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Jazz på
Flensborghus
Fredag, 21. februar er der 
atter jazz på Flensborg-
hus, denne gang med 
Sarah Elgeti Quartet.

Boyband
eller hvad?
SSF og Turnéteatret ind-
byder til ”Den sidste Gud 
– De Damer goes Boy-
band” på Flensborg teater 
torsdag, 20. februar.

Europa-
debat
SSW og Rasmus Andresen 
inviterer til debat fredag 
den 21. februar om aktu-
elle mindretalspolitiske 
udfordringer i Europa.

SSFs FORMAND

Flensborg Avis - torsdag den 13. februar 2020

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
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100 dage med Gitte
Den 9. november 2019 fik Sydsles-
vigsk Forening en ny formand, Gitte 
Hougaard-Werner. KONTAKT har talt 
med formanden, der i denne uge run-
der de 100 dage ved roret.
 
I november blev du valgt som ny 
SSF-formand. Hvordan har de første 
100 dage været?
Det er faktisk kommet bag på mig, at 
der allerede er gået 100 dage. Tiden 
er fløjet afsted. Der har været rigtigt 
meget at se til, men det har på mange 
måder været spændende og sjovt. 
Jeg har oplevet utroligt meget, og jeg 
fortryder ikke et sekund, at jeg stillede 
op. 

Hvad har været særligt udfordrende 
for dig?
Selvfølgeligt er en af de store udfor-
dringer at få tiden til at slå til. Min 
dag har også kun 24 timer. Men jeg 
er blevet god til at organisere min 
hverdag. Det er et spørgsmål om at 
strukturere og om at prioritere. Jeg har 
afgivet nogle poster for at frigive tid 
til andet. Det mener jeg er lykkedes 
godt. Jeg oplever, at jeg trods mange 
møder og mange nye opgaver stadig 
formår at være tro mod mig selv. 
Samtidig føler jeg, at jeg allerede har 
kunnet sætte mit præg på SSF.

Kan du sætte ord på, hvad det er?
For mig er især det sociale fællesskab 
et afgørende element i SSF. Det er no-
get, jeg prioriterer højt, og for at kun-
ne holde fast i det, er det vigtigt, at vi 
i ledelsen er dialogsøgende. Netop 
ønsket om at gå i dialog genspejlede 
sig også, da vi besluttede SSFs nye 
regler for inhabilitet. Debatten blev 
ført i øjenhøjde - på god demokratisk 
vis. 

Hvordan har den nye post forandret 
dit liv?
På mange måder er mange ting som 
altid. Jeg har mange bolde i luften. Så-
dan har det altid været. På den anden 
side er der kommet meget nyt til. Men 
jeg har blandt andet måtte vænne mig 
til medieopmærksomheden. Den er 
særlig stor nu i 2020, og man skal lige 
huske på at holde jordforbindelsen. 
Opmærksomheden skyldes jo min 
nye funktion som formand - ikke mig 
som person. Jeg skal repræsentere he-
le SSF. Det er vigtigt at huske. Jeg er 
beæret over de mange repræsentative 
opgaver, men det betyder også meget, 
at jeg holder kontakten til distrikterne, 
så de også føler sig repræsenteret. 

Netop baglandet var et af emnerne, 
du gik til valg på. Er det lykkedes at 
holde kontakten?
Det føler jeg. Mit mål er blandt andet 
at deltage ved to til tre distriktsge-
neralforsamlinger pr. amt. Det er 
lykkedes indtil nu. Jeg har været med 
flere steder, og jeg er blevet modtaget 

positivt. For mig er det vigtigt at være 
lyttende, så vi i fællesskab kan få tin-
gene til at fungere. Jeg nyder at kom-
me rundt og møde vores medlemmer. 
Det er fantastisk at stå i spidsen af en 
forening som SSF, hvor vi er båret af 
stort engagement og det stærke fæl-
lesskab.

Hvad med udfordringer i SSF? Kan du 
nu efter 100 dage pege på noget?
En stor udfordring er altid at få pen-
gene til at slå til. Der er mange gode 
ideer og mange ønsker, men regnska-
bet skal jo gå op. Det er noget vi altid 
skal arbejde på. Samtidig vil jeg pege 
på, at det gode samspil mellem an-
satte og folkevalgte kan blive endnu 
bedre. 
En anden udfordring er at få nye med-
lemmer engageret i foreningen. Den 
udfordring står SSF ikke alene med. 
Men det er noget vi arbejder på. 

Hvordan kan denne udfordring løses?
Det har jeg desværre ikke fundet det 
helt rigtige svar på. Jeg tror, vi skal 
satse på kommunikation. Vi skal 
skabe medejerskab, og vi skal være 
synlige. Det handler om at formidle 

det gode sociale fælleskab, som altid 
har kendetegnet og fortsat kendeteg-
ner SSF.

Du fik en hektisk start som formand. 
Valg lørdag, første møde i det Sønder-
jyske Præsidie mandag, og sidenhen 
et hav af møder. Er der kommet en 
form for normalitet i din hverdag?
Jeg tror faktisk ikke, at 2020 bliver 
et normalt år. Men det gælder for os 
alle. Der er særligt fokus på mindre-
tallet, og der er meget at se til. For 
folkevalgte og for de ansatte. Men det 
er på en positiv måde, og derfor er 
det på mange måder motiverende. Jeg 
oplever et utroligt godt samarbejde i 
SSF.

