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FORSIDEN: 

10. september 2011 på Flensborg Gl. Kirkegård. Prins Joachim, kulturminister Per Stig Møl-
ler og Tysklands ambassadør i Danmark Michael Zenner, overborgmester Simon Faber og
bypræsident dr. Christian Dewanger samt en stor skare indbudte gæster plus en stor flok
nysgerrige kommer til genindvielse af den restaurerede Istedløve. (Foto: SPT)

BAGSIDEN:

Det danske mindretal afvikler årsmøderne 2011 med en ganske særlig Istedløve på plakaten.
Den løve består af 1500 Sydslesvig-relaterede billeder, som fotograf Lars Salomonsen har
taget.
At plakatløven består af 1500 fotografier ses, når man går tættere på SSFs og amtskonsu-
lent Per Dittrichs meterhøje årsmødeplakat. (Foto: SPT)

Redaktion: Jette Hanisch og Bernd Engelbrecht
Sydslesvigsk Pressetjeneste - Dansk Generalsekretariat Flensborg,
tlf. +49 461 14408-120 - fax +49 461 14408-131 - spt@syfo.de
Redaktionsslut 15. oktober 2011.
Sats, layout og tryk: Flensborg Avis A/S - ISNB 923 088
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Af Dieter Paul Küssner

Hvordanblivermandansk?Fordefles-
te af vore landsmænd i Danmark et
unødvendigtspørgsmål. De erdet.Født
indiendanskhverdagmeddåbsattest,
pas og slægt på plads. Det danske er
ikkenogetvalg,menengiventilstand.
Sådanerdetikkeforalledanske.Ik-

ke for indvandrere, derhar valgtDan-
mark som bosted,men heller ikke for
de 50.000 danske sydslesvigere, der
udenforDanmarkmedet tyskpashar
valgt Danmark og det danske som til-
hørssted.Athævdeetdansksindelagi
en overvejende tysk hverdag er en
særligudfordringogsamtidigenberi-
gelseietgrænseland,hvorfrisisk,tysk
ogdanskmødes.
Når tilhørsforholdet ikke er givet på

forhånd,statsborgerskabetmanglerog
levestedet er udenfor dansk jurisdik-
tion,erbekendelsenafgørende.Foret
nationaltmindretalbyggerdetbl.a.på
en historisk forbindelse og et stærkt
ønskeomatforbliveienkulturelsam-
hørighed med moderlandet. At dyrke
forbindelsenogsikrenyegenerationer
forankringifællessprogogkulturkræ-
ver børnehaver og skoler. Det kræver
ogsåetkultureltvoksenlivogenleven-
de forbindelse henover grænsen
mellemmoderlandogmindretal.
Den politiske indflydelse og kamp

formindretallets borgerlige pligter og
rettigheder tager vort politiske parti
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)
sigaf; i tætsamtalemeddeorganisa-
tionerog foreninger,derdannerbasis
for grundstammen i vælgerforening-
enspolitisketilslutning:mindretalsvæl-
gerne, frisere såvel som danske syd-
slesvigere.Isærindenfordetsidsteårs
prøvelsermedKiel-regeringensangreb
påenanstændigmindretalspolitik,der

byggerpåBonn-erklæringensborgerli-
ge ligeværdssikringog landetSlesvig-
Holstens egen forfatning, dergarante-
rer mindretallet økonomisk støtte og
netop beskyttelse, har SSW, Sydsles-
vigsk Forening (SSF) og Dansk Skole-
forening forSydslesvigdanneten for-
billedlig trojka, der overformyndighe-
der og politikere stålsat har krævet
ligeværdige statsborgerlige rettighe-
der.
Når det samledemindretal så ihær-

digtogudenslinger ivalsen– iøvrigt
sammen med mange retskafne tyske
medborgere – har vendt sigmod for-
ringelsen af mindretalskontrakten
mellemtyskeogdanskeborgereiSyd-
slesvig,skyldesdetmindretalletsselv-
forståelse som integrerede borgere i
landetmedrettentilegenkulturelselv-
udfoldelse uden hindringer og be-
grænsninger endsige økonomiske
straffeaktioner fra regeringsmagtens
side.
Når et enigt Sydslesvigsk Samråd

Dieter Paul Küssner. (Foto: SPT)
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derfor efter utallige forhandlinger om
en ligestillet og retfærdig tilskudsord-
ningforvoreskolebørnmåkonstatere,
atCDUogFDPilanddageniKielnæg-
ter os den statsborgerlige ligestilling,
såerdetkonsekventognødvendigtfor
det ønskede fortsatte fredelige samliv
mellemdanskog tysk i grænselandet,
at Samrådet anbefaler et nødvendigt
regeringsskifte i Kiel. Fremtidens
grænseland vil ikke kunne fastholde
sinpositionsommodelregionforsam-
livet mellem flere kulturer, når rege-
ringen og et spinkelt flertal i Kiel be-
handlerdetdanskemindretal soman-
denrangsborgere.
Begrundelse for regeringensangreb

på vort skolevæsen er ganske uhold-
bar. Mest ihærdigt er fremført rege-
ringens nødvendige nedbringelse af
statsgælden. Ingen i mindretallet har
modsat sigenmedvirken idette sam-
fundsprojekt;når flertallet sparer, spa-
rer vi med på lige fod. Hagen i rege-
ringens sparekoncept er, atmindretal-
letskalsparemereenddeøvrigebor-
gere.
Argumentet for denne diskrimine-

ringer,atmindretalletsårigeligttilgo-
deses ved generøse tilskud fra Dan-
mark. At disse tilskud sikrer oprethol-
delsenafdenødvendigesmåskoleen-
heder etmindretal er underlagt, at de
sikrer en omkostningskrævende to-
sproget skolegang og desuden sikrer
de ønskede danske skolestandarder,
gør ikke indtryk iKiel. Især landetsre-
visionhar i et årti ihærdigtmodarbej-
det ligestillingen af vort skolevæsen,
der ellers har været lovsikret siden
2007,mennuændretafdenkonserva-
tiv-liberale koalition. Skulle man i øv-
rigtkrævebesparelserpåmindretallets
skolebudget, så er det et dansk-
sydslesvigskanliggende,der ikkeved-
kommerregeringellerrevisioniKiel.
Det samme gælder den skjulte

misundelsesdagsorden og national-
konservative tyskhedsoffensiv, der
anes som bevæggrund for indgrebet
modmindretalletogdets skolevæsen.

I de regionale forhandlinger har rejs-
ningenafA.P.MøllerSkolen iSlesvig
ofte stået som indgangsbøn for en
konstateringaf,atmindretalletsagtens
kanklaredeekstranedskæringer,rege-
ringenhar besluttet. Vi er ikkemisun-
delige,men ... lød det gang på gang;
ogdettemenblevsåtil,atvoreskoler
byderpårammer,de tyskeskoler ikke
kanmatche – underforstået, vore sko-
ler’kapser’tyskeforældresbørnp.gr.a.
formidablerammebetingelser.
Atenstorslåetgave,somtyskemilli-

ardærer nemt gavmildt kunne flugte,
skal skygge over de utallige små og
merebeskednemindretalsskoler,siger
mere om det politiske snæversyn og
denpolitiskeignorants,derprægerre-
geringsmagteniKiel.
Detkommerogsåtiludtrykidenna-

tionalkonservative frygt for, at vort
skolevæsen”gørtyskeretildanskere”,
som en prominent CDU-politiker ud-
tryktedet.Sindelagsfrihedenogsinde-
lagsskiftet, der er et særkende for en
grænseregion,synes fremmedfordis-
se kræfter. Mobiliteten mellem kultu-
rerne, der i århundreder har været et
livsvilkår i grænselandet; og som de
sidstehalvandethundredeår isærhar
været til fordel for flertalssamfundet,
sættesudafkraft,nårmindretalletfor-
mår at fastholde sin tiltrækningskraft.
Interessantidensammenhængerdet,
at50.000potentielledanskesydslesvi-
gere kan virke udfordrende for
2.800.000 tyskeslesvig-holstenere.Det
har ingensubstansat argumentere så
primitivtietland,derhistoriskogaktu-
elterhjemstavnfortreligeberettigede
kulturer. Og gør man det, har man
samtidig opsagt samfundskontrakten,
der skal sikre fred og forståelse og
samarbejdemellemlandetsforskellige
folkeslag.
Denønskede fredogdetsamfunds-

gavnligesamspilmellemlandetskultu-
rereretgode,somreaktioneniKielik-
ke skal have lov til at ødelægge. Når
forskning og fornuft klart har doku-
menteret,atdenkulturellemangfoldig-
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hed og det flerstrengede kulturtilbud
øger regionens chancer i udviklingen
af en bæredygtig samfundsøkonomi,
der skaber innovation og tiltrækker
mennesker; så er regeringens anslag
modmindretallet skadeligt og kontra-
produktivt.
Fremtidens udfordringer kræver et

med hinanden og ikke et mod hinan-
den, både internt i landetSlesvig-Hol-
sten,menogsåi forholdetmellemna-
boerne Danmark og Tyskland. De for-
voldte skader imindretalspolitikkener
derforikkekunetregionaltanliggende,
men udfordrer også det gode nabo-
skab og det nyvundne venskab, der
prægerdendansk-tyskeforbindelse.
Detfriesindelagsvalgogrettentilat

sikre sin sproglige og kulturelle auto-
nomihørertildefredsskabenderettig-
hederTysklandogDanmarksikredesi-
ne mindretal i 1955. Forældrenes frie
skolevalgforderesbørnnævnesdirek-
te, en ret, der i en retfærdig statsbor-
gerlig konsens indtil for nylig sikrede
de danske skoler økonomisk ligestil-
ling.
På den anden side af grænsen har

Danmark i København-erklæringens
ånd sikret det tyske mindretals skole-

væsen økonomisk ligestilling. Den ak-
tuelle diskrimineríng af vort skolevæ-
sen udfordrer således tidligere dansk-
tyskeaftalerogisærForbundsrepublik-
kenserklæringomsikringafmindretal-
letsstatsborgerligerettigheder.
PolitikereiBerlinogmangepolitiske

aktører i Slesvig-Holsten har erkendt,
at angrebet mod mindretallets skole-
væsen er en unødvendig provokation
både overfor mindretallet og overfor
dendanskenabo.Foratgenoprettedet
ønskedeproduktivemedspil igrænse-
landethar et flertal af politiskepartier
lovetatgenoprette ligestillingsprincip-
pet.
Eneste anstødssten for en tilbage-

venden til en redelig og acceptabel
mindretalspolitik er regeringspartierne
iKiel.
Sydslesvigsk Forening vil derfor

sammen med Skoleforeningen og
SSWogmedheleSamrådetsstøttear-
bejdeforennymindretalspolitikiKiel.
Skæringsdatoen foretvendepunktbli-
verlanddagsvalgetimaj2012.
Så vil det vise sig, om Slesvig-Hol-

stenbestårmindretalsprøven.

