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KONTAKT

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Til
Skanderborg

Til
Angel

Til
Danevirke

På søndag er der folkemøde på Ejer Bavnehøj
ved Skanderborg. Også
danske sydslesvigere er
velkomne at være med.

SSF Flensborg By arrangerer en familieudflugt –
også velegnet til enlige og
par – til veterantogbanen
og barfodsparken (en rigtig park; ikke kun action)
i Angel.

SSF Husum tilrettelægger
en udflugt til Danevirke
og SSFs museum samme
sted.
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PROGRAMMET

PROGRAMMET

En børnevenlig by?

H.M. Dronningen på officielt besøg

Foreningen Norden, Nordisk Info og
SSW minder om et fremtidsorienteret arrangement i morgen, fredag
den 23. august kl. 18.30 – 21.00 på
Flensborghus i Flensborg med emnet:
”Hvad er en børnevenlig by?”
Bag denne overskrift gemmer sig et af
FNs 17 verdensmål for en bæredygtig
samfundsudvikling, nemlig målet om
at skabe sikre og inkluderende grønne og offentlige rum for børn i vore
byer.
Så: arbejder du med børns vilkår, er
du kommunalpolitiker eller – vigtigst
af alt – interesserer du dig for fremtiden i din by, så mød op og diskutér
med i morgen aften!
Programmet:
- Velkomst ved Anke Spoorendonk,
formand for Foreningen Norden og
Nordisk Info.
- Hilsen ved Flensborgs overborgmester Simone Lange.
- Oplæg ved Eva Ritter, Nordisk Info,
om arrangementets emne set i en
nordisk sammenhæng med konkrete eksempler fra Sverige.
- Oplæg og diskussion ved:
Jesper Juhl Kristensen, afdelingschef Aabenraa Kommune for Drift
og Anlæg og dermed også ansvarlig
for byens rammer for børns udfoldelsesmuligheder,
Hinnerk Petersen, områdeleder for
Idræt og Kultur hos SdU,
Jonas Römer, Flensborg bys afdeling for byudvikling og klimapolitik.
- Efter pausen med mad og en forfriskning bliver der åben debat med
spørgsmål og svar. Ordstyrer: Anke
Spoorendonk.
Arrangementet er gratis.
Det foregår på dansk med tolkning
til tysk.

Borgere får rig lejlighed til at se H.M.
Dronningen, når Majestæten 3.-6.
september kommer til Slesvig-Holsten
på officielt besøg. Der venter Dronningen et spændende program de fire
dage, skriver Dansk Generalkonsulat
i Flensborg.
Kongeskibet Dannebrog lægger til kaj
i Flensborg Havn kl. 10 tirsdag formiddag den 3. september. På havnen
vil der være modtagelse.
Det er begyndelsen på en lang række
af festligheder, der bringer Majestæten rundt i landsdelen, fra Flensborg
til Kiel, Slesvig, Frederiksstad og til
Risum-Lindholm i Nordfriesland.
Det er fire dage fyldt med gæstfrihed,
både fra det danske mindretals institutioner, og fra tysk side, hvor der er
officielle modtagelser både på rådhuset i Flensborg og i landdagen og hos
delstatsregeringen i Kiel.
På førstedagen vil alle kunne se Kongeskibet og Dronningens ankomst på
havnefronten over for søfartsmuseet/
Schifffahrtsmuseum og senere, når
der er modtagelse af bl.a. Flensborgs
overborgmester Simone Lange på
rådhuset.

Ind imellem besøger Majestæten
Dansk Alderdomshjem og hilser på
beboerne. Det sker blandt andet i

anerkendelse af den stærke grænselandshistorie, der knytter de ældre
medlemmer af det danske mindretal

til Danmark. Flere informationer på
www.tyskland.um.dk

H.M. Dronningen ombord på Dannebrog. 

