kunst til at tage og føle på: Kom og
vær med til at fremstille et kunstværk
sammen med installationskunstneren
Inga Momsen. Kunstværket tager
udgangspunkt i Danevirkes historie
og forbinder fortid, nutid og fremtid.
Deltagelse er gratis.
Splinterny udstilling på museet:
Den ny udstilling om verdensarven
Hedeby-Danevirke åbner i denne
weekend. Vær blandt de første til at
se den!
I hestevogn langs Danevirke: Kør
med og oplev volden fra en hestevogn (max. 16 personer).
10 minutters rundvisning langs Danevirke (hver hele og halve time)
Forfriskninger og souvenirs: Drikkevarer og mad kan købes på pladsen.
Desuden kan du købe souvenirs
fremstillet specielt til Verdensarven.
Hedeby (Haithabu)
10-15 Ravværksted
Vikingemuseet: Man fremstiller selv
smykker og spillebrikker af rav
Ved vikingehusene: Vikingernes
håndværk
I træskærerens værksted, fra ske til
skål
13-15 Til søs med vikingerne: På rotur omkring Hedeby. Museets bådebygger tager op til 10 åreslaver med

på hver tur.
Vikingernes guder: Spændende fortællinger fra den nordiske mytologi
Hverdagslivet i Hedeby: Oplev lyslevende vikinger med gruppen Opinn
Skjold
10-15 Vikingeteater: Oplev gruppen
Bragis fraendir (aktionsteater)
13-15 Mord i Hedeby: teatergruppen
Midgard Skalden
Slesvig (Schleswig)
10-15 Tag på tur med vikingeskibet
Sigyn (Stadthafen Schleswig/ byhavnen)
12-15 Aktiviteter for alle: Spil og
håndværk for store og små. Man kan
bl.a. spille vikingespil, spinde tråd
af fåreuld og fremstille smykker i
fedtsten. (Stadtmuseum Schleswig/
bymuseet)
12/ 13/ 14/ 15 Korte rundvisninger
på tysk gennem middelalderudstillingen i palæets stueetage: ”Fra Sliens
sydlige bred til nordsiden. Slesvigs
oprindelse i det 11. århundrede.”
(Stadtmuseum Schleswig/ bymuseet)
Hollingsted (Hollingstedt)
10 Rundvisninger
12 på museet Hollinghus
14 på skolemuseet i Hollingsted
Das Apfelschiff (økologisk æbleplantage) sørger for forfriskninger.
Ellingsted (Ellingstedt)
10-15 Friluftbistro med helstegt pattegris indtil alt er spist op
Ved Walloch-krydset ml. Möhlhörnweg og Margarethenwallweg: Flora
og fauna ved Danevirke. Oplev og
nyd naturen, med permanente udstillinger, små rundvisninger efter behov,
forestillinger og tilbud til børn
Skålby (Schaalby)
10-15 Stand up-paddling for alle (afhængigt af vejret)
Hestevognsture med rigtige slesvigere
(Slesvigsk Koldblod)
10/ 12/ 14 Rundvisninger ved Østervolden (Osterwall) i det fredede
område Reesholm med hr. Neubauer
fra den tyske naturfredningsforening
NABU
Vindeby/ Flækkeby (Windeby/
Fleckeby)
10-15 Bueskydning
Rundvisning med hr. Biermann
11-14 Koncert ved Østervolden
(Osterwall) med musikgruppen ”Irrgarten”

SANKTHANS I TARP

Der indbydes til sankthans ved Tarp
danske Kirke – startende kl. 17 med
grillmad og snobrød. Siden tændes
bålet, og pastor emer. Morten Mortensen holder båltale.
SSF og menigheden håber, at vejret
bliver godt, og at mange vil komme
og gøre aftenen hyggelig.

KONTAKT

Sommerpause
SSFs medlemsblad KONTAKT holder
sommerferie.
Der bliver ingen KONTAKTudgaver
torsdagene 11., 18., 25. juli og 1.
august; alle KONTAKTmodtagerne
får dog Flensborg Avis de nævnte fire
torsdage.
Sidste KONTAKT inden sommerpausen udkommer torsdag den 4. juli,
første KONTAKT efter sommerpausen
torsdag den 8. august.
Redaktionel deadline er som altid
tirsdagene forinden ved middagstid.