Af tidl. minister og tidl. medlem af Syd -
sles vigudvalgetTorben Rechen dorff

NårfolketingsgruppernepåChristians-
borg efter et valg fordeler de mange
forskellige udvalgsposter m.v., kan
mangodt ind imellemundresigover,
hvorfor nu lige præcis jeg er blevet
placeretligepræcisder.Manmødertil
det konstituerende gruppemøde og
konstaterertilsinoverraskelse,atman
sandelig nu er partiets ordfører på
kommunalområdet,næstformandiso-

cialudvalgetogmenigtmedlemafind-
fødsretsudvalget eller hvad gruppebe-
styrelsen nu ellers i sin visdom har
fundetfremtil.Mantrøstersigmed,at
sådanmådetbegribeligvisforløbe,når
detheleskaldækkesindmeddemed-
lemmer,dernuertilrådighed.
Dajegefter folketingsvalgetden21.

september 1994 blev medlem af det
daværende 5-mandsudvalg var det ik-
ke et resultat af, at sådan et sted skal
der jo sidde”eneller anden”.Det var
et udtrykkeligt ønske, der gik i opfyl-

TEMAARTIKELI.:

Et tilbageblik



delse. Jeg måtte tilmed leve med, at
min forgænger i arbejdet havde lidt
sværtvedatforstå,hvadhannuhavde
gjortafondt.Hanvillegerneværeble-
vet. Han havde i øvrigt aldeles ikke
”gjort noget ondt”men udført et for-
træffeligt arbejde gennem mange år.
HanhedErikHaunstrupClemmensen.

LEVENDEOPTAGETAFSYDSLESVIG

Når det altså varmit udtrykkelige øn-
skeatblivemedlemaf5-mandsudval-
get, skyldtes det, at jeg allerede gen-
nem mange år havde været levende
optaget af de særlige forhold syd for
dendansk-tyskegrænse.Helttilbagetil
min enestående karriere i den danske
folkeskolehavdejeghaftberøringmed
mindretalletvedbl.a.atslæbesageslø-
seklasserpålejrskoleiområdet.Ja,al-
lerede i min barndom i 40rne havde
jeg med betydelig undren iagttaget
min mors optagethed af ”Sydslesvig-
sagen”,sombl.a.komtiludtrykved,at
hunstrikkedetæppertilnoget,derblev
benævnt ”Dansk alderdomshjem i
Flensborg”.Hvaddetsåellersvar?
I den periode, jeg var generalsekre-

tæriDetKonservativeFolkeparti,tilret-
telagde jeg sammen med min gode
kollega, senere generalkonsul H.P.
Clausen de årlige ”Sydslesvigkonfe-
rencer” på ”Rolighed”, som partiet
overenlangårrækkeindbødtil.Filoso-
fien bag konferencerne var at føre en
aldelesuformel samtalemellem20-25
repræsentanter for mindretallet og et
tilsvarendeantalfolketingsmedlemmer
ogandreinteresseredefraDetKonser-
vativeFolkeparti.
Jegved,atmange–bådesydfraog

nordfra–harværetgladeforatdeltage
i disse konferencer, somdesværre for
nogleårsidenafgikveddøden.
For mig var det hver gang en stor

oplevelse. Især når deltagerne (ikke
mindstdemfraSydslesvig) lagdebort
det formelle og gav udtryk for deres
”ærlige synspunkter” i overbevisning
om,atderaldrigblevlavetreferateraf
dissekonferencer.

Igeneralsekretærårenevar jegogså
et par gange på besøg i Sydslesvig
sammen med min formand. Han hed
PoulSchlüter.

KIRKEMINISTER

Ogikkemindstfik jegminSydslesvig-
horisont udvidet betragteligt i de år,
jeg var kirkeminister. Det hører til ku-
verten, at en ny kirkeminister hurtigt
efter sin udnævnelse aflægger besøg
hosDansk Kirke i Sydslesvig. Jeg var
ingenundtagelse.
OveretpardagestøvedeviSydsles-

vigrundtunderledelseafdenkompe-
tente og alvidende provst Christian
Karstoft. Siden har jeg ikke turdet an-
detendhvertår–ogmedstorglæde–
atdeltage iKirkedagenog iøvrigt føl-
ge Dansk Kirke i Sydslesvig på nær-
mestehold.
Kortsagt:Jegvarselvoptagetnoktil

atmene,atjegvarrimeligtgodtrustet
tilatpåtagemigopgavensomkontakt-
mandmellemmitparti ogdetdanske
mindretaliSydslesvig.
Fordeter justdetaspekt, jeganser

forlangtdetvigtigste.
Jegmentedengangogmenerogså

idag,atdeterafheltafgørendebetyd-
ning, at udvalget påtager sig rollen
som”kontaktudvalg”.Altdetformelle,
først og fremmest en forsvarlig forde-
lingafdendanskestatsbevilling,erna-
turligvis den permanente overskrift
overudvalgetsarbejde.
Menmindst ligesåvigtigerdenvi-

denog indsigt, udvalgetsmedlemmer
opnår om alle detaljerne i mindretal-
letshverdag.Altså:Hertalerviom5-6
mennesker, der er solidt funderede,
når mindretallets dagligdag er på
dagsordenen. Vi skulle gerne være i
standtilatviderebringedennevidentil
vort ”bagland” og omvendt videre-
bringe signaler fra det politiske Dan-
mark til de danske organisationer i
Sydslesvig.
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INDRØMMELSE

Derfor kommer der også en indrøm-
melse, som måske nok skal blive
mellem læserne og mig: Selvfølgelig
er de årlige budgetmøder vigtige, og
selvfølgelig er det nye begreb ”resul-
tatkontrakter” vigtigt. Ad den vej skal
visikreos,attingenegårordentligtog
forsvarligttil,menselvharjeggennem
alleåreneværetmindstligesåoptaget
af at følge det daglige arbejde i min-
dretalletsorganisationer.
Detskersombekendtvedudvalgets

årlige besigtigelsestur, det sker ved
deltagelseidedanskeårsmøder,diver-
se landsmøder, indvielser, jubilæerog
hvadman ellers disker opmed.Dertil
detvigtigsteafalt:Depersonligesam-
talermandogmandimellem.
Men under alle omstændigheder:

Den 29. november 1994 stod jegmed
brevet fra min gode ven, undervis-
ningsministerOleVig Jensen, der ud-
pegedemig til ønskehvervet.Heltbag
på mig kom det som sagt ikke: Jeg
kendtejoindstillingenframinegenfol-
ketingsgruppe.

FEMGANGE

I alt fem gange har den konservative
folketingsgruppe peget på mig som
medlemafudvalget,ogfemgangehar
skiftende ministre ”beskikket” mig til
hvervet.Jegsigermangetak.
I ”Sydslesvigsk Årbog 1994-95” er

deretnydeligtbilledeafdetnybeskik-
kede udvalg med den ligeledes nye
formand, socialdemokraten J.K. Han-
sen i spidsen. I billedteksten står der,
at”de tonyvalgteRechendorffogEb-
baStrangeopfordrersydslesvigernetil
at debatteremere i andremedier end
kuniFlensborgavis”.Detharviutvivl-
somtbådesagtogment.Idetheleta-
getvarEbbaStrangeogjegofteenige.
Menvirepræsenteredejoogså”folke-
partierne”.

ARBEJDSFORMEN

Hvisman skal give en samlet karakte-
ristik af arbejdsformen i de skiftende
udvalg-uansetomformandenvarJ.K.
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Torben Rechendorff har alle dage været kompetent og god til en rap bemærkning, hvilket
gør ham til en interessant samtalepartner for medierne. Her ses programmedarbejder på DR
Radio Syd Per Vinther interviewe Rechendorff på årsmødepladsen i Flensborg. (Foto: SPT)



Hansen, Eva Kjær Hansen eller Kim
Andersen-,nårjegfremtil,atpartipo-
litiske skillelinjer sjældent kom til ud-
tryk. Selvfølgelig var vi ikke enigeom
alting. Vi havde sandelig vore diskus-
sioner. Selvfølgelig blev den ene eller
andenkortvarigt”sur”påenafdean-
dre.Mennår vimeldteud, var det så
godt somaltidmedenighed i ryggen.
Bevares, en enkelt gang var der et
medlem,derblevsåarrigpåenafde
andre,athanforlodudvalget.Detkom
vihurtigtover.
Nårjegfremhæverdettemed”enig-

heden”skyldesdet,atdeterminhelt
bestemte opfattelse, at det danske
mindretal i Sydslesvig har været vel
tjentmedjustdenarbejdsform.

SYDSLESVIGLOVEN

I forlængelse heraf var det både glæ-
deligtogvigtigt,atdetvaretenigtFol-
keting,derden23.marts2010vedtog
Sydslesvigloven.
OgmensvinuervedSydslesvig-lo-

ven,kanjegkonstatere,atnårjegfore-
tageretsamlettilbageblikovermineår
iudvalget,laderdetsigikkebortforkla-
re,atslutperiodenaltså2010-2011blev
tiden med helt centrale begivenheder
fordanskhedeniSydslesvig.
2010varsomsagtåret,hvordedan-

ske politikere i skøn samdrægtighed
”lovgav” for, hvad der havde været
praksis siden 1920: Danmarks forplig-
telse overfor det danske mindretal i
Sydslesvig. En forpligtelse, der gen-
nem alle årene har givet sig udtryk i
formaføkonomisketilskudogiøvrigti
enlangrækkeofficielleogmerepriva-
terelationerpåtværsafgrænsen.Ilo-
vens ”formålsparagraf” hedder det
ganske enkelt: ”Lovens formål er at
støtteaktivitetertilgavnfordetdanske
mindretaliSydslesvig”.