Hvad kan vi forvente i de næste 100 
dage?
Vi er kun lige startet på 2020, så vi 
kan først og fremmest se frem til man-
ge arrangementer og stor opmærk-
somhed. Den skal vi bruge til noget 
positivt. For mig er Årsmøderne et af 
de absolutte højdepunkter. Mindretal-
lets store fællesskab betyder også, at 
vi skal holde fest sammen. Det glæder 
jeg mig meget til. ram

Gitte Hougaard-Werner på SSFs landsmøde den 9. november i Husum, just valgt til SSFs nye formand.  (Foto: Martin Ziemer)

Max glæder sig, når ”mor” endelig engang er hjemme.  (Foto: Tim Riediger)
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14.
SSF: Dansk Danseteater opfører ”Nattergalen” på Flensborg Teater kl. 20
SSF-distrikt Agtrup: Mændene koger for deres koner i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Holtenå: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 18
SSW-distrikt Satrup/Sørup: Generalforsamling på Satrup Skole kl. 19.30

17.
Aktive Kvinder Slesvig: Hyggeaften med ”tagselv-bord” i Angsarsalen kl. 19

18.
SSF: Limfjordsteatret opfører ”Træt lever og tungt hjerte” i List Kulturhus kl. 20
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Danske Skole kl. 19-
21.30
Lyksborg Kvindeforening: Fastelavnsfest med rafling på skolen kl. 15.30
SSF Skovlund Ældreklub: Fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 15-17
SSF-distrikt Hohn Herred: Generalforsamling i Vestermølle Danske Skole kl. 
19.30
SSF- og SSW-distrikt Nybjernt: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 18.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
SSW-distrikt Dannevirke: Generalforsamling i Danevirkegården kl. 20

19.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Generalforsamling på Flensborghus 
kl. 18 - spisning kl. 20
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Generelforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Nibøl: Seniorkub i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Foredrag med Signe Andersen ”Danske traditi-
oner” på Slesvighus kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Pastor Ulrich Vogel fortæller om ”Mennesker og begi-
venheder” i Ansgarsalen kl. 14.30

20.
SSFs Humanitære Udvalg: Senior-folkedans med Inger Marie Christensen på 
Flensborghus kl. 14.30
SSF: Agenzy opfører ”Den sidste Gud – De Damer goes Boyband” på Flensborg 
Teater kl. 20
SSF: Limfjordsteatret opfører ”Træt lever og tungt hjerte” i Medborgerhuset, 
Egernførde kl. 20
SSF-distrikt Nordvest: Generalforsamling i Vimmersbøl Skole kl. 19
SSF-distrikt Gettorp: Besøg i Museum for støbejernskunst i Bydelsdorf kl. 15.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for de ældre hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet: Dansk samtalesalon med Lis-
beth Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15-20.45
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Torsdagsklub på Slesvighus kl. 14.30-17
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 18

UGEN  
DER KOMMER

Seksagesima, søndag, 16. februar, Mark. 4, 26-32 

Egernførde  10  Vogel med
  generalforsamling 
FL Ansgar Kirke  10  M. Jørgensen 
FL Helligåndskirken  10 H.  Jørgensen 
FL Sct. Hans  10  Dal
FL Sct. Jørgen   se Sct. Hans 
Gelting  11  Schmidt
Harreslev  11.30  M. Jørgensen
Lyksborg  10  Fønsbo 
Rendsborg  11.30  Brask
SL Ansgar  10  Olesen
Sørup sognekirke  9.30  Mogensen
Tønning  11  T. Jørgensen
Valsbølhus  10  Strelow
Vanderup  15  Jacobsen
Vesterland  10.30  Hansen

GUDSTJENESTER

”BADEHOTELLET”

Sammen med ægtefællen Stig 
Thorsboe er Hanna Lundblad 
manuskriptforfatter på tv-serien 
”Badehotellet”.
Onsdag den 26. februar kl. 19.30 
kan hun opleves ved et foredrag 
på Harreslev Danske Skole, ind-
budt af SSF i Harreslev, Flensborg 
amt og Flensborg by samt Dansk 
Centralbibliotek. Entré: 10 hhv. 
13 euro.
I foredraget fortæller Hanna 
Lundblad om ideen bag ”Bade-
hotellet”, om arbejdet med seri-
ens skuespillere og med den tid, 
serien foregår i.
- Med en serie som ”Badeho-
tellet” er det vigtigt for Stig og 
mig, at de historiske elementer 
er korrekte, så seerne ikke bliver 
forstyrrede i fortællingen, fordi 
de sidder og siger, nej det er 
altså ikke rigtigt. Så når vi i ”Ba-
dehotellet” bringer et køkken fra 
1920erne til live, har vi gjort det 
i samarbejde med museumsfolk, 
ligesom vi sammen med skue-
spillerne har besøgt Det Grønne 
Museum i Auning for at prøve 
at lave mad, som det blev gjort 
dengang, siger Hanna Lundblad 
og fortsætter:
- Det er min oplevelse, at når det 
historiske er i orden, er det lettere 
at digte videre på det og skabe en 
fortælling.

OM ”BADEHOTELLET”
På det lille Andersens Badehotel 
ved Vesterhavet i det nordligste 
Jylland boltrer hotellets rige stam-
gæster og de hårdt arbejdende 
lokale ansatte sig. De ser vidt 
forskelligt på livet, men hver 
sommer smelter deres verdener 
sammen, når de mødes på hotel-
let, og her i yderste klitrække er 
der plads til håb, hemmeligheder 
og opgør.

Mød 
forfatteren 
bag
serien - i 
Harreslev
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Ældreklub nedlagt
på ubestemt tid
På generalforsamlingen den 27. ja-
nuar drøftedes Harreslev Ældreklubs 
fremtid intenst.
Desværre kunne det ikke lade sig gø-
re at finde en, der vil overtage klub-
bens ledelse.
Man bliver derfor nødt til at lade 
klubben hvile, i første omgang et års 
tid.

Måske lykkes det henad vejen at 
finde frivillige hjælpere, der kan tage 
over.
Det beklages, at den nuværende le-
delse på grund af sygdom og alder 
ikke ser sig i stand til at fortsætte.