KONTAKT
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
Redaktion: Bernd Engelbrecht,
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.
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SSF BREDSTED OG OMEGN

SSF SPORSKIFTE

Henry holder op

Sankthans
for alle

I forgårs meddelte Henry Bohm bestyrelsen i SSF Bredsted og Omegn, at
han træder tilbage som formand.
Han gør det uden glæde, for Henrys
hjerte banker for SSF, men jobbet
som viceskoleinspektør på Læk Danske Skole, kræver så meget, at han ofte ikke kan komme til bestyrelsesmøderne og til distriktets arrangementer.
Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning.
Næstformand Jeanette Huy varetager
hvervet indtil næste ordinære generalforsamling, som man så søger at få
holdt så tidligt som muligt.
Henry Bohm lod vide, at han gerne i det omfang tiden tillader det - løser
ad-hoc-opgaver for distriktet eller amtet, hvis han kan bidrage med noget.
ph

3

SØNDERBORG

SSF Sporskifte arrangerer sankthans
søndag den 23. juni kl. 17.30 i og
udenfor Det Danske Hus i Sporskifte.
Grillpølser, salater og drikkevarer kan
købes.
Bålet passes af bydelens frivillige
brandværn.
Båltaler er generalkonsul Kim Andersen.
Der sluttes af ved 20-tiden

SSF FLENSBORG NORD

Viggo Böhrnsen-Jensen deltager bl.a. med billeder fra serien »Borealis«; ovenstående et af dem. 
(Foto: VB-J)

Sankthans
Kunstudstilling om
VED SLIENS BRED
hos
mennesker og klima
roklubben
Sankthans i Mysunde
Henry Bohm i et mere muntert øjeblik.
(Foto: Peter Hansen)

Slesvig Roklub, Slesvig Spejdergruppe og SSF Gottorp amt er gået sammen om sankthans-aftenen søndag
den 23. juni kl. 18 ved roklubbens
bådehus i Mysunde nær færgelejet.
Der bydes på bål og heks, snobrød

og hyggesnak, fællessang og drikkevarer. Sidstnævnte skal der betales
for, alt andet er gratis.
Båltaler er standup´eren Anders Bonde.

AKTIVITETSHUSET

Sommerfest
Som afslutning på sæsonen indbyder
Aktivitetshuset i Nørregade i Flensborg alle venner og brugere til sommerfest fredag den 28. juni fra kl. 16.
Eftersom der skal planlægges, bedes

om tilmelding senest den 26. juni på
0461 150140 hhv. akti@sdu.de.
Deltagerne må gerne bidrage til buffeten med en salat eller en kage.

Søndag den 23. juni kl. 17.30 arrangerer SSF Flensborg Nord sankthansfest ved Flensborg Roklub for og med
alle danske foreninger og institutioner
i Flensborg Nord.
Mødeleder er skoleinspektør Knud
Ramm-Mikkelsen, båltaler SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.
Ungdomsafdelingen fra Klus frivillige
brandværn passer bålet, der tændes
ved 20-tiden.
Skovgade Børnehave, Sortevejens og
Nystadens Børne- og Ungdomshuse
tilbyder alskens aktiviteter for store
og små, roklubben ligeså men ude på
vandet; og Ingridhjemmets børn laver
heksen.
Grillpølser, kaffe og kage sælges.
Kirsten Futtrup og Rainer Porsch synger for på sangene; og Hejmdal Blæseorkester underholder.

FREDERIKSSTAD

Bogbus og Ejdercafé
Mandag den 24. juni, klokken 14:30
- 16:00 holder Ejdercafeen sæsonafslutning hos Ejder Viking på Halbmond i Frederiksstad.