MERE2010

Desværreblev2010ogsååret,hvorder
blev sat spørgsmålstegn ved de gode

relationer mellem flertalsbefolkningen
ogmindretallet.Detblevåret,hvorpo-
litikerneilanddageniKielgrebtilspa-
reknivenisærirelationtilDanskSkole-
forening og dermed placerede sig på
langafstandafdenstemning,vi f.eks.
oplevede ved markeringen af Køben-
havn-Bonnerklæringernes50års jubi-
læum på Sønderborg slot den 29.
marts2005.
Vedden lejlighed lovsangbådeden

tyske forbundskansler Gerhard Schrö-
der og den danske statsminister An-
ders Fogh Rasmussen i skøn sam-
drægtigheddetafslappedeogligevær-
digeforholdmellemflertalogmindre-
tal.Iøvrigtsekunderetafdendaværen-
de slesvig-holstenske ministerpræsi-
dentHeideSimonis.
Menhosnogenstakdefineprincip-

perogformuleringerikkesådybt:Kort
efter Sønderborg-markeringen - nær-
merebetegnetden27.april2005-aflø-
ser Peter Harry Carstensen Heide Si-
monissomministerpræsident.
SenerepååretholderCarstensenen

tale ved det tyske mindretals ”Deuts-
cher Tag” i Tinglev, hvor han bl.a. si-
ger: ”Jeg borger medmit gode navn
for,atmindretalspolitikkenhosmigeri
godehænder”.Detudsagntænktedet
danskemindretalmegetoverisomme-
renogefteråret2010.
Ogendeligblev2010ogsååret,hvor

mindretallets parti SSW fik overborg-
mesterposteniFlensborgiskikkelseaf
Simon Faber. Jo vist, der var glæder
ogsorger.

17ÅR

Nuskaldetteherikkeværeenoprems-
ningafstortogsmåtgennemde17år.
Menjegvilgerneforsøgeatfremhæve
barenoglefåenkeltbegivenhederoget
parcentralehovedlinjer.
Detførsteerenbanalitet:Karakteris-

tisk forperiodenharværetdetstadigt
bedre samliv mellem flertalsbe-
folkningen og mindretallet. Man er,
som det er blevet sagtmange gange,
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gået fra et ”mod hinanden” og et
”medhinanden”tilet”forhinanden”.
Det er en lykkelig udvikling, som

bl.a.harførttilvæsentligesamarbejds-
relationer både i Sydslesvig og på
tværsafgrænsen.
Tilmedhardendansk-tyskegrænse-

landsmodel vakt international opsigt
samtidig med, at man kan glæde sig
over,atdetpåingenmådeharførttil,
atdetdanskesærprægerblevetudvis-
ket. Ligegyldigt hvor man retter øjet
hen, kanman konstatere, at danskhe-
den står stærkt: Elevtal, biblioteksbru-
gere, deltagelse i den ene og den an-
den mødevirksomhed, politisk op-
bakning,kirkeliveto.s.v.
Just på den baggrund føltes den

slesvig-holstenske landsregerings an-
greb på Skoleforeningen dobbelt bit-
tert.Nugikdetligesågodt!
Derfor vil jeg også så kraftigt, jeg

kan,understrege,atjeghåber,atmyn-
dighederne i Kiel snart vil dementere,
at samarbejdsrelationerne på længere
sigthartagetskade.Dettedementikan
kun få indhold såfremt de foretagne
nedskæringertagesafbordet.
Ognæstenligesåvigtigtsompeng-

ene:Atdagliglivet kommer til at byde
på kraftige dementier af en række –
herunder stærkt nedværdigende og
ubehagelige-udsagnfracentralepoli-
tikere iKiel.Udsagn,sompådetnær-
meste har været med til at sætte
spørgsmålstegn ved de gode relatio-
ner.

SSW

Deter-ogsåidenforbindelse-afstor
betydning,atSSWilanddagenstårså
stærkt. Ved de fire landdagsvalg, der
harværet iminesydslesvigår,hardet
væretenfrydatdeltageipartietsvalg-
aftener. Gråd og latter har suppleret
hinanden, og slutresultaterne har jo
næsten hver gang givet anledning til
glædeogstolthed.
At man ved valget i 2009 skulle få

valgt fire medlemmer af landdagen

gavendoggenklangnordforgrænsen
-ogdetskaldersombekendtnogettil.
Mere end 69.000 stemmer! Var der
måskedybestsetenogandeneteller
andet sted, der ikke brød sig omdet?
Under alle omstændigheder: Vi var
mange,derbrødosomdet.

ÅRSMØDERNE

Etordomårsmøderne.Forendelårsi-
denoplevedejeg,atetnytogungtfol-
ketingsmedlem var med for første
gang.Iendelafdetredagehavdejeg
hammedsom”lærling”.Hanvar–for
nu at sige det på denmåde – aldeles
målløsover,hvadhanoplevede.Atså
mange mennesker så mange steder
kunnesamlesomkringdetdanskevar
enfuldstændigåbenbaringforham.
Mange dejlige årsmødeoplevelser

har jeg selv haft. Tænk hvor mange
manharmødt,tænkhvormangetaler
manhartrættetmed,tænkhvadderer
drukketafkaffeogsungetafhøjskole-
sangbogen.
Selv om det er velkendt, synes jeg,

at ét årsmøde fortjener en ekstra be-
mærkning:Veddet75.årsmødei1999
taltedaværendestatsministerPoulNy-
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Torben Rechendorff er gerne med, når der
sker noget - her sammen med SSW-næst-
formand Elke Putzer og generalkonsul Hen-
rik Becker-Christensen på Flensborg rådhus
til velkomstreception for den nye overborg-
mester. (Foto: SPT)



rupRasmussenpåfestpladseniFlens-
borg. Det var der, han nyformulerede
detløfte,deri1920blevgivetafstats-
minister Niels Neergaard på Dybbøl
Banke.Nyrup sagde: ”Så længe I hol-
derfastvedos,holdervifastvedjer”.
Flot sagt. Jeghar lidt drillende spurgt
ham, om han virkelig selv havde fun-
det frem til den formulering. Det be-
kræftedehan.

BESIGTIGELSESTURENE

5-mandsudvalgetsårligebesigtigelses-
tureharværettilrettelagtførstafskole-
direktør Hans Andresen og senere af
skoledirektør Anders Molt Ipsen. Beg-
geførteosrundtilandsdelenpåenså-
danmåde,atjeggodttørsige,atvihar
fåetfineindtrykafbyogland,af”stær-
ke”stederogmere”svage”.Dertilgo-
de samtalermedmasseraf engagere-
deoglevendemedarbejdereogfrivilli-
ge.
Når vi havde fået sat os til rette i

bussen på  besigtigelsesturens første
dag, fik vi altid udleveret en mappe,
derbeskrevdesteder,viskullebesøge
ogopregnededepersoner,vivillemø-
de under vejs. Jeg hæger om disse
mapperoggenopleveroftedeteneog
detandet.

GENERALKONSULERNE

Tre generalkonsuler er det blevet til i
deår,jegharværetmediarbejdet:Lo-
renz Rerup, H.P. Clausen og Henrik
Becker-Christensen.Hverpåderesmå-
de har de på fremragende vis vareta-
get det officielle Danmarks kontakt til
mindretallets mange organisationer,
oghverpåderesmådehardeladetde-
res viden om forholdene i Sydslesvig
kommedeskiftendedanskeregeringer
og folketing til gode.Det danskemin-
dretalharværetveltjentmeddemalle
tre. Vi har i udvalgetmødt hjælpsom-
hed og professionel ”briefing” fra de
skiftendegeneralkonsuler.

SPCIELTOPTAGETAFKIRKEFORHOLD

Nuerdetjoikkenogenhemmelighed,
atjegerspecieltoptagetafkirkeforhol-
dene,fordensagsskyldbådenordog
syd for grænsen. Lad mig nævne to
begivenheder indenfor Dansk Kirke i
Sydslesvig, der har gjort særligt ind-
trykpåmig:
Søndag den 4. maj (bemærk dato-

en!) 1997 var der festgudstjeneste i
GottorpslotskirkeiSlesvigsomindled-
ningtilDanskKirkeiSydslesvigsårlige
Kirkedag.Prædikantvardendaværen-
debiskopoverÅlborgstift,SørenLod-
berg Hvass, og alt tegnede til en helt
traditionelkirkedagsgudstjeneste iden
stopfyldte slotskirke. Vi var nogle få,
dervidstebedre.