P.v.a. ældreklubbens bestyrelse 
Bodil Kønig

EUROPEADA

Støt vort landshold
Det Sydslesvigske Fodboldlandshold 
efterlyser medlemmer til støttefor-
eningen.
Hvert fjerde år holdes fodbold-EM for 
europæiske mindretal, Europeada. 
Det gennemføres, når UEFA holder 
EM for herrerne.
Således også i 2020, hvor turneringen 
spilles i Kärnten/ Østrig. 24 hold fra 
nationale og sproglige mindretal i 
Europa deltager. 

Det Sydslesvigske Landshold indkræ-
ver ikke brugerbetaling fra spillernes 
side. Derfor er der brug for økono-
misk støtte. 
Pengene går bl.a. til transport til 
træningskampe, kost, logi, udstyr, 
fysioterapeut samt deltagelsen i selve 
Europeada 2020.
Medlemskontingentet udgør årligt 35 
euro for privatpersoner.
Læs mere på www.sdu-landshold.de

I Sydslesvig denne uge
Museum Sønderjyllands formidlings-
projekt, Genforeningsbussen 2020, til 
markering af 100-året for genforenin-
gen er kørende, og i denne uge gør 
den stop i Sønder Brarup og Husum. 
Formidlere fra Museum Sønderjyl-
land og Den Slesvigske Samling tager 
rundt med fokus på udskolinger og 
gymnasiale uddannelser samt til fol-
kefester i foråret og sommeren 2020.

Genforeningsbussen gjorde stop ved 
Sønder Brarup Danske Skole i går, og 
i dag, torsdag holder den ved Husum 
Danske Skole.
Når Genforeningsbussen gør stop ved 
skoler, er den lukket for offentlighe-
den.
Ønsker man at opleve bussen, kan 
det lade sig gøre ved folkefesterne 
(turnéplan: www.msj.dk)

Genforeningsbussen. < (Foto: Museum Sønderjylland)

Sarah Elgeti Quartet
den 21. februar
Fredag den 21. februar kl. 20 er der 
atter jazz på Flensborghus i Flens-
borg, denne gang med Sarah Elgeti 
Quartet.
Det er fantastisk, hvad Sarah Elgeti 
Quartet har fået af entusiastiske pres-
seudsagn i Danmark og ude omkring 
i verden - ikke mindst i forbindelse 
med udgivelsen af de to studiealbums 
“Into the Open” og “Synchronize”. 
Førstnævnte blev bl.a. nomineret til 
en Danish Music Award i kategorien 
Årets Nye Jazznavn. 
Det nye album “Dawn Comes Qu-
ietly” udkom i Danmark i juli 2019 
med release under Copenhagen Jazz 
Festival. Man vil kunne høre fornyel-
se i Sarah Elgetis kompositioner både 
klang- og karaktermæssigt med en 
udvidet besætning. 
Elgeti tager her bl.a. afsæt i egne 
digte, der kredser om de arketypiske 
nordiske og græske mytologiske fort-
ællinger om livets rejse. Musikken er 
nutidig jazz, der forener det lyriske 
udtryk med det pågående og ekspres-
sive. 
De mange forskelligartede indtryk fra 

disse rejser afspejler sig i kvartettens 
stilistiske bredde: Fra bløde ballader 
over funky latin grooves til bebop 
inspirerede swingnumre i skæve tak-
tarter. 
Siden udgivelsen af ”Into the Open” 
har bandet spillet et hav af koncerter, 
og begejstrede anmeldelser er kom-
met ind fra Danmark, USA, England, 
Italien, Japan, Brasilien og Tyskland, 
hvor kvartetten også har været på 
succesfulde turnéer. 

BANDET
Sarah Elgeti - saxofon, fløjte, kompo-
sition,
Nils Raae - keys, harmonika,
Lars Johnsen – bas,
Henrik Holst Hansen – slagtøj.

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, Ak-
tivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, 
Reisebüro Peelwatt FL og ved ind-
gangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening 
& Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger

Fra Sarah Elgeti Quartets 2019-album “Dawn Comes Quietly”.
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SSW VIL HØRE DIN MENING

FLENSBORG TEATER

OVERSØ-MARCHEN 2020

SSF Vanderup/ Jørl tager til dansk-
tysk afstemningsteater ”Szenis-
che Lesung – Amphibien – ein 
deutsch-dänisches Abstimmungs-
schauspiel“ (omtalt på sidste uges 
KONTAKT) om en familie i grænse-
landet mellem 1848 og 1930 tors-
dag den 27. februar kl. 19 på A.P. 
Møller Skolen i Slesvig.
Der kan ikke bestilles reservering, 
så man skal afsted i god tid.
Deltagere samles kl. 17.30 i skole-
gården i Vanderup og kører samlet 

til Slesvig, hvor dørene åbnes kl. 
18.
Tilmelding nødvendig: Carolin 
Methmann, 04606 7014 037, eller 
Angela Rahn, 04630 1285, senest 
25. februar.
Der er gratis entre; stykket varer to 
timer.

Elever fra det tyske gymnasium i 
Aabenraa og studerende fra Flens-
borg universitet står for forestillin-
gen.

Tager til dansk-tysk
afstemningsteater

SSF VANDERUP/ JØRL

Ungt
indspark
- Vores gode forhold i dag var utæn-
kelige dengang. Vi skal være taknem-
melige for, hvor langt vi er kommet, 
lød det fra elevambassadørerne 
– bl.a. Mats Rosenbaum og Johanne 
Juul Olsen - ved Oversø-Marchen 6. 
februar.

To unge fra det danske mindretal i 
Sydslesvig og to fra det tyske mindre-
tal i Nordslesvig holdt talerne ved det 
danske mindesmærke i Sankelmark. 
De mindede om, at vi aldrig skal 
glemme, hvor vi kommer fra.
- Mange måtte lade livet i kampen for 
deres tro. I dag er der fredelige for-
hold. Det skal vi være taknemmelige 
for, og det er vores opgave at bevare 
freden, lød det fra de unge, der samti-
dig pegede på, at der fortsat er meget 
at kæmpe for.