Der vil være kaffe og kage og saft til
børnene, og man kan få lov at prøve
kræfter med et af klubbens fartøjer.
Fra 14:30 til 15:30 er bogbussen på

stedet, og det er også sidste gang på
denne side af sommerferien.
ph

Sankthans på skolen
Søndag den 23. juni, 18:00 byder
de danske i Frederiksstad traditionen
tro til sankthansfest på Hans Helgesen-Skolen.
I år er det Bente Stenger, der holder

båltalen, og for underholdningen står
Dansepigerne fra Seeth, der blandt
andet byder på prinsesse-hip-hop,
hvilket efter sigende skulle være vals i
hip-hop-arrangement.

Derudover bliver der naturligvis
brændt sankthansbål, solgt grillmad
og sunget fællessange.
ph

Tuxen, Hanne Ida Helstrup, Gabriele
Beissmann, Iris Frederiksdottir, Heike
Jacobsen, Helle Koch, Jens Christian
Top, Hakon Lund Jensen, Hans Lembrecht Madsen, Lars Waldemar, Viggo Böhrnsen-Jensen, Nils Vollertsen
samt Hersbach & Møller.

SCT. HANS KIRKE

Gudstjeneste og
koncert
Sankthans-søndag den 23. juni bliver
gudstjenesten kl. 10 i Sct. Hans Kirke
i Flensborg passende ekstra festlig:
Kirken får besøg af Vanløse Kirkes
Pigekor fra København med deres
dirigent Simone Fought og organist
Karsten Kristensen.
Koret synger et par salmer af salme-

digteren H.A. Brorson, der har 325
års fødselsdag den 22. juni.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på frokost i menighedslokalet kl. 11, hvorefter koret synger en
kort koncert kl. 12.30 med sommersange, delvist i jazzarrangementer.

RISUM SKOLE/ RISEM SCHÖLJ

Tag der Offenen Tür
Am morgigen Freitag 15-19 Uhr feiert
die Risum Skole/ Risem Schölj und
Risum Børnehave in Risum-Lindholm
ihr Sommerfest und verbinden dies
mit einem Tag der Offenen Tür.
Es gibt jede Menge Informationen

über die dreisprachige Schule und
den ebenso Kindergarten, ein buntes
Programm mit verschiedenen Spielstationen, Kinderschminken und gemeinsames Grillen. Außerdem ist die
Mini-Phänomenta zu Besuch.

VORTRAGSREIHE

HUSUM OG OMEGN

Sommerfest for hele
mindretallet

Flødebollekatapulten er altid et hit. Her fra sidste års sommerfest.

(Foto: BOU Husum)

Billedkunstnernes Forbund/ Sydjylland viser temaudstillingen "Menneske og klima" på Multikulturhuset
(biblioteket) i Sønderborg 28. juni
- 12. august.
De deltagende kunstnere er Karen
Kirstine Ballegaard, Eva Merz, Lise

Onsdag den 26. juni, klokken 15-18
bydes der til familie- og børnevenlig
sommerfest på Husum Danske Skoles
sportsplads.
Her vil der være et væld af sjove
udendørsaktiviteter.
Hoppeborg, vandbane, airtrack, flødebollekatapult, sminkeværksted for
blot at nævne nogle af dem.
Entreen til det hele er 3 euro, og der
sælges armbånd i forsalg i børnehaven og BOU.
Den dækker også en pølse til at stille
grovsulten med, men deltagerne opfordres til at bidrage til buffeten med
en salat eller noget brød. Tallerken,
krus og bestik må man også selv have
med.
Det er Husum Danske Skole, Husum
Børnehave, BOU Husum og SSF
Husum og Omegn, der står bag sommerfesten.
ph

Nordfriesisches SommerInstitut ab 26. Juni
Am Mittwoch, 26. Juni beginnt das
29. Nordfriesische Sommer-Institut,
die Vortragsreihe des Nordfriisk
Instituut in Bredstedt zu Fragen der
nordfriesischen Kultur, Geschichte
und Sprache.
Beginn jeweils um 19:30 Uhr im
Nordfriisk Futuur, Nordfriisk Instituut,
Süderstr. 30, 25821 Bräist/ Bredstedt.
Der Eintritt ist frei, um eine Spende
wird gebeten.
Die Programmübersicht findet man
auch auf der Homepage https://www.
nordfriiskinstituut.eu/

26.6.