(Arkivfoto: Keld Navntoft)

Tirsdag den 3. september

Torsdag den 5. september

10.00 Kongeskibet Dannebrog, Flensborg Havn

10.10 Danevirke Museum

10.35 Dansk Alderdomshjem, Flensborg

11.05 Vikingemuseet Hedeby, Busdorf

11.20 Flensborg Rådhus

12.00 Gottorp Slot, Slesvig

12.20 Det Kongelige Danske Generalkonsulat, Flensborg

14.35 Friedrichstadt

13.40 Duborg-Skolen, Flensborg

19.30 Flensborg Havn

14.35 Danfoss Silicon Power, Flensborg
15.40 Kobbermølle Industrimuseum, Kobbermølle

fredag den 6. september

19.30 Kongeskibet Dannebrog, Flensborg Havn

10.20 Risum Danske Skole
12.10 Dänisches Bettenlager (JYSK), Flensborg

Onsdag den 4. september

14.45 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg

10.00 Helligåndskirken, Flensborg

15.35 Flensborghus

11.55 Landtag, Kiel
13.55 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel
14.45 Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel
FNs verdensmål og kommunale
2030-planer.

19.30 A.P. Møller Skolen, Slesvig

Dansk Generalkonsulat i Flensborg har offentliggjort dette besøgsprogram, så
folk kan møde op og vinke til Majestæten.
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SSW

FILMKLUBBEN

Biffen
aflyst
Grundet Dronningens besøg
har SSF været nødt til at aflyse
alle andre arrangementer på
Flensborghus i de dage, besøget
varer, også filmklubben Biffen.
Det betyder, at den forestilling,
der skulle have fundet sted den
3.9., nu er skubbet til den 17.9.
i Store Sal på Flensborghus kl.
19.30.
Titlen på filmen må af ophavsretslige grunde ikke offentliggøres.

Kobbermølle Industrimuseum danner også i år rammen om en scenisk læsning, denne gang omkring Agatha Christie og Hercule Poirot.

(Foto: Kobbermølle Industrimuseum)

Agatha Christie-læsning
Fredag den 30. august kl 19.30
(dørene åbnes kl. 18.30) er det igen
så vidt:
Harreslev kommunebibliotek og
Kobbermølle Industrimuseum inviterer til den populære årlige sceniske læsning på museet. Denne gang
gælder det Agatha Christies ”Die
spannendsten Fälle des Hercule
Poirot”.
Stykkets tre hovedpersoner levendegøres af skuespillerne Claudia
Scarpetti, Roland Kalweit og Danny
Richter fra Motowntheater, der (på
tysk) vittigt og spændende gennem-

spiller nogle af detektiven Hercule
Poirots mest spændende kriminalsager og inddrager publikum i forestillingen.
Billetten koster 12 €, for elever
og studerende 6 €. Forsalg: Kommunebiblioteket i Harreslev (tlf.
0461-9402 3537) og Kobbermølle
Industrimuseum.
Der er et begrænset antal pladser.
Der plejer at blive hurtigt udsolgt.
Spillested: Kobbermølle Industrimuseum, Messinggården/ Messinghof
3, Kobbermølle.
sls

UGEN
DER KOMMER
23.

Foreningen Norden, Nordisk Info og SSW: Debat ”Hvad er en børnevenlig by?”
med fagfolk i panelet og alle andre interesserede, og med spisning, Flensborghus
kl. 18.30-21.00
SSF- og SSW-distrikt Oversø/Frørup: Grillaften hos Gisela og Eike Ahlbory kl. 18
SSF-distrikt Rendsborg by: Grillfest i Ejderhuset kl. 17.30

24.

Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert med Stephan Krueger kl. 12
SSF-distrikt Kobbermølle: Udflugt
Vanderup Kvindeforening: Petanque ved skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Skovby: Udflugt til Grænsemuseet, Geografisk Have i Kolding og
Skamlingsbanken fra forsamlingshuset kl. 9
SSF-distrikt Mårkær: Vandretur i Süderholz kl. 14 med efterfølgende kaffe og
kage i mødelokalet

Tilbyder målrettede kurser
SSW tilbyder atter en række kurser til
dygtiggørelse af partiets mandatbærere.
PRESSE & PR
Mandag, 2. september, kl. 18 -21 –
Aktivitetshuset, Flensborg
Instruktør: Per Dittrich, SSW-pressechef
Hvad skal der til, for at SSW fylder
avisspalterne? Hvordan kan jeg som
gruppens eller bestyrelsens presseansvarlig være sikker på, at min tekst
finder opmærksomhed både hos journalisterne, ude i avisredaktionen og
”medieforbrugerne”?
Per videregiver sine erfaringer, og
hvordan disse opgaver tackles med
succes.