Midt under gudstjenesten rejste
mindretallets gode ven, biskop Hans
Christian Knuth fra den Nordelbiske
Kirke sig og gik frem foran altret. Der
bredte sig en mærkelig stemning.
Hvadskerdermonnu?Dabiskoppens
førsteordlød,komdermangesmilog
etparenkeltetårer:”Deterosenstor
glædeatkunnemeddele,atdet takket
væredeimpliceredesgodeviljeogfor-
ståelse har væretmuligt at komme et
stortskridtvidereivorekirkersfælles-
skab. Helligåndskirken i Flensborg vil
vedenfestgudstjenesteden24.august
1997bliveoverdraget tilDanskKirke i
Sydslesvigogblive tinglyst somdens
ejendom.”
Provst Viggo Jacobsen har senere

hævdet,atjegeftergudstjenestensag-
de:”Viburdehaveklappet”.Dervar i
hvertfaldgodgrundtiljubelogfryd.
Det forholdt sig tilmed sådan, at

gudstjenesten blev transmitteret af
DanmarksRadio,såhelenationenhør-
te det glædelige budskab. Ja, det gik
så vidt, at samme Danmarks Radio i
efterfølgende radioaviser nævnte den
storebegivenhed.
Søndag den 24. august sad vi så i

HelligåndskirkenmedkirkeministerOle
VigJensenpåførsterækketildenfest-
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gudstjeneste, der markerede overdra-
gelsen.Denindledtesmedenstorpro-
cession, der udgik fraSct.Maria kirke
med generalkonsul H.P. Clausen, bi-
skopHansKristianKnuthogdedanske
biskopper Johs.W. Jacobsen og Olav
Lindegaardispidsen.Jegbefandtmig
godt ved, at min kone Lis også var
mediprocessionen.
Meddetformål”ikkeatbliveglemt”

viljeggernehviskeligesåstille,atjeg
gerne vil inviteres til den festgudstje-
neste,dertilsintidskalmarkere”ind-
vielsen” af Bjørn Nørgaards helt ene-
stående udsmykning af netop Helli-
gåndskirken.
En helt anden kirkebegivenhed var

bygningen af kirken i Harreslev, som
jegaflidtuventedeårsagerfiksærlige
relationertil:Udoveratværekirkemi-
nistervarjegogsåkommunikationsmi-
nister.Sådanénharbl.a.postvæsenet
undersig.
En dag kom P&Ts generaldirektør

Helge Israelsen ind på mit kontor og
proklamerede:”Dusigerjosåtit,atkir-
keministeriet og kommunikationsom-
rådet ikkeharalverdenmedhinanden
atgøre.Nuviljegdogligefortælledig,
at Postvæsnets Bygningstjeneste har
vundetkonkurrencenomopførelsenaf
endanskkirkeiHarreslev”.
Jeg overlader trygt til menigheden

at besvare spøgsmålet, om bygnings-
tjenestenkomgodtfrabyggeriet.Selv
holderjegmegetafkirken.
Desværre måtte jeg tage til takke

med 2. række ved indvielsenKr. Him-
melfartsdag 1994. Kirkeminister A.O.
Andersenhavdeafløstmig.Detændre-
deikkenogetvedglæden.

GLIMT

Jegkunne fortsætteovermangesider
med glimt fra større og mindre begi-
venheder.
Jeg kan ikke næremig for nogle få

stykker:Dronningebesøgetden20. juli
1998, aktiviteterne på Mikkelberg
underHenryBuhlsutrættelige ledelse,

GiselaogBodoDaetz´smuseumderu-
deiKobbermølle,DanevirkeMuseums
fantastiske ”opblomstring” med Nis
Hardtsomomdrejningspunkt.
Jeg har også lyst til at sige, at det

næsten altid har været endejlig ople-
velseatfærdesidepragtfuldelandska-
ber i Sydslesvig. De levende hegn og
den afvekslende natur på Angel står
øverstpåminfavoritliste.Menegentlig
erdetforkertatfremhævedeteneom-
rådefordetandet.
Er der f.eks. ikke dejligt på vestkys-

ten,påNordstrand,påSildogiFrede-
riksstad og Tønning? Er det ikke altid
engodoplevelseattageSlesvigbypr.
gåben med udgangspunkt ved A.P.
Møller Skolen, via Holmen til domkir-
ken?Erdetmåskeikkelivsbekræftende
atgenopfriskeslagetvedMysundeog
dvælevedmonumenterneiIsted?For
ikke at tale om den genrejste løve på
FlensborgGl.Kirkegård.

ERINDRINGSPUNKTUM

Mit ”erindringspunktum” skal sættes
ved den 1. september 2008, hvorA.P.
Møller Skolen i Slesvig blev indviet
ved en uforglemmelig markering, der
strakte sig fraHendesMajestætDron-
ningens tale, over giveren skibsreder
Mærsk McKinney Møllers ”overdra-
gelse” af skolen til Dansk Skolefor-
ening - og kys på kinden til Skolefor-
eningensformandLoneSchuldt-tilde
mange aktive elever i opførelsen af
H.C. Andersens ”Snedronningen”. En
dag,derharsatsigstærkt ierindring-
en.
Deterbetagendeatståpådettedej-

ligenyegymnasium,kiggeudoverSli-
enogøjneDanmarksældstebyHede-
bymellemtræernepådenandenside.

FRUSTRATIONER

Jegved,atjegvilleskuffemange,hvis
jeg ikke til slut bruger et par linjer på
de frustrationer, der har været under
vejsiarbejdet.
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Det sigervist sig selv, atnetopden
helt særlige arbejdsformmellemmin-
dretalletogdetofficielleDanmarkmis-
termening,hvismansøgeratfremstil-
letingenepåensådanmåde,at læse-
renfårdetindtryk,atmanbefindersig
iforgårdentilParadisetshave.
Blottoeksempler:
Gennemalle åreneerdetgået som

enrødtrådgennemarbejdet,at”nord-
danskernes” kendskab til det danske
mindretal i Sydslesvig kan liggepå et
lillested.Detertilmedblevetværreog
værre.
Mange behjertede forsøg på udbre-

delse af kendskabet til det danske i
Sydslesvigerblevetgjortbådefrasyd-
slesvigsk side og fra dansk side. Som
bekendt var jeg i fem år formand for
Grænseforeningen, og jeg ved derfor,
atdeterenuhyrevanskeligopgaveat
mobilisere interesse for mindretallet.
Mendereringenvejudenom:Igenog
igenmåmanfrabeggesiderafgræn-
senbrugemangekræfterpåjustdette
punkt.Dagenkanværenær,hvor kun
etlillehold”specialister”erajourmed
videnomgrænselandet.
Detkangodtblivefarligt.
Detvardetene.Medhensyntilden

anden frustration bliver jeg nødt til at
erkende, at jeg måske ville have lidt
sværtvedatsemigselvispejlet,hvis
jegikkeloddetsiveudmellemsidebe-
nene,at jeg ind imellemharværeten
smulenedtryktoveratfølgesamarbej-
det – eller detmanglende samarbejde
–organisationerneimellem.
Etpargangeharjegundervejsgivet

udtryk for, at det forekommig, at en
delafdeinterneskænderieroguenig-
heder mellem mindretallets organisa-
tioner, burde være holdt inden døre.
Lidtformangegangeharmanpræsen-
teretdenundrendeoffentlighedforde
skillelinjer, dernødvendigvismåvære
mellemmenneskermedforskelligbag-
grund.
Somme tider har jeg sagt til mig

selv:”Godtdet ikkehøresafdebevil-
gendedanskemyndigheder”.

Jeg påstår på ingenmåde, at disse
divergenser,derafog til slogud i lys
lue, har været typiske for arbejdet.
Men jeg hvisker lige så stille (igen!):
Deterikkesikkert,atdenundrendeof-
fentlighednødvendigvisbehøveratbli-
veunderholdtmedalledetaljer.

UNDERLIGT

De,derharorketatstavesigigennem
disse ufuldstændige betragtninger, vil
sikkert sige til sig selv: Underligt, at
han ikke nævner den begivenhed, det
mødeellerdenvigtigesamtale.
Detforstårjeggodt.Ogjegvilleog-

så gerne have broderet videre på en
række af de faktorer, jeg har fremhæ-
vet ovenfor. Men alting skal have en
ende.

DEPERSONLIGESAMTALER

Når jeg så alligevel synes, at jeg har
samvittigheden nogenlunde i orden,
skyldesdet,atdetheleskalses i lyset
af denne afsluttende konklusion: Det,
der formigharbetydetmestgennem
demangeår,vardepersonligesamta-
lerrundt i landsdelen,detvardenlille
årsmødefredagsaften”udepå landet”,
det var besøget i børnehaven, hvor vi
påstole,derliggeretstykkeundermit
”niveau”, spiste sammen med de
uskyldigebørn,ogdetvardehyggeli-
ge, uformelle samtaler under VIP-tel-
tets dugpå idrætspladsen i Flensborg
vedårsmøderne.
Detvarforrestenogsådetlillemøde

påskoleniKappelformangeårsiden,
hvorChristinapåtreårvistemig,hvor-
danmanomdannerenskolesaltilkirke
påfåminutter.
Jeghåber -oger storsnudetnok til

attro-atjegharlevetoptildet,dernu
erprentet idennyeSydslesviglov.Til
gengæld passer det mig ikke, at mit
parti–somfølgeafresultatetaffolke-
tingsvalget den 15. september – ikke
fårsædeidetnyeudvalg.
Men under alle omstændigheder:

Takformeget!Vises!
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Causeri af Lars N. Henningsen

Dethænderjo,atjegcyklerovergræn-
sen. Det er som regel en fornøjelse,
hvis det da ikke regner for galt, eller
manpunktererellersådannoget.Men
den26.juliblevturentilnogetsærligt.
På vejen hjemad, nordpå, lagde jeg
pludseligmærketilnogetheltuventet.
Jegspærredeøjneneop.”Jamener

det ikke Istedløven”? spurgte jeg mig
selv.Josandelig,enIstedløveenmini-
aturestoddérpågræsset,hvortidlige-
redendansketoldbygninglå.Jegsteg
afcyklen,gikover tildensøde lille lø-
ve.Jegharsidenfundetudaf,atdeter
lokale folk derovre i Padborg-Kruså,
somharsatdenop.
Ogjeglæsteindskriften.Denlillelø-

ve brøler ikke, den spinder som en
missekat,påsønderjysk:
Etankeebaghminherkomstheæ,
æitåskabkonflikte,
menderimodenbønomfortsatfrej,
våtgrænselandtilfremme.
Så er løven, som vi nu kan se på

FlensborgGl.Kirkegård,nogetheltan-
det. Eller rettere: Den var noget helt
andet, da den var ung og frisk. Hvad
forskelerderdapådengamleogden
nye løve, og på løven i Flensborg og
løveniKruså?