Küstenschutz im Klimawandel
Ein Blick auf die Zukunft der Nordseeküste
Michael Schirmer, Bremischer Deichhauptmann

10.7.

Als die ersten Nordfriesen starben
Was Gräber verraten
Christoph G. Schmidt, Nordfriisk Instituut

24.7.

Deiche, Diamanten und der Tod
Erinnerung an den nordfriesischen
Kolonialakteur Sönke Nissen
Marco Petersen, Dansk Centralbibliotek

7.8.

Die Ostfriesische Landschaft
Geschichte und moderne Aufgaben
Rolf Bärenfänger, Ostfriesische Landschaft

21.8.

Die sprechenden Grabsteine von St.
Laurentii auf Föhr
Joachim Taege, Ferring Stiftung

28.8.

Der Dichter Klaus Groth und sein
„Heisterkrog“ in den Reußenkögen mit klassischen Liedern auf Texte von
Klaus Groth von J. Brahms, G. Jenner
und E. Grieg
Robert Langhanke (Vortrag) und Karsten Grothe (Gesang)

4 KONTAKT
FRA DRAGE TIL KØBENHAVN

Flensborg Avis - torsdag den 20. juni 2019

TILBUD TIL DE UNGE

Madeline Mahmens og Anna-Sophia Petersen er landet på Rosenborg Eksercerplads i København og klar til optoget. 
(Foto: Rainer Porsch)

De mange fanebærere bliver stillet i formation inden afgangen.

(Foto: Anna-Sophia Petersen)

De blev gennemblødte
til ære for flaget
Anna Sophia Petersen og Madeline
Mahmens, begge fra Drage, var med,
da Dannebrogs 800 år i lørdags blev
fejret ved en storslået ceremoni i København.
Sammen med over 300 andre fanebærere – deriblandt tre fra Flensborg
- gik de i optog gennem byen til
Rådhuspladsen i silende regnvejr, og
mens de stod der, begyndte himlen
oven i købet at buldre.
De godt 300 var dog langt fra alene
om at fejre flaget. Såvel langs optogets rute som på Rådhuspladsen var
masser af mennesker mødt op – mange med papirflag i hænderne. Det
gjorde stort indtryk på pigerne, at folk
blev, selv om de blev våde.
- Det viser, hvor stolte danskerne er

af deres flag, siger Anna Sophia Petersen.
På Rådhuspladsen blev de godt 300
faner opstillet som fanevagt og inspiceret af Prins Joachim.
De to unge drager var blevet inviteret
af Danmarks-Samfundets formand
Erik Fage-Petersen. Han havde været
til årsmøde i Drage og overrakt SSF
Drage-Svavsted en ny fane. Ved optoget gennem landsbyen havde han
set de to i aktion som fanebærere,
og inviterede dem straks efter med til
København.
De sagde begge ja lige på stedet.
- Det er en ære at blive bedt om, og
vi er stolte over at have været med,
siger Anna Sophia Petersen.
ph

OG FRA FLENSBORG

Sydslesvig-teltet var godt besøgt, og de unge gjorde en kæmpe indsats. Men der er også en verden udenfor Sydslesvig-teltet på Folkemødet, og den nød de unge sydslesvigere også.

Oplevelser rundt
omkring i Allinge
På Folkemødet i Allinge var der masser af spændende oplevelser, men
en af de mest spændende var en tur
gennem Allinge, hvor vi endte i en
lille baggård. Vi fandt stedet, fordi vi
hørte musik og masser af mennesker
klappe. Og det gjorde os nysgerrige.
Her var masser af mennesker. Nogle
sad på jorden, fordi der ikke var pladser nok. Der var en lille scene, hvor
der stod tre mænd, der rappede - en
lidt anden måde at debattere på.
Publikummet måtte vælge to politikere og et tema, som to af de tre mænd
på scenen skulle debattere om. Men
de skulle ikke kun debattere om temaet og de holdninger, som politikerne havde, de skulle også rappe.
Det var virkelig sjovt, og der var en
rigtig god stemning. De havde gode
argumenter, og man kunne lære en
masse.