De unge benyttede lejligheden til at 
fortælle om de udfordringer, de mø-
der som mindretalsunge. 
- Vi oplever stadig fordomme, og 
vi skal gang på gang forsvare vores 
identitet. At skulle forholde sig til det 
i en ung alder kan være udfordren-
de. Men det er normalt for os med 
mindretalsbaggrund, og vi mener, at 
netop denne baggrund gør os mere 
tolerante over for andre kulturer, lød 
det fra dem.

For de unge har markeringerne 2020 
stor betydning, fordi de øger kendska-
bet til mindretallene.
- På begge sider af grænsen oplever 
vi, at folk ikke kender til mindretal-
lene. Heller ikke lærere. Vi håber, 
at opmærksomheden i 2020 ændrer 
på det, og vi håber, at forståelsen for 
vores måde at leve på øges, sagde de 
unge fra de to mindretal. 
Mindehøjtideligheden holdes hvert år 
den 6. februar. Den markerer slaget 
ved Sankelmark 1864. Bag arrange-
mentet står Stammkomitee von 1864 
og Sydslesvigsk Forening.

Mats Rosenbaum og Johanne Juul Olsen holdt taler sammen med to elevam-
bassadører fra det tyske mindretal.  (Fotos: SSF)

Gitte Hougaard-Werner, SSFs formand, lagde kranse ved det danske og det 
østrigske mindesmærke; her bl.a. sammen med landdagspræsident Klaus Schlie 
(t.h.).

Kranse ved det danske mindesmærke i Sankelmark.

Der var stor interesse for Oversø-Marchen.

Skal SSW stille op 
til forbundsdagsvalget?
SSW-landsforbundet vil gerne høre 
din mening og holder endnu tre regi-
onalkonferencer for SSW-medlemmer 
– efter et allerede veloverstået møde 
for Rendsborg-Egernførde amt/ Kiel:
I aften, torsdag den 13. februar kl. 18 
på Slesvighus, Slesvig,

tirsdag den 3. marts kl. 18 på Flens-
borghus, Flensborg og
torsdag den 12. marts kl. 18 på Hu-
sumhus, Husum.
Man kan melde sig ind i SSW på mø-
derne og så deltage med taleret.

Boyband-musik
på åben scene
Kære publikum, det her bliver uhyg-
geligt, lover SSF og Turnéteatret forud 
for forestillingen ”Den sidste Gud 
– De Damer goes Boyband” på Flens-
borg teater torsdag den 20. februar 
kl. 20.
Men det bliver også uhyggeligt mor-
somt, uhyggeligt smukt, uhyggeligt 
grotesk, uhyggelig erotisk, men især 
uhyggeligt musikalsk. 
Bare rolig. ”Den sidste Gud” handler 
ikke om religion men om besættel-
se, kærlighed og idoldyrkelse. Om 
troen på den store kærlighed, som 
unge piger oplever den, når de bliver 
forelskede i deres drømmedrenge-
band, uden at ane, at de måske i 
virkeligheden er blevet forført af en 
topstyret popkultur. Vor tids guder er 
medieskabte ikoner, politikere, rea-
litystjerner, popstjerner, filmstjerner, 

sportsstjerner. Det er dem, der dyrkes 
som guder. 
De fleste af denne gyserkomedies 
boybandsange har I hørt før, men 
ikke på den her måde. Og nogle har 
I måske aldrig hørt før, og så er det 
jo bare hjem og lytte til originalen 
bagefter. Men inden I skal hjem, skal 
I først gyse, grine og besættes af Den 
sidste Gud. 
Rigtig god fornøjelse med Margit 
Watt-Boolsen, Jette Sophie Sievert-
sen, Linnea Voss, Laura Müller, Penil-
le Albæk Andersen, Nina Marie Birk 
og Tine Gotthelf.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Reise-
büro Peelwatt FL og ved indgangen.
 (Tt)

Margit Watt-Boolsen, Jette Sophie Sievertsen, Linnea Voss, Laura Müller, Penil-
le Albæk Andersen, Nina Marie Birk og Tine Gotthelf – med boybandsange i 
Flensborg næste uge torsdag.
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MINORITY SAFEPACK-INITIATIVEMSPI

Vielversprechende Diskussionen bei
Präsentation vor der EU-Kommission

Endlich
angekommen
Die Präsentation der 1,13 Millionen 
Unterschriften der BürgerInnen-Ini-
tiative für mehr Minderheitenrechte 
in Europa, Minority SafePack, bei der 
EU-Kommission letzte Woche - auch 
mit Ex-FUEN-Präsident Hans Hein-
rich Hansen und Ex-SSW-Ministerin 
Anke Spoorendonk – kommentiert 
der grüne schleswig-holsteinische 
Europaabgeordnete Rasmus Andre-
sen, selbst in einer nationalen Min-
derheit verwurzelt:
„Die von den europäischen Min-
derheiten in der FUEN gemeinsam 
initiierte Minority SafePack-Initiative 
ist einmalig und nun endlich dort 
angekommen, wo sie hingehört: auf 
der europäische Ebene. Die Überga-
be der 1.128.385 Unterschriften kam 
genau zum richtigen Zeitpunkt, und 
die neue EU-Kommission hat nun 
die Möglichkeit zu zeigen, dass die 
Interessen und Rechte der Minderhei-
ten für sie einen hohen Stellenwert 
haben.
Wir Grüne erwarten von der Kom-
mission konkrete Vorschläge für mehr 
Schutz und Förderung von Minder-
heiten und Regionalsprachen. Die im 
Minority SafePack geforderten Geset-
zesvorschläge sollte die Kommission 
übernehmen, sodass wir als Parla-
ment gemeinsam mit den Mitgliedsta-
aten darüber verhandeln können.
Jede/r siebte EuropäerIn ist Angehöri-
ge/r einer nationalen Minderheit oder 
autochthonen Volksgruppe. Viele 
von ihnen sind in ihren Staaten nicht 
gleichberechtigt oder werden mas-
siv diskriminiert. Die EU muss sich 
aktiv gegen diese Diskriminierung 
nationaler Minderheiten stellen. Mit 
der Minority SafePack Initiative ha-
ben wir jetzt die Gelegenheit, einen 
deutlichen Schritt in diese Richtung 
zu machen und die Stimmen der 
UnterzeichnerInnen in europäische 
Gesetzgebung umzuwandeln.
Wir Grüne wollen die EU zur Min-
derheiten- und Menschenrechtsunion 
machen und werden im Europapar-
lament unseren Teil dazu beitragen, 
dass die Interessen der Minderheiten 
vertreten und geschützt werden.
Als Teil der dänischen Minderheit 
sind mir die Forderungen der Initia-
tive natürlich auch ein persönliches 
Anliegen. Sie betreffen uns aber alle, 
über Parteigrenzen hinweg, und sind 
Ausdruck unseres gemeinsamen de-
mokratischen Grundverständnisses. 
Für unsere gesamte Europafraktion 
mit unseren Fraktionsmitgliedern der 
Minderheitenparteien der EFA hat der 
Einsatz für Minderheiten eine Prio-
rität.“ MU