DENSTORELØVE

Dadenstoreløveblevsatopi1862for
149årsiden,blevdersåsandelig fes-
tet. Der var militærafdelinger, der var
200studentersangere,dervarfiredan-
ske ministre, der var inderkredsen af
danske nationalliberale, der var 5000
deltagere. Der var militærmusik, der
blev holdt taler, lejlighedssange blev
sunget – også den bombastiske slag-
sang”Dengang jegdrogafsted”blev

sunget.OmaftenenvarderfestiMari-
eskoven, og også uden for Flensborg
var der sammenkomster. Der var brøl
ogikkemegenspindingoverdenfest.
Hvem havde fundet på løven? Jeg

tror,rigtigmangeafinitiativtagerneog
de deltagende dengang kom udefra.
Løven var ikke et lokalt projekt som
den lille løve på plænen i Kruså. Fak-
tisk var slesvigere i klart mindretal i
den komité, som tog initiativet til lø-
ven. Blandt 44medlemmer var kun 4
fraSlesvig, ogdet varmest tilflyttede
embedsmænd. Løven var et påhit fra
folk udefra.Den var så at sige trukket
nedoverhovedetpåFlensborg.
Det svarede til dens budskab. Den

varstilletopsommindeoverdedan-
ske faldne i det næsten afsluttedeop-
gør med slesvig-holstenerne om Sle-
svigs fremtid. Kunstneren H.V. Bissen
havdeskabtenstorløvesomtegnpå,
atheleSlesvigheltnedtilEjderenvar
reddet for Danmark. Det var et bud-
skab, som måske havde mere rod i
KongerigetDanmarkendiSlesvigselv.
DerforvardethellerikkealleiFlens-

borg eller Slesvig, som syntes om lø-
vens budskab eller om festen.Mange
dansksindede var nok med på løvens
budskab.Men der var lige såmange,
som syntes, der blev brølt for højt.
Noglehæftedesigved,atopstillingen
af løvenhavdekrævetmange indgreb
påkirkegården.

NOGLEVARSTØDT

Noglevarstødtover,atdervarsløjfet
enmasseborgergravstederforatgive
plads til løven. De var sure over, at
danske embedsmænd og militærfolk
havde fjernet et krigsmonument, som
de slesvig-holstensk sindede havde
stilletop.Mangevarmoddendanske

TEMAARTIKELII.:

Små og store, ny og gamle løver



sprog- og kulturpolitik i Slesvig. Det
varbestemt ikkealle iFlensborg,som
var til fest omkring løven den 25. juli
1862.
Demestutilfredsetoghævntoåref-

ter,dapreussiskeogøstrigsketropper
havde besat Flensborg. Næppe var
preusserne og østrigerne marcheret
ind den 7. februar 1864, så snakkede
deutilfredseom,atnumåttedenløve
nedafsinsokkel.
Den 22.-23. februar blev det alvor.

Tysksindede slesvig-holstenske folk
prøvedeattrækkeløvennedogskære
den ismåstykker,sommanskæreren
spegepølseop.Varopskæringenlykke-
des,villeviikkehavekunnetfesteiår.
Menfolkudefra,sejrherren,reddede

løven. IBerlin læsteBismarck iavisen
omattentatet.Straksskrevhanden25.
februar til den civile administrator i
Flensborg: ”Monumentet skal beskyt-
tesmod skadeog fjernelse.Det er en
uværdigtankeatødelæggeellerfjerne
monumenter for tidligere fjendtlige
sejre.MedeftertrykskalDehindredet
ogsørge for at løven ligesomalle an-
dremonumenterforbliveruskadt.”
Men hans ord kom delvis for sent.

Dagen efter, den 26. februar, måtte
embedsmandenforsøgeatforklaresig
og undskylde over for Bismarck. Han
skrev: ”Dies Monument ist unter der
gesamten deutschen Bevölkerung des
HerzogtumsSchleswig das verhaßtes-
te Symbol dänischer Knechtschaft.
Derforharvitagetskridttilidetmind-
steatfjernedenneanstødsstenfrafol-
ketsøje.”

GENTOGMISBILLIGELSEN

Bismarck var dog stadig utilfreds og
gentog sin misbilligelse, for selveste
kongWilhelmvar ogsåutilfreds.Kon-
genudtalte, at sådangjordeman ikke
over for et minde sat over soldater,
somhavdeholdtderesedoggjortde-
respligt.
Bismarck tilføjede, at man i Flens-

borgburdehavetagetmerehensyntil

virkningenudeiEuropaendtildenlo-
kale folkestemning. Og da Bismarck
læsteiavisen,atdervarplaneromat
vise løvenssønderlemmededele frem
forfolkietslagstriumftogsomtrofæ-
er, gentog han sinmisbilligelse: ”Jeg
henviserendnuengangtilHansMajes-
tæt Kongens udtrykkelige vilje, at en-
hver ødelæggelse og ethvert misbrug
ved at fremvise monumentet må for-
hindres.”
Kortsagt:Detvardenpreussiskebe-

sættelsesmagt,somreddede løven fra
videre ødelæggelse. Her i Flensborg
havde løven ikkechance foratoverle-
ve.Detvarkræfteruden for lokalsam-
fundetiFlensborg,somreddedeløven
fradelokalemodsætninger.Detvarik-
ke hverken første eller sidste gang, at
derskullehjælpudefratil,foratdæm-
pe lokal uforsonlighedmellemdanske
ogtyske.

TILBERLIN

Løven blev efter nogle få år slæbt til
Berlin.Dadenblevstilletopi1862,var
den dansk sejrsminde, nu blev den til
preussisk sejrsminde. Den symbolise-
rede det første skridt på vejen til ska-
belsenafdettyskekejserrige.
I Berlin stod den først som trofæ i

tøjhusetpåUnterdenLinden, så kom
den til en uddannelsesanstalt for offi-
cerer, kadetakademiet i Lichterfelde.
Dérekserceredemasserafofficersaspi-
ranterforbiden.
Mensomårenegik,vardervistikke

så mange i Preussen, der tænkte så
megetover,hvaddenbetød,ellersom
kendtedenshistorie.
IkaserneniBerlinblevdenbrugttil

lidt af hvert. I 1945 fortalte redaktør
Kronika en god historie om, hvad ka-
detternefandtpå.Devillegerneslippe
fordentidligemorgeneksercitsikaser-
negården.Ennatboredeetparafdem
imulmogmørke to huller i løven. Et
stort oven i hovedet, etmindre under
halen.Hulletfornedenlukkededemed
enprop.Så fyldtedevand i løven.En
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afkadetternemeldtesigsygoggemte
sig bag løven. Kammeraterne stillede
op til eksercits –men netop som den
overordnedeofficerbefaledeeksercits,
ogdeskullebegynde, trakdenskjulte
kammeratproppenud.Vandetfossede
ud, officeren blev perpleks, og afbrød
eksercitsen. Så slap de for stroppetu-
ren.Hvishistorienikkeersand,erden
ialtfaldgodtfundetpå.

GLEMTLIDTEFTERLIDT

Løvenstodpåkasernen,menblev lidt
efterlidtglemt.AnderledesiDanmark.
Dérvar1864 joenrenkatastrofe.Den
røvedeIstedløveblevderforsymbolpå
ulykkenoguretfærdigheden,somDan-
markhavdelidt.
I 1862 havde løven været omstridt.

Efter 1864 blev den faktisk mere al-
mentanerkendtiDanmark.Folkeejeel-
lerfolkekærblevdenmåskeikke,men
anerkendtsomsymbolpåaltdetonde,
som den tyske nabo havde ført ind
overDanmark,detblevden.
I det danske mindretal i Sydslesvig

levededenogsågodt.Småløvefigurer
stodimangehjemheriFlensborgsom
udtryk for en drøm om at komme til

Danmark og som udtryk for modsæt-
ningsforholdettiltyskerne.Derforkom
der også gang på gang forslag om at
fådenflyttettilbagetilFlensborg.

FLENSBORGSELV

Men hvem var det så, der gang på
gang hindrede, at flytningen kunne
ske?DetvarFlensborgselv.
1874 foreslog den danske rigsdags-

mandKrügeratflytteløventilbagefra
Berlin. Nej! sagde Bismarck, for han
tvivledepå,atdetvillehavedenforso-
nende virkning i Flensborg, som Krü-
gerhåbedepå.
I1905varderenberliner,somfore-

slog at opsætte en kopi af løven i
Flensborg – den skulle se mod nord,
somudtrykfor,hvordanhistorienhav-
de ændret sig. Nej! sagde overborg-
mestereniFlensborg.
I1913varderenfrisindetlanddags-

mand fra Flensborg, som foreslog
tilbageførsel. Krigsministeriet afslog,
fordetvilgiveanledning tildansk-na-
tionaleKundgebungen,sommåttefor-
hindres.
I1920vardertyskekredseudenfor

Flensborg,somforeslogatflytteløven
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Lars N. Henningsen er ikke personen, der står frem i forreste række. Ydmygt virker han for-
tjenstfuldt og effektivt i det stille. Typisk for ham også ved løveindvielsen i Flensborg:
Blandt de indbudte gæster anes han midt i højre tredjedel af billedet. (Foto: SPT)



hjem,underforudsætning,atDanmark
så til gengæld ville love at skåne de
preussiskesejrsmonumenterpåDybb-
ølogArnkieliNordslesvig.Nej!sagde
byrådet i Flensborg – løven var uøn-
sket.
I 1928 var det det danskemindretal

anført af mindretallets repræsentant i
byrådet,I.C.Møller,somforeslogløven
hjemført. Det skulle være udtryk for
brobygningmellemdanskereogtyske-
re.Nej!sagdemagistraten.
I årene fra 1933 til 39 var det ikke

mindst mindretallets mand, redaktør
KronikaiBerlin,somførteanibestræ-
belser på at få løven hjem. Han blev
bakket op af soldaterforeninger iDan-
mark og havde hjælpere helt op i de
højeste nazistiske ministerier i Berlin.
Mendetblevvedluftkastellerne.Løven
blev i Berlin – og den kom velbehol-
dentgennemkrigen.