ANDRE DEBATTER

I Allinge var der selvfølgelig også
masser af andre debatter og arrange-

Fra Flensborg deltog Inge Grumser (Privatfoto) fra SSF Tarup, der nød hyggen
især med de sønderjyske deltagere, Rainer Porsch fra SSF Flensborg Nord og
Iver H. Ottosen fra Borgerforeningen i Flensborg. For Inges vedkommende var
deltagelsen i København et punktum som fanebærer: - Det har jeg været i 25
år, og nu slutter jeg, siger hun, men lover at hjælpe, når man er i nød…

menter. Vi var fx til et arrangement
hos politiet, hvor det gik ud på, hvordan man spotter en terrorist. Vi fandt
selvfølgelig ud af, at der ikke kun
var én måde at spotte en terrorrist
på, men det var sjovt og spændende
alligevel.
Der var også debatter om bl.a. klimaet og ligestilling.

FOR UNGE

De havde også nogle særlige arrangementer for unge. Torsdag aften var
der en debat med alle ungdomspartier. Hver repræsentant fortalte om sit
parti, og derefter var der koncert. De
ældre var selvfølgelig også velkommen.
Debatten var god. Der blev luftet
forslag som fx, mere opmærksomhed
på klimaforandringerne – fulgt op af,
at publikum skulle stille op i venstre
hhv. højre side og forklare, hvorfor
de stod, hvor de stod. Venstre betød
nej og højre ja. Det var ret spændende at høre folks begrundelser og ge-

nerelt at lytte til deres syn på tingene.
Efter debatten kom “Fool” for at synge for os. Og der var mange unge,
som sang med på sangene. Det var
rigtig hyggeligt at være med her.
Vi rakte et klistermærke op til sangeren, hvor der stod elevambassadørernes sociale media på, og det klistermærke bar han så på sit T-shirt. Det
var rigtig fedt og noget af en succes.
Sådan var der mange rigtig gode og
sjove oplevelser. Og trods uvejret var
det hyggeligt.

Merit Meta Meyer

Det sønderjyske kaffebord i Sydslesvig-teltet med de unge som værter var alle tiders tilløbsstykke.
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DANSKERNE FINDES I MANGE MODELLER

Elevambassadørerne
på Folkemødet
Det er torsdag eftermiddag i Allinge
på Bornholm og Folkemødet 2019 er
skudt igang.
Jeg står inde i teltet sammen med alle
de andre 40 elevambassadører fra
Duborg- og A.P. Møller Skolen, klar
til at gå i gang. Vi har alle sammen
vores t-shirts på samt en rød-hvid
eller gul bøllehat med vores slogan
”Danskerne findes i mange modeller”.
Udenfor teltet tumler en masse folk
forbi. Vi er ved at planlægge de sidste
ting og er derefter klar til at blande os
i menneskemængden udenfor teltet
med ét mål for øje: At oplyse folk om
grænselandet og føre nogle spændende dialoger og diskussioner.

slesvigteltet havde vi også nogle hovedarrangementer i og udenfor teltet.
Et af de første store arrangementer var
”Kong Christian X”, som red gennem
hele byen på sin hvide hest ned til vores telt, hvor der derefter blev fortalt
om de historiske begivenheder, der
forbindes med Sydslesvig og genforeningen i 1920. Fire elevambassadører gik rundt med skilte, og hele
elevambassadørholdet råbte „Kongen
kommer“.
Det var ret sjovt, og folk kiggede på
os, da vi kom forbi. Mange tog billeder af kongen og vinkede til ham, så
vi fik opmærksomhed fra deltagerne i
Folkemødet.