SSW OG GRØNNE

Europæisk
debataften
SSW og Europa-parlamentariker 
Rasmus Andresen inviterer til 
diskussionsaften fredag den 21. 
februar kl. 19 i Aktivitetshuset i 
Nørregade/ Norderstrasse 49 i 
Flensborg med Anke Spoorendonk 
(SSW), næstformand for European 
Free Alliance (EFA) og tidligere 
Europa-, justits- og kulturminister 
i Slesvig- Holsten, Maylis Ross-
berg, bestyrelsesmedlem i EFAs 
ungdomsafdeling EFAY – European 
Free Alliance Youth, samt Rasmus 
Andresen, medlem af Europaparla-
mentet for De Grønne.
Efter Europaparlaments-valget i 
sidste år kommer der nu bevægel-
se i Minority SafePack-initiativet 
og forslagene drøftes. Men hvad 
sker der nu?
Hvad betyder Brexit for de euro-
pæiske mindretal og European 
Free Alliance (EFA), der samler 
mindretal fra hele Europa?
Hvor ligger de aktuelle udfordrin-
gerne for de andre mindretal i 
Europa?
Alle er velkomne.

»Es ist das erste Mal, dass wir uns mit 
der Europäischen Kommission auf 
Augenhöhe über unsere Minority Safe-
Pack-Initiative seit ihrer Einführung im 
Jahr 2013 getroffen haben. Wir haben 
bei Vizepräsidentin Jourová, Kommis-
sarin Gabriel und Beamten der Euro-
päischen Kommission echtes Interesse 
an der Initiative festgestellt. Wir mach-
ten deutlich, dass wir die bestehenden 
EU-Politiken zur Unterstützung der 
sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
und zum Schutz der autochthonen 
Minderheitengemeinschaften und 
Sprachgruppen als Teil unseres euro-
päischen Erbes stärken wollen. Wir 
hoffen, dass die kommenden sechs 
Monate die nötige Unterstützung und 
Überzeugung bringen werden und 
dass die Europäische Kommission 
am Ende beschließen wird, auf der 
Grundlage unserer Vorschläge legisla-
tive Maßnahmen zu ergreifen«, erklärt 
Loránt Vincze, Präsident der FUEN 
und Mitglied des Europäischen Parla-
ments während einer Pressekonferenz, 
die im Europäischen Parlament im 
Anschluss an das Treffen in der Euro-
päischen Kommission am 5. Februar 
organisiert wurde.

HOCHKARÄTIG
Die Gesetzesvorschläge, die auf 
den neun Punkten der Europäischen 
Bürgerinitiative »Minority SafePack« 
basieren, wurden an diesem Mittwoch 
der Europäischen Kommission vorge-
stellt. Die MSPI-Delegation traf Vêra 
Jourová, Vizepräsidentin der EU-Kom-
mission und Kommissarin für Werte 
und Transparenz, verantwortlich für 
das System der Europäischen Bürgeri-
nitiative; Mariya Gabriel, die für Inno-
vation, Forschung, Kultur, Bildung und 
Jugend zuständige EU-Kommissarin, 
sowie mehrere Vertreter des General-
sekretariats und der Generaldirektion.

SCHUTZ FEHLT
»Die Europäische Union hat bei 
weitem den größten Einfluss auf das 
alltägliche Leben der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger und ist heute 
einer der wichtigsten Garanten für die 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit und 
der Grundrechte, aber auf EU-Ebene 
fehlt es noch an einer Politik zum 
Schutz nationaler und sprachlicher 
Minderheiten. Um diese Lücke zu fül-
len, haben wir das Minority SafePack 
initiiert«, erklärte FUEN Präsident, der 
Europaabgeordnete Loránt Vincze, in 
seiner Präsentation. 
Er nannte vier Gründe, warum diese 
Lücke gefüllt werden muss. 

1.
Der erste ist das Kopenhagener Dilem-
ma: Während die Achtung der Rech-
te nationaler Minderheiten zu den 
politischen Kriterien gehört, die ein 
Beitrittskandidat zum Zeitpunkt des 
Beitritts erfüllen muss, gelten solche 
Kriterien nicht für Staaten, die bereits 
Mitglied der EU sind. 

2.
Zweitens: Die Kommission hat zwar 
die Achtung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsta-
aten überprüft, aber bisher noch nie 
die Rechte von Minderheiten. 

3.
Drittens tragen die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Kräfte 
und die Globalisierung zu einem sich 
beschleunigenden Trend der Assimili-
erung und des Sprachverlusts bei. 

4.
Der letzte ist der institutionelle 
Standpunkt, denn es wäre erfreulich, 
endlich eine Bürgerinitiative zu se-
hen, die zu solch einem Erfolg führt, 
dass die von Bürgerinnen und Bürger 
gewünschten legislativen Maßnah-
men von der EU verabschiedet wer-
den.
 