TILKØBENHAVN

Så vendte den tilbage til København i
1945, som symbol på sejren over det
tredje rige, symbol på modstandsbe-
vægelsenssejr.ISydslesvigfikdenog-
såenrenæssance.Denblevsymbolpå
viljentilatgenvindeSydslesvig.Løven
symboliseredegrænseflytning.

Detforklarerogså,atdettyskeflertal
vedblevatværeligesåmodvilligtover
forløvensomfør.”DiesMonumentist
unter der gesamten deutschen Bevöl-
kerungdesHerzogtumsSchleswigdas
verhaßteste Symbol dänischer
Knechtschaft”,vardetsagt i1864.Det
gjaldt stadig efter 1945. Løven var
uspiselig.Glemtvarikke,atdenvarsat
op somen entydigdansknationalma-
nifestation. Det blev indprentet stadig
nyegenerationeraftyskere.

AFSPÆNDTATMOSFÆRE

Detvarførst,daatmosfærenbegyndte
atblivemereafspændt,atløvenfiken
chance. Så kom flytningsforslagene

igen. Det skete i 1955, i 1962, i 1982,
1992.Menhvergangblevderprotesti
flertalsbefolkningen.
Derfor mistede mindretallet også

interessen for løven fra sidst i 1990er-
ne.Derblevstilleomden.Denstodjo
godtnokiKøbehavn,nårdetnuskulle
være.
Menidagerløvensåalligevelvendt

hjem,ogviholderfest.
Hvordanerdetdasket?Erdetnuså

interessantellerafgørende,atløvener
flyttet?
Jo,deterdet.Deternemligikkeden

gamle Istedløve,somervendttilbage.
Den er heller ikke kommet hertil, som
detsketei1862.Næstenalteranderle-
desenddengang.
I1862 stod løven brovtende på sin

sokkel. Idagstårdenpæntognæsten
hyggeligunderet rigtigstort træ.Den
dominererikkesomdengang.

DOMINERERIKKE

Dengang snakkede løven kun dansk.
Påsoklenstodbombastiskogpårigs-
dansk, at danske kæmpermedmand-
domvillekæmpeforetdanskSlesvig.
Detvarenadvarselom,atDanmark

vilforsvaresigmodtyskeren,hvishan
trueretdanskSlesvig.
Idagtalerindskriftenbådedanskog

tysk.Densiger:
2011 Wieder errichtet als Zeichen

von Freundschaft undVertrauen zwis-
chenDänenundDeutschen–Genrejst
som tegnpåvenskabog tillidmellem
danskereogtyskere.
Løven har foretaget en kovending.

Eller rettere: Politikere har ladet den
foretage en kovending. I 1862 var lø-
venudtrykforpolitik–deterdenogså
idag.Blotenandenpolitik.
Denersatopforatplotteosallefast

på forpligtelsen til at vise hinanden
venskab og tillid – vel vidende, at det
har været og er svært. Et godt bud-
skab.
Ogtilsidstdenallervigtigsteforskel

pådengangognu:I1862varløvensat
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op på dansk, kongerigsk initiativ, ikke
på flensborgsk initiativ. I dag er den
genopsat på flensborgsk-tysk initiativ.
Deter ikkemindretallet, somharbedt
om at få den tilbage. Det er flertallet,
byenFlensborg–denby,somgennem
et helt århundrede ellers havde sagt:
denløveeruønsket.Manmente,atnu
vartideninde.
Det er et lokalt initiativ, som står

bag, ligesomforden lille løve iKruså.
Sådanvardetikkei1862.Jegfølerdet
er vigtigt, at det er Flensborg som lo-
kalsamfund,somhartagetinitiativet.

LØSNINGERNEKOMUDEFRA

Servipåhistorien,såhardetellersof-
te været udefra, at løsningerne skulle
komme.
I 1864vardet somnævntpreusser-

neogøstrigerne,sompressedede lo-
kaledansk-tyskemodsætninger lidtpå
plads,såløvenkunneoverleve.
I1920vardetudfaldetaf1.Verdens-

krig, sombanede vej for den grænse,
vikenderidag.
I 1949 var det englænderne, som

dikterede, at nu skulle der erklæres
ligeberettigelsefordetdanskemindre-
taliSydslesvig.
1955vardetudenrigspolitiske inter-

esser,somgjorde,atderkunnevedta-
ges en Bonn-Erklæring, som gav de
nationalemindretalenbedrebasis.
I2010vardethensynettildetdansk

tyske forhold, som banede vej for en
overgangsløsningisagenomtilskudtil
dedanskeskoler.
Kort sagt:Oftehar kræfteruden for

vortlokalområdeværetnødvendigefor
atreddevorevarmekastanjerudafil-
den.

LOKALEKRÆFTER

Med genopstillingen af Istedløven er
detanderledes:Herharlokalekræfteri
Flensborgsagt:Venner,nusætterviet
forpligtendetegn,envarte,foratplot-
te os alle fast på, at vi har pligt til at
snakke pænt sammen. Pligt til at be-

handlehinandenpænt.Deterflot–og
vi danske bør erindre os, at tyskerne
medgodretharkunnetopfattedenlø-
vesomudtryk fordanskagression.Vi
måogsåhuske,atderergjortetforar-
bejdegennemmangeår.
Lad mig blot nævne det forso-

ningsarbejde, som gennemmange år
erudførtfrakredseomkringtidsskriftet
Grenzfriedenshefte. Jeg tror, det har
betydet noget. Ligesom det har bety-
detnoget,atheltalmindeligemennes-
kerkommergodtudafdetmedhinan-
den i dagligdagen, og har gjort det
længe. Jævne folk omgås ofte bedre
end politikere og organisationsfolk på
lederniveau.
LøvenderindebaghækkenpåFlens-

borg Gl. Kirkegård er en ny løve. Ret
besetlignerdenmåskealligevelsinlil-
lekollegapåplæneniKruså.Velsnak-
ker den ikke sønderjysk – men den
snakkerbådedanskogtysk.
Denvirker ikkesåstorsomfør.Den

brølerikke,Denspinder.
Og først og fremmest: Den er kom-

met hjem, fordi Flensborg ville det.
LigesomløveniKrusåersatopafsøn-
derjyder.
Detvarsleraltsammengodtforvort

lokalområde. Det må vi alle bakke op
om.

Flensborgs nye overborgmester Simon Fa-
ber (SSW) stod for skud fra tysk side straks
fra starten, men ind imellem er der også
historiske øjeblikke, som da han tog imod
Prins Joachim i anledning af løveindvielsen
på Den Gl. Kirkegård. I baggrunden frem-
trædende repræsentanter for Danmarks di-
plomatiske korps. (Foto: SPT)
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Af formand Dieter Paul Küssner

ENDELAFEUROPASKULTURELLE
MANGFOLDIGHED

Vi lever i enverdensdel –Europa,der
erkendetegnetvedetvældafnational-
stater;endelafdemiettætsamarbej-
de,derfordeflestesvedkommendeik-
keerhjemlandforenenkeltnationali-
tet,mensomerprægetafethistorisk
betinget samlivmed en eller fleremi-
noriteter.Somendydafnødvendighe-
den definerer Europa sig derfor som
flersprogethedens og den kulturelle
mangfoldigheds Europa, uden at alle
nationeripraksissørgerformindretal-
lenes og minoritetssprogenes ligestil-
lingindenfordenationalegrænser.
Vort grænseland har siden 1955 og

indtil sidste år været den forbilledlige

og nærmest enestående undtagelse,
idet Danmark i tæt samarbejde med
Tyskland har tilstræbt ligeværdige og
ordnede forhold for mindretallene
nordogsydfordendansk-tyskegræn-
se. Der findes naturligvis andre min-
dretal i Europa, der har opnået status
og rammevilkår, der ligner vore, men
dekantællespåénhånd.
Det særlige for vort grænseland er

naturligvis,atviihistorisktidharlevet
trenationalitetersideomsideog iår-
hundredersamdrægtigtogfredeligt:til
fælles gavn og bedste. Det nationale
tilhørsforhold har ikke forstyrret
sammenhængskraften i regionens ud-
foldelsesmuligheder. Nationalismen i
1800-tallet ændrede den berigende
symbiose mellem nationaliteterne i
grænselandet: borgerkrig, krig og 100
årskonflikttilfølge.

SYDSLESVIGSKFORENING:

Den folkelige kulturforening

Første fase af Slesvighus genindvies i sensommeren 2011. Dansk Sekretariat Gottorp, SSW,
Slesvig Bibliotek og Flensborg Avis-lokalredaktionen er flyttet fra Lolfod 69 til Lolfod 89. For-
mand Dieter Paul Küssner og generalsekretær Jens A. Christiansen smalltalker forud for
indvielsen. (Foto: SPT)



MINDRETALLETITÆTSAMARBEJDE
MEDDANMARK

Foros,detdanskemindretal,betøddet
et farvel til rigsfællesskabetmedDan-
mark i 1864 og den afstemningsbase-
rede mindretalsstatus i 1920. Lige si-
den har Sydslesvigsk Forening i tæt
samarbejdemedDanmarkarbejdetfor
at fastholde retten til kulturel autono-
mi, hvor dansk sprog og kultur står
som fundamentet under foreningens

virke. Samtidig har foreningen fast-
holdt formidlingen af de særlige livs-
betingelser,mindretallet prægesaf: at
væredansk i en tyskhverdag;ogden
harvaretagetsinsocialeoghumanitæ-
re forpligtelse overfor medlemmerne.
Foreningenharkunkunnetløfteopga-
ven,fordiDanmarkligesiden1920har
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Dannebrog går til tops ved indvielsen af »det nye« Slesvig. Mens Slesvig Spejderorkester
spiller, og de mange fremmødte synger, hejser Nils Ole Kajhøj, Danmarks-Samfundet, og
SSF-amtsformand Franz Dittrich det skænkede flag. (Foto: SPT)

SSFs formand Dieter Paul Küssner og Nadi-
ne Baumann-Petersen kigger nærmere på
det flotte nye gulv i Drage Forsamlingshus,
som nød godt af Kaptajnens Legats dona-
tion i 2010. (Foto: Peter Hansen)

SSFs formand Dieter Paul Küssner og gene-
ralsekretær Jens A. Christiansen, SSWs for-
mand Flemming Meyer og landssekretær
Martin Lorenzen plus Mindretalsrådets se-
kretær Thede Boysen mødes i juni med par-
lamentarikere i Berlin, bl.a. nr. 2 f.v. Jürgen
Koppelin (FDP) i et forsøg på at argumente-
re for ligestilling og midler fra Berlin. (Foto:
Hendrik Lange)



holdtfastios,ogmedsinenestående
økonomiskeogideellestøtteharsikret
os råd og redskaber til det folkelige
kulturarbejde.