Tilmeldelse senest 25.8. til bodo.neumann@ssw.de
KASSERER-JOBBET
Mandag, 16. september kl. 18-21 Bredsted Danske Skole - Herrmannstr.
8a - 25821 Bredstedt.
Lørdag, 7. september, kl. 10-13 Ansgar - Bismarckstr. 18A - 24837
Slesvig.
Instruktør Thomas Schulz, seniormanager, prokurist / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Flensburg.
Siden juli 2019 er der nogle nye regler, der skal tages højde for, når man i
SSW udarbejder regnskabsberetning.
Tilmelding til bodo.neumann@ssw.de
Vedr. Slesvig: 1.9.,
vedr. Bredsted: 9.9.

GRÆNSEFORENINGEN

Bogbus og
brugermøde
Mandag den 26. august holdes sæsonens første ”Ejdercafe” på Hans
Helgesen-Skolen.
Her kan brugerne selv være med til at
lægge program for resten af sæsonen,
idet temaet denne dag er programønsker.
Det er fra 14:30 til 16:00.
14:30 kommer også bogbussen, som
dog ikke bliver så længe. Den skal
videre til Drage.

HELLIGÅNDSKIRKEN

Sidste
middagskoncert
Lørdag, 24. august kl. 12 slutter rækken af halvtimes middagskoncerter i
Helligåndskirken i Flensborg med en
koncert med musik fra Nordtyskland.
Organist Stephan Krueger spiller værker af bl. a. Heinrich Scheidemann,
Diderik Buxtehude, Johann Nikolaus
Hanff og Georg Böhm.
Der er fri entré.

25.

Egernførde menighed: Fælles kredsdag på Kolonistenhof, Neu Duvenstedt kl. 11

26.

Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag på skolen kl. 14.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen
kl. 19.30

27.

BYDELSDORF

Lyksborg Kvindeforening: Tur til Volkspark, Flensborg fra ZOB kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
SSF-distrikt Sønderbrarup og menigheden: Sejltur på Slien med hjuldamperen
”Schlei Princess” kl. 13.30

Ledig lejlighed

28.

SSF tilbyder en toværelses lejlighed
på 55 kvm til leje i Pensionistboligerne i Bydelsdorf.
Yderligere information ved henvendelse til Michael Oetzmann, Dansk
Generalsekretariat, 0461 14408 116
hhv. michael@syfo.de

Bøglund Seniorklub: Møde for de ældre i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 18
Aktive Kvinder, Slesvig: Informationstur til ”Baum- und Rosenschule Clausen” i
Bøglund fra Stadtfeld kl. 14

29.

SSF-distrikt Egernførde: Senioreftermiddag i Medborgerhuset kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt og Voksenundervisningsnævnet: Dansk Samtalesalon med Lisbeth Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15 – 20.45.
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GUDSTJENESTER
10. s. e. trin., søndag, 25. august, Luk. 19, 41-48
Aventoft Menighedshus
9.30
Schmidt
Egernførde		
se Neu Duvenstedt
FL Østersøbadet
10.30
fælles med St. Petri
FL Helligåndskirken
10
von Oettingen
FL Sct. Hans		
Menighedsudflugt
FL Sct. Jørgen		
Menighedsudflugt
FL Sporskifte
10
Hougesen
Harreslev
11.30
Böll
Lyksborg
10
Fønsbo
Medelby skole		
Menighedsudflugt
Neu Duvenstedt, Kolonistenhof 11
Nicolaisen
Rendsborg 		
se Neu Duvenstedt
Satrup
10
Kühl
Forsamlingshuset Skovlund		
Menighedsudflugt
Store Vi kirke		
Menighedsudflugt
Tarp
10
Mortensen
Tønning
10.30
T. Jørgensen
Valsbølhus		Menighedsudflugt
Vesterland
10.30
dansk-tysk

FREDERIKSSTAD

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

Der er ingen tilmelding; har man lyst til at tage til folkemødet på Ejer Bavnehøj på søndag den 25. august, kl. 11, kl. 12 eller kl. 13, deltager man bare og
nyder samværet og programmet. Hovedtalere er chefredaktør Jørgen Møllekær
og EU-parlamentariker Søren Gade. Derudover bliver der fællessang, koncert,
kormusik og gymnastik. Arrangør er Skanderborg Grænseforening, støttet af
landsorganisationen Grænseforeningen, af Skanderborg Kommune og Foreningen PlanDanmark.

Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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MIKKELBERG INVITERER

SSF FLENSBORG BY

Barfodsparken er naturskønt beliggende. 

Nogle af Jens Gregersens fugle.

Udstilling med
Jens Gregersen
Foreningen Norden fylder 100 år. I
den anledning inviterer Mikkelberg
til åbning af udstillingen ”Fugle” med
billeder af maleren Jens Gregersen
lørdag den 7. september kl. 14 på
Mikkelberg, Center for Nordisk Kunst
og Cricket, Horsted Landevej/ Horstedter Chaussee 1, 25856 Hatsted/
Hattstedt.
Ved åbningen vil der være en samtale
mellem maleren Jens Gregersen og
forfatteren Ulla-Lena Lundberg om
fugle og fuglekiggeri.
Desuden underholder Stormtown

Jazzcompany.
Jens Gregersen er en af Danmarks
dygtigste fuglemalere og tilhører
kredsen af danske kunstnere for natur
og miljø.
Ulla-Lena Lundberg fra Åland hører til de mest betydningsfulde finlandsk-svenske forfattere. Hendes bog
”Sibirien: Selvportræt med vinger”
handler om en fire måneder lang ornitologisk rejse.
Udstillingen varer indtil 20. oktober.
Åbningstider: Tors 11-16, lø-sø 13-17
eller efter aftale.

Mikkelberg i Hatsted kalder.

NORDISK KUNST

Fem kvinder
udstiller
Foreningen Norden fylder 100 år i år.
I den anledning arrangerer Sydslesvigs danske Kunstforening, Foreningen Norden i Sydslesvig og Nordisk
Info i Sydslesvig en kunstudstilling
med én kunstner fra hvert af de nordiske lande - Finland, Island, Sverige,
Norge og Danmark.
Udstillingen vises på Flensborg Bibliotek i Flensborg og åbnes torsdag
den 5. september kl. 19, hvor alle er
velkommen.
Åbningstalen holdes af den tidligere
leder af Nordisk Informationskontor
Anette Jensen, nu sognepræst ved

Løjt-Genner kirker, og der vil være
hilsner fra direktør for Nordisk Råd,
Britt Bohlin og formanden for Foreningen Norden i Sydslesvig Anke
Spoorendonk.
De fem kvindelige kunstnere, der er
tilstede ved åbningen, er
Yvonne Swahn, maleri – Sverige,
Borghild Rudjord Unneland, installation – Norge,
Olöf Einarsdóttir, tekstil – Island,
Eeva Hannula, foto – Finland, og
Vibeke Nørgaard Rønsbo, skulptur –
Danmark.
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(Fotos: Barfußpark Schwackendorf)

Familieudflugt
for hele
Flensborg
Søndag den 8. september arrangerer
SSF Flensborg By en udflugt for hele
Flensborg, ikke mindst for børnefamilier. Der er ikke lang kørsel forbundet
med udflugten men masser af sjov
for dem, der gerne vil, og mere stille
sightseeing for dem, der er til det.
Turen går til den angelske veteranbane ”Angeler Dampfeisenbahn” med
udgangspunkt i Sønder Brarup og
Kappel som mål; og derfra videre til
Barfusspark/ barfodsparken i Svakkentorp/ Schwackendorf nær Kappel.
Sidstnævnte sted er der masser af
action for alle dem, der vil det, og
muligheder for rolige gåture i en flot
park for dem, der kan lide den måde
at bruge fritiden på.
Kl. 10.45 bliver der afgang fra Ansgar
Kirke i Flensborg Nord, lidt senere
fra Skibbroen/ Schiffbrücke/ museumsværftet, senere igen fra Jens Jessen-Skolen og derpå fra Sct. Jørgens
Plads, og henad kl. 11 fra hjørnet
Adelby Kirkevej/ Lyksborggade/
Glücksburger Strasse.
Deltagerne samles op de nævnte steder. Sig til ved tilmelding, hvor man
vil stige på bussen.
Man kan forvente at være hjemme
igen omkring kl. 16.30.
Deltagerne medbringer selv madpakke; SSF sørger for kaffe/ te, drikkevarer og kage.
Medlemmer betaler 20 euro, børn 5
euro, under 12 år gratis. Gæster betaler 30 euro.
Tilmelding på bysekretariatet,
flby@syfo.de hhv. 0461 14408125/125/127 senest mandag morgen
den 26. august.