GESCHICHTE
Der Vertreter des Bürgerkomitees 
der MSPI und FUEN-Ehrenpräsident 
Professor Hans Heinrich Hansen 
stellte die Geschichte der MSPI vor. 
Die ersten Diskussionen begannen 
2009 darüber, wie das Instrument der 
Europäischen Bürgerinitiative genutzt 
werden kann. 2013 wurde die Initi-
ative der Europäischen Kommission 
unter der Leitung von Jose Manuel 
Barroso vorgestellt. Diese weigerte 
sich im Nachhinein, sie zu registri-
eren. Nachdem das Bürgerkomitee 
gegen die Ablehnung Berufung einge-
legt hatte, begann das Verfahren vor 
dem EU-Gerichtshof in Luxemburg. 
Nachdem die MSPI 2017 in Luxem-
burg das Verfahren gewonnen hatte, 
akzeptierte die Europäische Kom-
mission nach Verhandlungen 9 von 
11 Vorschlägen und veranlasste die 
Registrierung. 
Die erfolgreiche Unterschriften-
sammelkampagne endete 2018 mit 
1.128.385 beglaubigten Unterschrif-
ten und erreichte in 11 Mitgliedssta-
aten den erforderlichen nationalen 
Schwellenwert. Als Rumänien die 
Entscheidung der Kommission zur 
Registrierung der MSPI angefochten 
hatte, fällte das EU-Gericht Ende 
2019 seine Entscheidung: »Die Ents-
cheidung macht deutlich, dass die 
Vielfalt der EU nicht nur die Vielfalt 
unter den Mitgliedstaaten, sondern 
auch die Vielfalt innerhalb dieser 
Mitgliedstaaten bedeutet und dass die 
EU die Pflicht hat, diese Vielfalt zu 
schützen«, betonte es.
 
TEILNEHMER
Die Gesetzesvorschläge der MSPI 
wurden neben dem FUEN-Präsi-
denten Loránt Vincze von den Mit-
gliedern des Bürgerkomitees Anke 
Spoorendonk, Dänin aus Deutsch-
land, Mitglied des Präsidiums der 
Freien Europäischen Allianz; Valentin 
Inzko, Kärntner Slowene, Hoher 
Repräsentant der UNO für Bosnien 

und Herzegowina; FUEN Vizepräsi-
dent Daniel Alfreider, Deutsch- und 
ladinischsprachige Gemeinschaft in 
Italien, stellvertretender Landeshaupt-
mann der autonome Region Trentino 
Südtirol, und Giuanna Beeli, Rätoro-
manin aus der Schweiz, Präsidentin 
der Jugend Europäischer Volksgrup-
pen, sowie dem Minderheitenrecht-
sexperten Frank de Boer vorgestellt.
Weiter: Thomas Hieber, Anwalt des 
Minority SafePacks, Mitarbeiter der 
FUEN, Generalsekretärin Éva Adél 
Pénzes, Rechtsberater Roman Ro-
blek, Politikberater Johan Häggman, 
Politikberater des Minority SafePacks 
Dénes András Nagy und Leiter Kom-
munikation ElődBalázsi-Pál.
An dem Treffen nahmen auch Mitg-
lied des Europäischen Dialogforums 
der FUEN, Dóra Szilágyi und István 
Virág aus dem Büro von Loránt Vinc-
ze, Mitglied des Europäischen Parla-
ments, teil.

VORSCHLÄGE
Die Minority SafePack Initiative hat 
zum Ziel, die Rechte nationaler und 
sprachlicher Minderheiten zu för-
dern und ihren Schutz auf EU-Ebene 
zu gewährleisten. Sie fordert die 
EU auf, die ihr dafür zur Verfügung 
stehenden Instrumente zu nutzen. 
Obwohl der EU-Vertrag die Achtung 
der Rechte von Personen, die Min-
derheiten angehören, als einen Wert 
der EU aufführt, fehlen entsprechen-
de EU-Maßnahmen und rechtliche 
Schritte der EU zum Schutz nationa-
ler und sprachlicher Minderheiten.
Das erste Kapitel der Legislativ-
vorschläge ist eine Empfehlung des 
Rates zum Schutz und zur Förderung 
der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt in der Union durch eine wirk-
same Sprach-, Bildungs- und Kultur-
politik für nationale und sprachliche 
Minderheiten in den Mitgliedstaaten.

FORDERT
Das Dokument fordert:
-wirksame politische Maßnahmen 
in Bezug auf die Bildung in Regio-
nal- oder Minderheitensprachen in 
Bildungseinrichtungen, speziellen 
Lehrplänen und Lehrbüchern,
-Zugang zum kulturellen Leben in 
Regional- oder Minderheitenspra-
chen,
-Finanzierung für Medien, die in Re-
gional- oder Minderheitensprachen 
veröffentlichen oder senden;
-die Förderung der kulturellen Vielfalt 
durch den Zugang zu Kultur und Fi-
nanzierung;
-die Veröffentlichung offizieller Do-
kumente in Minderheitensprachen, 
die Förderung der Verwendung von 
Regional- oder Minderheitensprachen 
in der öffentlichen Verwaltung, im öf-
fentlichen Dienst und in der Justiz, im 
Handel und im Verbraucherschutz.
Die Gesetzesvorschläge fordern:
-eine europaweite Erforschung des 
Mehrwerts von Minderheiten für die 

soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung in Europa,
-die Angleichung der Rechte staaten-
loser Minderheiten
-besserer grenzüberschreitender Zu-
gang zu audiovisuellen Mediendien-
sten und -inhalten durch die Gewähr-
leistung der Dienstleistungsfreiheit 
und der Freiheit des Empfangs audio-
visueller Inhalte in den Regionen, in 
denen nationale Minderheiten leben.