FORENINGENSFORMÅL

Foreningens vedtægter ligger gerne
somrygradenidetdagligevirke.Vore
vedtægtersigerklart,atviskal”udbre-
deogplejedetdanskesprog,atværne

om og fremme dansk og nordisk kul-
tur,atdrivefolkeligtdanskvirkeiSyd-
slesvig–herunderatudføresocialtog
humanitærtarbejde,atøgeforståelsen
fordetdanskemindretal,densydsles-
vigskehjemstavnogdenssærprægog
styrke sammenholdet blandtmedlem-
merne.”
Så kort – sågodt kandet siges.Og

hvordanharvisidensidstelandsmøde
efterlevetformålsbeskrivelsen?
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SPDs overborgmester i Kiel og kandidat til
landsformandsposten, Torsten Albig, gæs-
ter det danske mindretal på Flensborghus i
oktober 2010 og orienteres grundigt af fore-
nings- og institutionsrepræsentanter. (Foto:
SPT)

Frilufts-årsmøderne 2011 drukner i regn. På
mødet i Flensborg er landdagspræsident
Torsten Geerdts blandt talerne, og her hol-
der SSFs generalsekretær paraplyen over
ham. (Foto: SPT)

Åbenthus i ministerierne i Berlin, og de nationale mindretal er med og får besøg af vicemi-
nister i indenrigsministeriet Cornelia Rogall-Grothe t.v. Ved siden af ministeren ses f.v.m.h.
Ilse Johanna Christiansen (nordfriserne), Karl-Peter Schramm (saterfriserne), Beate Müller
(sorberne), Johanna Evers (saterfriserne) und Thede Boysen (mindretalssekretær). (Foto: H.-
J. M. Rickel).
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Sydslesvigudstillingen præsenteres to steder i Odense, først på universitetet og siden midt i
byen. SSF står for udstillingen, hvorfor det var SSFs generalsekretær der åbnede den i maj.
Sparringspartner var den lokale Grænseforening. (Foto: privat)

I VIP-teltet på årsmødepladsen i Flensborg kommer danske og tyske politikere samt de syd-
slesvigske værter tættere på hinanden. (Foto: SPT)
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Kulturnat på Christiansborg 2010. Ligesom i årene før og også igen i 2011 var det danske
mindretal med, og SSFs uundværlige hjælpere Holger og Marina Elbert, Lisbet Kochanski
og Michael Oetzmann ligeså. (Foto: Georg Buhl)

Berlin - det ungarske kulturhus. Mindretalsrådet afvikler en parlamentarisk aften i november
2010 med en lang række forbundspolitikere og mindretalseksperter, der orienterer hhv. 
orienteres om mindretallene, diskuterer ligestilling og Berlins forbundspolitiske ansvar. På
talerstolen: mindretalssekretær Thede Boysen. (Foto: SPT)
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Berlin - Slesvig-Holstens repræsentation: Mindretalsrådet mødes med mindretalsunionen
FUEV i november 2010 for at diskutere strategier og samarbejde. (Foto: SPT)

SSF, Grænseforeningen og Feriekontoret deltager i feriemessen i Herning i februar 2011 og
kommer i kontakt med et mangetal af forudsætningsløse danskere. (Foto: Roald Christesen)



DEFIRESØJLER:
KULTUR,ÅRSMØDE,HUMANITÆRT
ARBEJDEOGINTERESSE-
VARETAGELSEKULTUREN

Til fremme for dansk sprog og kultur
ogsåmedetnordiskperspektivhar vi
to hovedudvalg. Teater og koncertud-
valgettagersigafdetbredeteater-og
musiktilbud,menskulturudvalgetstøt-
ter og tilbyder folkelige kulturtilbud
herunder også musikalske oplevelser.
Begge udvalgs beretninger er genfgi-
vetheriårbogen.
Når jeg i formandsberetningen øn-

sker at fremhæve de to udvalgs ind-
satsområder, skyldes det, at forening-
ens kulturformidling er en hovedhjør-
nesten i det daglige arbejde. Her er
det,båndenetildeaktuelledanskebæ-
rende kulturelle værdier knyttes. Nok
er vi udenfor den daglige danske kul-
turpåvirkning, men foreningens for-
midling afmangfoldigedanske kultur-
oplevelser og kulturindblik giver os
mulighedforatopleveogfastholdeen
dansk kulturhverdag også med kultu-
rellehighlightsfradendanskescene.
Begge udvalg har bredden i kultur-

buketten for øje – og begge udvalg
prioriterer ligeledes forpligtelsenover-
forheledetdanskemindretal.Isamar-
bejdet med Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger og Dansk Centralbi-
blioteket foruden vore tilsluttede for-
eninger søsættes storeog småkultur-
oplevelser, mens skolekoncerter og
børneteatererennødvendigogvigtig
håndsrækningtilDanskSkoleforenings
virke. I alledisse sammenhænge refe-
reresderometgivtigt og forbilledligt
samarbejde.
Alligevelermindretalletsomkultur-

forbruger en sammensat størrelse.
Flensborgogomegnkanmagtepubli-
kumsstærke arrangementer, mens de
mindreforsamlingsstederharbrugfor
kulturtilbud, de magter ud fra deres
forudsætninger.Beggeudvalgharder-
for på opfordring fra amterne taget
samtalen om, hvordan vi sikrer den

bedste kulturformidling tilpasset dis-
triktersogamtersønsker.Dererenig-
hedom,atdialogenmellemudvalgog
amterneskalstyrkes,såønskerogbe-
hov fra amters og distrikters side kan
indgå i udvalgenes bevillings- og for-
midlingsarbejde.
Amterneer samtidigopfordret til at

sikre delvis egenbetaling for kulturar-
rangementer, hvor distrikts-kassen er
velpolstret. Det er ligeledes aftalt, at
forbindelsen mellem vore amtskonsu-
lenter som amternes professionelle
medarbejdere og udvalgene skal styr-
kestilgavnforamtsbestyrelsernesser-
vicering af distrikterne og amternes
kulturtilbud.

ÅRSMØDERNE

Denandensøjleiforeningensprofiler
årsmøderne,dergennem90århardo-
kumenteretogmanifesteretmindretal-
lets indre styrke. Årsmøderne er et
storslåetsamarbejdsprojekt,hvorallei
mindretallet–ungesomældre–viser
ansigtogsætterord,sangeogfestlige
optrin ind i en skønsom blanding af
eftermiddags- og aftenmøder, der kul-
minerer i de store friluftsmøder. Vort
årsmødeudvalgarbejderkompetentog
idérigtmedrammerogindholdfordis-
se møder. Men uden solidarisk støtte
og stor opbakning fra foreningslivet,
børnehaverogskoler,villeårsmøderne
ikkekunnebære,somdegør.

SAMMENHOLDBETYDERIKKE
ENSRETNING

Ifølge traditionen er Sydslesvigsk For-
ening hovedansvarlig for de danske
årsmøderiSydslesvig,hvormindretal-
letbekenderkulørogstårsammen.En
væsentlig og uundværlig opgave for
årsmøderne er mindretallets møde
medfamilienDanmark.Vimødesmed
grænseforeninger,nordiskevennerog
det politiske Danmark åbent og gæst-
frit,fordiviholderafvoredanskeven-
ner –og fordi vi harnoget sammen–
tilhørsforholdet til dansk sprog, kultur
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Kaptajnens Legats bestyrelse og deres sydslesvigske værter nyder det gode vejr, da de be-
sigtiger Nibøl Forsamlingshus, der betænkes med en legatportion i år. (Foto: SPT)

Simon Faber er valgt til ny overborgmester
i Flensborg. SSF og SdU tager afsked med
ham ved en intern reception. (Foto: SPT)

6. februar 2011. Formændene for Oversø-
komiteen og SSF hhv. Hans Dethleffsen t.h.
og Dieter Paul Küssner ved »mindesmærket
i skoven« ved Sankelmark i anledning af
den fælles Oversø-march. (Foto: SPT)

Prins Joachim afslører mindetavlen på
Istedløvens sokkel 10. september 2011.
(Foto: SPT)

SSF og Vejle Vesteramts Grænseforening
gennemfører projektet »Børnenes Grænse«
over flere dage i juli. Her er det Nicole fra
Lyksborg som dansk bondekone, der hjæl-
per Dana med at binde hendes hue, før rol-
lespillet om den forsvundne uld går i gang
på den gamle markedsplads ved Randbøl
kirke og Vejle å. (Foto: Mogens Bach)
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I oktober 2010 gæstes mindretallet af Dansk
Folkeoplynings Samråds formand Per Paludan
Hansen (2.f.h.). På Flensborghus møder han
repræsentanter for SSF, SdU, SSW,  Biblio-
teket og Grænseforeningen. (Foto: SPT)

International Motor Club (IMC) i Flensborg
ved formand Klaus Ramm (i m.) er i juehu-
mør og betænker SSF, Biblioteket og Sund-
hedstjenesten med en check. (Foto: SPT)

C.C. Petersens købmandsforretning i Flens-
borgs Nørregade klos op ad Flensborghus
er nedlagt og købt af SSF. Sammen med
FUEF skal der her indrettes et mindretals-
kompetencecenter. (Foto: SPT)

Da Folketingets formand Thor Pedersen ta-
ler ved årsmøde-friluftsmødet i Flensborg,
tilfalder rollen som paraplyholder general-
konsul Henrik Becker-Christensen. (Foto:
SPT)