WORKSHOPS

LANTERNE

Til Folkemødet havde vi forberedt en
masse workshops. Man kunne bl.a.
deltage i et sprogkursus, hvor man
kunne gætte, hvad bestemte vendinger betyder på dansk. ”Må jeg kaste
op i rundbold?” var nok den, de fleste
grinte ad. Vi havde også lavet skilte
med provokerende spørgsmål og udtalelser for at få sat dialogen i gang
med forbipasserende.
Men hovedformålet var i al sin enkelthed at tage ud og tale med en masse
fremmede.
Som elevambassadør er man vant til
at tage ud i mængden og tale med
mennesker, man aldrig har set før. I
starten er man lidt nervøs, men efterhånden som man kommer igang og
får gang i nogle rigtig gode diskussioner, er det helt vildt spændende.
På Folkemødet var det ikke kun os
elevambassadører, der lagde op til
diskussioner med folk; der var også tit
nogle, der kom hen til os og spurgte
om ting. Nogle havde hørt os skifte
sprog fra dansk og tysk, mens vi talte,
andre var blevet opmærksommme på
os pga. vores seje t-shirts og bøllehatte.
Mange af dem, vi talte med, kunne
også relatere til vores mindretal, fordi
de selv havde to nationale identiteteter, kom fra et andet land eller kendte
nogen.

FEDT

Det er bare fedt at opleve, at folk
faktisk er interessede i det, vi går og
laver, og at man er fælles om de konflikter og værdier, der findes i et mindretal. Mange af disse samtaler ender
i nogle megaspændende diskussioner,
og man får lov til at høre andres meninger omkring mindretal og national
identitet.
I min gruppe var vi ikke kun ude at
tale med folk, vi var også ansvarlige
for vores social media-accounts. Vi
var på jagt efter ting, mennesker og
events, som vi kunne tage billeder af
og poste på nettet. Vi fordelte klistermærker over hele pladsen, hvor man
kunne se navnene på vores accounts.
Det var utroligt at se, hvor meget man
faktisk kunne dokumentere på medierne.

ARRANGEMENTER

Sammen med hele holdet fra syd-

Fredag aften var vi med til endnu et
stort arrangement, et lanterneoptog
gennem byens gader, med lanterner,
vi selv havde lavet. Mange børn og
også voksne havde hele dagen lavet
lanterner til optoget, og de skulle nu
bruges.
Folkene i gaderne stod og så på, mens
vi sang lanternesangene, som mange
af os kendte fra børnehavealderen.
”Lanterne, lanterne, lys min lille stjerne...” gav genlyd i gaderne, og lanternerne lyste. Det var virkelig sjovt, fordi det mindede os om dengang, da vi
var små og tog på lanterneoptog med
børnehaven eller skolen. Menneskene, der stod og så på, smilte til os, og
der var bare hygge på programmet.

KAFFEBORD

Lørdag kom så det arrangement, som
alle havde ventet spændte og lækkersultne på: det sønderjyske kaffebord.
Vi delte ud til alle, der kom forbi,
af de 7 forskellige kager: Hjemmebagte boller, kringler, nøddetærter,
brødtorter, fedtekager, kys og klap.
Folk var helt vilde med det, og køen
udenfor teltet var lang. Vi fik også lov
til at smage nogle stykker kage, og
de smagte bare dejligt. Der blev spist
kage og drukket kaffe, til det hele var
væk.
Vi sang nogle sange, både på dansk
og på tysk. Vi sang bl.a. ”Die Gedanken sind frei”. Det var noget af en udfordring for vores danske gæster, men
vi syntes, at det gik rigtig godt og var
megahyggeligt.

UVEJR

Lørdag aften skulle en faldskærmsudspringer springe ned midt på pladsen
med Dannebrog dalende efter sig - i
anledning af Dannebrogs 800-års
fødselsdag. Arrangementet måtte desværre aflyses pga. uvejr, der nåede
Bornholm om eftermiddagen.
Det var ærgerligt, men vi fandt på noget andet i stedet for. Vi satte os alle
sammen ind i teltet og sang sammen.
På trods af det dårlige vejr forblev vores humør højt. Det var hyggeligt for
de voksne og også for os unge, og vi
skiftedes til at vælge sange fra sangbøgerne. Udenfor kunne vi høre regnen
plaske ned på teltet, men vores sang
overdøvede lyden af uvejret. Vi fik
vist sunget regnen væk, for hen imod

Kong Christian X. (Alexander von Oettingen) på den hvide hest vakte opsigt, ledsaget af unge med informationstavler. I
Sydslesvig-teltet fik folk mere at vide.
aftenen klarede det op, og man kunne
se et lille glimt af aftensolen.