Det smukke svenske damplokomotiv
S1916 spændes for vognene på turen
fra Sønderbrarup til Kappel 8. september.

(Foto: Angelner Dampfeisenbahn)

Flot anlagt, velegnet til action og/ eller gåture.

Børnene er bestemt ikke bange for mudderet, men vælger de helkrops-dukkerten, bør forældrene have skiftetøj med.

4 KONTAKT

Flensborg Avis - torsdag den 22. august 2019

SSF HUSUM & EJDERSTED AMTER

Synges skal der, når de danske samles. 

SSF HUSUM

(Fotos: Peter Hansen)

Danevirke har blandt andet en kanon som dem, fæstningen var bestykket med i 1864. En rekonstrueret Skanse 14 kan
også ses på Danevirke den lørdag, dog uden kanoner.

Den tur
bliver
hammer
Lisbeth Bredholdt fortalte engageret og vidende om Hattesens kunst.

Under kaffen var der også tid til hyggesnak og skælmske smil.

Seniorerne fik
en på Hattesen
Der blev både fortalt om centrets
tilblivelse, om Husum Cricket Club
og om visionerne for nyt liv i og på
Mikkelberg, da et par snese seniorer
fra SSF Husum og Ejdersted amter i
mandags besøgte Mikkelberg, Center
for Nordisk Kunst og Cricket.
Georg Buhl, der er søn af stedets
grundlægger, Henry Buhl, kunne fortælle om pudsige hændelser fra opbygningen og vise fotos fra dengang,
stedet lige var blevet købt. Da var det
forfaldent, men det var en god hjælp,
at Georg Buhl dengang var ellærling,
og at en af de ansatte på fritidshjemment i Husum havde en fortid som
murer.
- På Mikkelberg var der ingen vedtægter og ingen generalforsamling.

Håndværk som i vikingetiden. 

(Fotos: Danevirke Museum)

SSF BREDSTED

Der var Henry, fortalte sønnen.
Stedets nye leder, Lisbeth Bredholdt,
luftede nogle af sine visioner for at
puste nyt liv i Mikkelberg - og genoplive gamle kontakter, der har ligget
lidt i dvale. Endvidere viste hun rundt
i Holger Hattesen-udstillingen, som
nu hænger på Mikkelberg.
Og endelig fortalte Jörg Krüger, der er
formand for Husum Cricket Club, om
klubbens opstart, om dens liv i dag,
og også lidt om spillets regler, der
blandt andet indebærer, at det ene
hold ustandseligt skal drikke the.
Der var naturligvis også tid til at få
kaffe og kage og til at synge et par
gode, gamle, danske sange.
ph
Jump – det er sagen. 

HATSTED

Bogbus og klippe-klistre
På mandag klokken 15 er der igen
børneaktivitet i forsamlingshuset i
Hatsted.
Denne gang skal saksene i gang, for
det handler om at fremstille vinduespynt.

Lørdag den 7. september byder SSF
Husum og Omegn på en tur til Danevirke, Europas ældste forsvarsværk.
Danevirke er hen ved 1600 år gammelt og var en gang grænsen mellem
Danernes rige og Frankerriget. Siden
var det grænsen mellem Danmark og
de tyske lande.
Deltagerne kører fra p-pladsen ved
Neue Freiheit klokken 10 og når frem
cirka tre kvarter efter.
Når de er ankommet, får de en rundvisning på Danevirke Museum, hvorefter de spiser deres medbragte mad.
Maden er ikke inkluderet i prisen –
tag selv mad med.
Derefter kan de lære at lave
thorshamre. Thor var en af de gamle
nordiske guder, som man tilbad den
gang, Danevirke blev bygget.
Når han kastede sin hammer, ramte
han altid, og hammeren kom altid
tilbage til ham.
Turen koster 10 euro for voksne og 5
for børn.
Tilmelding senest 29. august til Daniela Caspersen, 015201351285,
caspersen.dany@gmail.com
Tilmelding er først gyldig, når deltagerprisen er indbetalt på IBAN DE25
2175 0000 0106 0196 07, BIC: NOLADE21NOS
ph