EMPFIEHLT
Es empfiehlt der Europäischen Kom-
mission:
-die Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung ihrer nationalen 
Strategien, Aktionspläne oder inte-
grierten Maßnahmenbündel zum 
Schutz von Minderheiten zu überwa-
chen;
-eine enge Zusammenarbeit zwis-
chen der EU und dem Europarat zu 
etablieren;
-die Förderung von Regional- oder 
Minderheitensprachen durch neue 
oder bestehende Fonds und Program-
me zu finanzieren.
Das Dokument fordert eine Anpas-
sung der Kohäsionspolitik, um die 
Situation der nationalen Minderhei-
ten und die Rolle der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt zu berücksichti-
gen.

SCHLÄGT VOR
Es schlägt vor, den Gebieten, die von 
nationalen und sprachlichen Minder-
heiten-Gemeinschaften bewohnt wer-
den, während des Zyklus der Planung 
und Durchführung von Ausgaben 
aus den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken.
Außerdem werden Programmregeln 
zur Förderung von Projekten vorge-
schlagen, die diesen Gemeinschaften 
zugute kommen, und zwar durch 
eine bessere Integration in Innovation 
und wirtschaftlichen Wandel, die 
Förderung der Mehrsprachigkeit und 
maßgeschneiderte Maßnahmen zur 
Verbesserung der Fähigkeiten und 
der Beschäftigungsfähigkeit von An-
gehörigen einer Minderheit, Chanc-
engleichheit und die wirksame Einbe-
ziehung von Minderheiten und ihrer 
Perspektiven bei der Ausarbeitung 
und Umsetzung integrierter territoria-
ler Strategien.
Das Dokument enthält auch einen 
Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung eines Europäis-
chen Zentrums für Sprachenvielfalt, 
das den Organen, Einrichtungen 
und Agenturen der EU sowie den 
Mitgliedstaaten Fachwissen und 
Unterstützung bei der Förderung der 
Sprachenvielfalt innerhalb der EU 
und dem Schutz und der Förderung 
der Verwendung von Regional- oder 
Minderheitensprachen bieten würde.

(FUEN)

Minderheitenvertreter vorm europäischen Machtzentrum in Brüssel.  (Foto: FUEN)
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SSF BREDSTED

Over 20
arrangementer
Den 3. februar mødte mange med-
lemmer op til generalforsamlingen 
i SSF Sønder Brarup og Omegn i 
menighedslokalet i kirken i Sønder 
Brarup.
Lars Thomsen fra Gottorp Amtsekre-
tariat og amtsformand Petra Mohr 
blev valgt som protokolfører hhv. 
mødeleder.
Distriktsformand Hans Ulrich Prange 
glædede sig i sin årsberetning over 
aktiviteterne i SSF Sønder Brarup med 
over 20 arrangementer. Især frem-
hævede han den gode venskabelige 
forbindelse til Grænseforeningen på 
Thy/ Mors.
I år var der valg af næstformand, 
kasserer, suppleanter, revisorer samt 
delegerede til amts- og landsgeneral-
forsamlinger. Alle blev valgt enstem-
migt.
Hans Ulrich Prange fremhævede 
også den gode understøttelse fra 
medlemmernes side ved de mange 
arrangementer, og især takkede han 
kasser Margrit Volkmann for hendes 
store indsats i foreningen og overrak-
te blomster. Margrit holder intensiv 
kontakt til medlemmerne.
Under eventuelt meddelte Gerda 
Eichhorn, at Jørgen Bruun Christen-
sen fra venskabsforbindelsen Thy/ 
Mors har inviteret til weekendbesøg 
5.-7. juni, og amtsformand Petra 
Mohr gjorde opmærksom på amtets 
forskellige tilbud.

Anne Marxen

Blomster fra Hans-Ulrich Prange og 
distriktet til Margrit Volkmann. 
 (Foto: privat)

Generalforsamling
Læk Ungdomsforening indbyder til 
generalforsamling fredag, 28. februar 
kl. 20 i UFs klubhus, Propst-Nissen-
Weg 59, 25917 Læk/ Leck.
Dagsordenen bliver ifølge vedtægter-
nr med blandt andet beretninger, valg 
til bestyrelsen og fastsættelse af kon-
tingent. Forslag, som ønskes behand-
let på mødet, skal være formanden 
Sven Johannsen, Flensburger Str. 4b, 
25917 Leck, i hænde senest den 21. 
februar. sj

Frasche
eeftermadi
E Friisk Foriining lååsit åle lasmoote 
ouer 60 tu en meekliken eeftermadi, 
än törsdi, di 13. önj e biikenmoune 
am e kl. huulwe trii önj e Friesenhalle 
önj Risem-Lunham. Dåttooch wårt er 
loto am hu latje prise spaald. Följk 
koon ham önjmalde bai Ilwe Boysen 
tel. 04671-6024154. Naie diilj-
naamere san hartlik wäljkiimen. 

MIT LOTTO
Die Friisk Foriining lädt alle Mitgli-
eder über 60 in die Friesenhalle in 
Risum-Lindholm am heutigen Don-
nerstag, 13. Februar, um 14.30 Uhr 
ein; u.a. zu einem internen Spiel Lot-
to mit kleinen Preisen. Anmeldungen 
an Ilwe Boysen, Tel. 04671-6024154. 
Neue Teilnehmer sind willkommen.

Arrangementer
i Flensborg
SSF Centrum-Duborg-Vest har ind-
kaldt til generalforsamling onsdag 
den 19. februar kl. 18 på Flensborg-
hus.
Udover beretninger om året, der 
gik og et udsyn på det, der venter af 
arrangementer og tiltag i det nye år, 
bliver der også hygge med god mad. 
Tilmelding senest den 18. februar til 
bysekretariatet, flby@syfo.de hhv. 
+49 461 14408-125/126/127. 

SSF og SSW Tarup har indkaldt til 
generalforsamlinger fredag den 21. 
februar kl. 19 på Taruphus. 
Pga. spisning bedes om tilmelding til 
SSF-formand Jörg Braun på braun-ta-
rup@gmx.de hhv. +49 461 6742937. 