ELEVAMBASSADØR:

SUCCES

At se at vores hårde arbejde efterlader
et godt indtryk, og at vi bliver husket
af folk, er for os elevambassadører noget af en succes. Det giver os en slags
selvsikkerhed, men viser os netop
også, at vi og det mindretal, vi lever i,
er noget helt specielt. Mange danskere ved ikke, at der findes et sted som
Sydslesvig, men den klarer vi elevambassadører, for det ved vi nemlig en
hel masse om.

Lucca Mikkelsen,

Leonie Mangelsen

FOLKEMØDET

Og de
unge
Folkemødet på Bornholm, en fast
størrelse i dansk politik, kultur
og samfund, blev afviklet i sidste
uge og sluttede i søndags.
Traditionen tro var der pænt
fremmøde med en hel del egne
programpunkter fra det danske
mindretal i Sydslesvig.
Bannerførere for deltagelsen er
Grænseforeningen og SSF, der
takket være ekstra midler fra Sydslesvigudvalget aflastes mht. den
ellers ret så dyre deltagelse: leje
af telt, indkvartering, forplejning
og rejse.
KONTAKTs redaktion har bedt
de unge elevambassadører skrive
om deres deltagelse i Folkemødet
og fortælle om deres indtryk fra
møderne.
Deres tekster er gengivet på denne og forrige side.
Billederne er SSFs.

Elevambassadører trodser regnen.

Om livet på
ungdomscampen
Onsdag eftermiddag ankom vores
hold elevambassadører, bestående
af elever fra Duborg-Skolen og A.P.
Møller Skolen, til Folkemødets ungdomscamp i Allinge.
På ungdomscampen satte vi vores
telte, så de dannede en lille gård med
vores egen lille plads i midten. Vort
humør var højt, og alle var klar til
Folkemødet, men inden vi kom for
godt i gang, skulle vi ud efter aftensmad. Sent på aftenen mødtes vi igen
til lidt telthygge på pladsen. I gården
havde vi sat campingstole op og lagt
vores liggeunderlag ud, så alle kunne
være med. Nogle havde endda købt
lidt at spise og drikke, som vi nød til
noget godt musik.
Tiden løb fra os, og det blev tid til at
gå i seng.
Hvad ingen af os havde tænkt på var
at tjekke vejrudsigten, for midt om
natten vågnede nogle af os i vandpytter inde i teltet. Vi blev fanget af et
skybrud, med lyn og torden og rigtig
meget regn. Heldigvis slap vi og de
meste af vores ting godt fra det dårlige vejr.

TORSDAG

Også lanterneoptoget med bl.a. fungerende formand for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen (i m.) fandt folk interessant.

Torsdag, dagen hvor Folkemødet
for alvor gik i gang, startede med at
hænge tøj og tasker til tørre. Dernæst
et dejligt bad i vores bruservogne og
morgenmad serveret af Bornholm
Efterskoles personale. Dagen gik med
forskellige aktiviteter og debatter
rundt i Allinge. Igen mødtes vi om
aftenen til telthygge i gårdspladsen.
På pladsen mødte vi også folk, der
spurgte til vores slogan på vores
t-shirts og bøllehatte.
Vi fik nogle gode snakke med andre

unge om det at være i et mindretal,
og hvor meget andre egentlig kender
til mindretalene nord og syd for den
dansk-tyske grænse. Der var også
mange unge forbipasserende, der
havde hørt, at vi talte både tysk og
dansk med hinanden, og at vi tit og
fejlfrit skiftede mellem de to sprog.
De havde undret sig og var kommet
over for at spørge os om det.
Som regel var vi kun på pladsen,
når vi skulle sove. Ellers begav vi os
rundt i byen. Der var så meget at se
og opleve ude i byen, så man havde
overhovedet ikke tid til at tage en
middagslur i teltet.
Vi skulle ud og opleve noget.


Maya Vandkrog Kjærsgaard