15.30 serveres der kaffe og kage, og
klokken 16 kommer bogbussen.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde
sig, man kan bare møde op.
ph

Rend og hop
Lørdag den 21. september byder SSF
Bredsted og Omegn sine medlemmer
og ikke mindst deres børn på en tur
til ”Jump a lot”.
”Jump a lot” er - trods det engelskklingende navn - et legeland i Danmark. Efter sigende Syddanmarks

største af slagsen.
Det ligger ved Rødekro og byder
blandt andet på minigolf, trampoliner, hoppeborge og klatrebaner.
Prisen er 17 euro for voksne og 10 for
børn.
Ikke-medlemmer kan også deltage,

(Foto: VisitAabenraa)

men så er prisen 25 for voksne og 17
for børn.
Tilmelding inden 1. september til
Jeanette Huy i SFOen eller Bianca
Brodersen på skolen.
ph
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DIE NATIONALEN MINDERHEITEN

Am Stand des Minderheitensekretariats beim Tag der offenen Tür des BMI 2019.

Tag der offenen Tür
in den
Bundesministerien
Sonntag Abend ging ein ereignisreiches Wochenende für die nationalen
Minderheiten in Deutschland und
deren Minderheitensekretariat in
Berlin zu Ende. Wie jedes Jahr hatte
auch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) seine
Türen zum 21. Tag der offenen Tür
der Bundesregierung für zahlreiche
Interessierte geöffnet.
Das Minderheitensekretariat und
die Vertreter aller vier autochthonen
nationalen Minderheiten waren am
Samstag und Sonntag vor Ort.
Die zahlreichen Besucher konnten
nicht nur aufschlussreiche Informationsmaterialien erhalten, sondern sich
auch bei einem Angehörigen einer
Minderheit informieren und mit etwas Hilfe ein Quiz rund um die Minderheiten und die Regionalsprache
Niederdeutsch lösen.
Tolle Preise aus den Regionen der
Minderheiten warteten auf die BesucherInnen.
Gemeinsam mit dem Niederdeutschsekretariat, der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Minderheiten (AGDM) informierten die Vertreter am Stand des
Beauftragten der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Dr. Bernd Fabritius über
ihre Anliegen.

Auch auf der Bühne des BMI waren
die Minderheiten vertreten, als sich
am Samstag der Beauftragte Dr. Fabritius über die unterschiedlichen
Schwerpunkte seiner Arbeit mit
Vertretern der Aussiedler, Vertriebenen, der deutschen Minderheiten
sowie der nationalen Minderheiten in
Deutschland und der Regionalsprache Niederdeutsch unterhielt.
Dabei berichtete u.a. Ilse Johanna
Christiansen, Vorsitzende des Frasche
Rädj – Friesenrat Sektion Nord, über
die Nordfriesen, Oswald Marschall,
Vorstandsmitglied des Zentralrats
Deutscher Sinti und Roma, über die
deutschen Sinti und Roma sowie
Karl-Peter Schramm, Saterfriese und
Mitglied im Minderheitenrat, über
die aktuelle Initiative des Bundesrates, die nationalen Minderheiten im
Grundgesetz zu verankern.
Am Sonntag durften darüber hinaus
die Besucher des Tages der offenen
Tür eine Schülergruppe vom Niedersorbischen Gymnasium Cottbus /
Dolnoserbski Gymnazium Chóśebuz
erleben, die unter Leitung von Gerald
Schön niedersorbische Lieder präsentierten, über das Sorbische erzählten
sowie typische niedersorbische Instrumente, wie z.B. den Dudelsack,
vorstellten.
ms/be.

Gespräch am Stand der nationalen Minderheiten beim Tag der offenen Tür des
BMI.

Vertreter der nationalen Minderheiten am Stand mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bernd Fabritius. 
(Foto: Thorsten Werner/ SSF)

Besucher des Tages der offenen Tür beim Quiz bei der dänischen Minderheit. 

(Fotos: Minderheitensekretariat)

Der Minderheitenbeauftragte Fabritius gemeinsam mit den Vertretern der Minderheiten, der Regionalsprache Niederdeutsch sowie Aussiedlern auf der Bühne; am Mikrofon: Karl-Peter Schramm von den Saterfriesen.