SSF Engelsby indbyder til plattysk 
teater, ”Familie Pingel” fredag den 
21. februar kl. 20 i Engelsbycentret, 
Brahmsstr. 6.
Dørene slås op kl. 19, og der bydes 
på et glas.
Pris: 12 € for medlemmer og 17 € 
for ikke-medlemmer. Tilmelding ikke 
nødvendig. 

SSF Flensborg Nord indbyder med-
lemmerne til et kig bag kulisserne 
på Flensborg teater torsdag den 5. 
marts og fredag den 6. marts, begge 
dage kl. 10. Rundturen varer to timer 
og er ikke egnet for dårligt gående. 
Der sluttes af med fælles middag på 
Hansens Brauerei for 10 hhv. 15 euro 
(medlemmer/ ikke-medlemmer).
Tilmelding senest 20. februar til by-
sekretariatet, flby@syfo.de hhv. +49 
461 14408-125/126/127.

Med en fræk og sød kanin
I Flensborg, Husum og Slesvig vises 
der børnefilm: En kanindreng og hans 
venner elsker at drille en sur land-
mand med en fantastisk køkkenhave. 
Da han dør, arver hans nevø huset. 
Han hader kaniner. Kaninen gør, 
hvad han kan for at slippe af med det 
irriterende menneske.
Filmen er baseret på Beatrix Potters 
børnebøger fra 1902. Begrænset antal 
pladser.
Filmen vises på Husum Bibliotek 
mandag, 17. februar kl. 13 (tilmel-
ding til imbe@dcbib.dk eller 04841 

82280),
på Flensborg Bibliotek tirsdag, 18. 
februar kl. 15 og torsdag, 27. februar 
kl. 15 (tilmelding til mtk@dcbib.dk), 
og på
Slesvig Bibliotek onsdag, 19. februar 
kl. 14:30 (tilmelding til slesvig@dc-
bib.dk)
Filmen er velegnet børn fra 4 til 12 år 
og deres familie.
Varighed: 1 time og 45 minutter.
Gratis entré.
 imbe

Med ny næstformand
Susanne Ehlers blev for en uge siden 
ny næstformand i SSF Bredsted og 
Omegn. 
Pladsen var ledig, da den hidtidige 
næstformand, Jeanette Huy, var ble-
vet formand i sensommeren 2019. 
Den daværende formand var af 
jobmæssige årsager nødt til at sige 
pladsen fra.
Distriktet havde valgt også at sætte 
bisidderpladserne på valg, selv om 
de efter tur egentlig først står til valg 
næste år. 
Man ville gerne have nogle yngre - 
med bedre kontakter blandt skolens 
forældre - i bestyrelsen. 
Og det lykkedes.
Ud over Susanne Ehlers blev der ny-
valg til Katja Husar og Carina Eichler. 
Katja Husar er kendt som en ivrig 
deltager i Husum Amts udflugter, og 
Carina Eichler har skrevet i amtets 
julehefte. 
Ved valg af delegerede til amtsgene-
ralforsamlingen var der - ret usæd-
vanligt - flere kandidater, end der 
skulle vælges, så her måtte kampvalg 
til for at finde de seks delegerede. 
Inden valghandlingerne havde Jeanet-
te Huy aflagt årsberetning, hvor hun 
bl.a. glædede sig over, at distriktets 
arrangementer tiltrækker børn og 
forældre. 
Hun konstaterede et medlemstab på 
2 procent i 2019.
- Men det henter vi hjem igen i år, 

lovede Jeanette Huy. 
Bredsted er med sine 466 medlem-
mer det største distrikt i Husum Amt. 

ph

Jeanette Huy glæder sig over, at børn 
og forældre flokkes til distriktets ar-
rangementer.  (Fotos: Peter Hansen)

Susanne Ehlers blev ny næstformand 
i Bredsted.

Uslebent og ægte
SSFs Vestkystkultur med Rebecca Lou 
var en oplevelse for de få, der kom. 
Nok satte arrangementet publikums-
mæssig bundrekord, men såvel lyd-
styrken som kvaliteten var i top. 
Forsanger Rebecca Armstrongs stem-
me er som bygget til netop den rå 

rock, og de tre musikere underbyg-
ger hendes hæse, inciterende røst, 
så væggene skælver. Ikke mindst 
Joachim Holmgaards håndtering af 
trommerne kunne få folk til at tro, at 
han jævnligt må have nyt skind på 
dem. For de fik tæsk, gjorde de. 

Om end genren var punk - eller knal-
lertrock som bandet selv kalder det 
-w var der også mere sagte numre 
imellem. 
 ph

Rebecca Armstrongs stemme passer perfekt til den upolerede rock.  (Foto: Peter Hansen)

Fornøjelig fastelavn med
koncert og tøndeslagning
Fredag den 21. februar kl. 15-17 
holder biblioteket den traditionsrige 
og festlige fastelavnsfest for børn fra 
0 til ca. 10 år plus deres forældre på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59.
Festen starter fornøjeligt med en kon-
cert med Ann og Aberne i udlånet; 
et show med masser af musik, leg og 
dans.
Når koncerten er slut kl. 16, skal 
”katten slås af tønden” på tre tønder, 
én for de store, én for de mellemste 
og én for de mindste børn.
Imens er der servering for små og sto-
re med boller og kaffe/ saft.
Efter tøndeslagning venter den 
spændende kåring af kattekonger 
og kattedronninger med uddeling af 
bogpræmier. I år vil der også være 
en præmie for bedste udklædning, så 
sæt fantasien i sving og kom spænde-
ne eller sjovt udklædt på dagen. 
Festen slutter kl. 17.
Der er gratis adgang og ingen tilmel-
ding.
Kom gerne i god tid. Der er begræn-
set p-plads i bibliotekets p-kælder.
 bs Kom gerne udklædt.

Ann og Aberne giver koncert.
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