Interiøret fra C.C. Petersens nedlagte køb-
mandsforretning indgår ikke i handelen
med SSF. Det over 100 år gamle møble-
ment indgår fremover i søfartsmuseets
samlinger. (Foto: SPT)

I marts tager SSF, SSW og Skoleforeningen
imod i Det Danske Hus i Flensborg-Sporskif-
te: det Grønne forbundsdagsmedlem, med-
lem af budgetudvalget Stephan Kühn, land-
dagsmedlem Rasmus Andresen og først-
nævntes assistent Ole Barnick ønsker før-
stehånds informationer. (Foto: SPT)
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I maj er OSCEs mindretalskommissær fra Den Haag, Knut Vollebæk på informationsbesøg i
Flensborg. Han tager på ECMI, mødes med mindretal og flertal fra begge sider af grænsen,
mens landsregeringen ikke har tid til at mødes med ham. Billedet viser kommissæren sam-
men med ECMI-direktør Tove Malloy i m. og repræsentanter for det danske og det tyske
mindretal. (Foto: SPT)

November er måneden, hvor det danske mindretal og Grænseforeningen gennemfører den
såkaldte Folketings-tur, således også i 2010 og 2011. I 2010 var der traditionen tro modta-
gelse ved Folketingets præsidium på Christiansborg; på billedet ses formanden Thor Peder-
sen byde gæster og parlamentarikere velkommen. (Foto: SPT)



og sprogets og kulturens væren og
væsen.
Ogvimøderdemåbentoggæstfrit,

fordi vi har inviteret dem, og fordi de
venligt har fulgt vor opfordring til at
mødesmedosivoreforsamlingshuse,
fritidshjem, børnehaver og skoler: der
hvor det danske Sydslesvig én gang
om året fejrer og fester for sammen-
holdet mellemmennesker, der frit og
utvungent har valgt fællesskabetmed
det danske, har valgt det danske til-
hørsforholdsomrammeogindholdfor
livetigrænselandet.Årsmøderneeren
storslåetind-ogudadvendtmanifesta-
tionaf et folkeligt fællesskab,derbæ-
rer ud over hverdagenes vanskelighe-
der, også fordi de signalerer, at
sammenhold ikke betyder ensretning
ellerkonformitet.
Erman i tvivl, børman lytte til års-

mødernes mange hilsener og taler.
Retten til ytringsfrihed og ytringsplig-
tenleveribedstevelgåendeundervo-
reårsmøder–etadelsmærke,der for-
pligter.

IKKENAVLEPILLERIIETLUKKET
MINDRETALSRUM

Dererfleregrundetil,atjegønskerat
sætte fokus på årsmødernes hilsener
og taler.Jeggørdet, fordimannogle
steder gerne vil fravælge danske ven-
nersogtyskenaboershilsentilårsmø-
derne–ellerhovedtalerenfordensags
skyld. Man ønsker årsmødet som en
hyggelig grillfest, gernemed lidt bør-
neoptræden – talerne derimod hører
manellerforstårmanalligevelikke.
Herhopper kædenaf eftermit bed-

steskøn.Denslagsuforpligtendefest-
lighedoghyggekanviogsåiSSFregi
dyrke året rundt. Årsmøderne er der-
imoddetårligemødemellemmindre-
talletogDanmark.Viharbrug fordet
synligesammenholdmellemmindretal
ogdanskevenner–ogviharbrugfor,
atdekommertilorde–atdetalertilos
omderes forventningerogønskerom
sammenholdetmedos.

Årsmøderne er ikke navlepilleri i et
lukketmindretalsrum,men den offen-
sivebekendelse af et dansk tilhørsfor-
hold. Derfor duer det heller ikke, at
manvilnægtetalerettilpolitiskestem-
merfraDanmark,dererinviteret,men
som man er uenig med. Det danske
mindretalerikkeenpartisag.Vierselv
så forskellige iholdningerogpolitiske
anskuelser,atogsåvoregæsterharret
til friheden i ord og tale at bidrage til
voreårsmøder.Meningscensurbør ik-
keværeetårsmødeanliggende.Vihol-
der sammen på trods af meningsfor-
skelle–ogbøristedettagedialogen–
samtalen–nåruenighedentrængersig
på.Påforhåndatvarsleudvandringfra
etårsmødearrangement, fordimanpå
forhåndved,hvadmankanforventeaf
enårsmødehilsenfraDanmark,erdår-
ligstil.
Det er derfor jeg siger: årsmøderne

demonstrerer sammenholdet mellem
mindretal og danske venner,men det
ensretter ikke meningernes mangfol-
dighed,dersætterprægpåvorunikke
folkefest.Årsmøderneer ikkeenparti-
sag, men alle inviterede partier kan
kommetilorde–omvikanlidedetel-
lerej–sådanfungererdemokratiet.Og
godtfordet!

DETPERFEKTE
MINDRETALSARRANGEMENT

Selvsynes jeg,atvoreårsmødereret
perfekt mindretalsarrangement, ”hvor
tykke og tynde, højreorienterede og
venstreorienterede, folk mod toldkon-
trol og folk for toldkontrol, vilde unge
ogsattegamle,dødbidereogsprælle-
mænd”opleveretparuforglemmelige
dage.Indrømmet,jegcitererherFlens-
borg Avis Hans Christian Davidsens
omtaleafSSFssucceskoncertmedfol-
kesangerenKimLarsen,menbådevo-
re årsmøder og koncerten med Kim
Larsenerudtryk for, at viudoverda-
gensdontimindretalletogsåforstårat
feste og fejre, og at det folkelige ele-
mentikulturliveterkendetegnendefor
vorselvforståelse.
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Hans Werner Clausen, Tarup, fik på lands-
mødet Oberst H. Parkovs Mindefonds Syd-
slesvigpris som anerkendelse for årtiers
»stille slid« - her sammen med SSFs for-
mand og generalsekretær. (Foto: SPT)

SSFs landsmøde 2010 var atter et kæmpe arrangement med over 150 delegerede og over 50
gæster fra de andre sydslesvigske organisationer og venner fra Danmark. (Foto: SPT)

I oktober 2011 får det danske mindretal besøg af Kulturministeriets Værdikommission under
ledelse af biskop Elisabeth Dons Christensen. Her søgtes det nære samfund belyst under en
sydslesvigske vinkel. (Foto: SPT)



Alligevel kan og bør man stille
spørgsmålet, om vore årsmøder har
form og indhold, der har appel og
samlerbredt.Ungeinitiativerharværet
efterlyst. Traditionsbrud luftet. Lad os
sammen med årsmødeudvalget, der
dygtigtharudvikletrammerneforårs-
møderne, fordomsfrit drøfte hvordan
den vigtigste fælles manifestation,
somårsmøderneer,gøresbæredygtigt
ogsåfremover.

DENTREDJESØJLE:HUMANITÆRT
OGSOCIALT

Vorforeningharfrabegyndelsenogså
arbejdet socialt og humanitært for
medlemmerne.Delsharenkeltetilslut-
tede foreninger en klar humanitær og
socialprofil,delsharforeningentillids-
folk i vor sundhedstjeneste. Som de
øvrigestoreforeningerharviligeledes
en andel i sundhedstjenestens social-
rådgivendefunktion.
Men vi driver ogsåældreboliger og

har et humanitært udvalg, der med
omhuinspirererogstøtterenbredvif-
te af særlige tilbud til foreningensæl-
dre medlemmer. Ud over landsdelen
findes utallige ældreklubber, der ved
frivilligarbejdskraftskaberrammerom
underholdning, hygge og folkeoplys-
ning.
Udvalget arrangerer overordnet ud-

flugterforældre,højskoledage,sprog-
kurser, vandreture, erindringsværkste-
der og de senere år også højskoleop-
hold iDanmark forvoreseniorer.Den
tredje søjle i foreningens arbejde bæ-
res også af fonde og legater; en væ-
sentlig håndsrækning, som vi skylder
stor tak og anerkendelse. Vi er som
mindretal afhængig af hjælpen, for
som i skoletilskud og kulturtilskud
mangler der væsentlige elementer af
ligestilling, når det gælder det tyske
samfundsfordelingaffrivilligeydelser.
Somoftestkommervitilkortogmåty
tilhjælpen fradanskevenner,nården
socialeoghumanitæreindsatsskalre-
aliseres til gavn for voremedlemmer.

Derfor tak til vore venner, der støtter
dette vigtige arbejde, og tak til udval-
get og de mange frivillige hjælpere,
derstårforforeningenstredjeogvigti-
gesøjle.

FJERDESØJLE-VARETAGELSEAF
MINDRETALSINTERESSER

Varetagelsenafalmenemindretalsinte-
resserhar siden foreningensdannelse
været et vigtig arbejdsområde. Siden
1948er denpolitiskegren af dette ar-
bejde naturligt blevet en del af SSWs
virke. De overordnede mindretalsinte-
resser er siden blevet en opgave for
SSFietnærtsamarbejdemedrelevan-
teforeningerogSSW.
Den nye samarbejdsaftale for Sam-

rådet har præciseret rollefordelingen
og øget det nødvendige sammenhold
omkring varetagelsen af mindretallets
fælles interesser. Prøvestenen for den
fællesinteressevaretagelsehardetsid-
steår væretdenkoordinerede indsats
for skoleforeningens ligestillingskrav
overfor landsregeringen i Kiel og For-
bundsrepublikkens overordnede an-
svaridensag.VihariSamrådetifuld
enighed vedtaget en resolution mod
deensidigenedskæringeroverforvort
skolevæsen, og vi har i fuld enighed
udtalt, at den manglende ligestilling
kræver et regeringsskifte iKiel.Det er
et enestående bevis på solidaritet i
mindretallet, når alle som én kræver
politiskhandling.

DETKANNÅSENDNU

I vore fælles forhandlingermed rege-
ringspolitikere iKielhardenneresolu-
tion tydeligt været et irritationsmo-
ment.Jegsagde,harsagtoggentager
gerne,athvisregeringeniKielvender
tilbage til en retfærdigmindretalspoli-
tik og ophæver den skammelige æn-
dringafskoleloven,derfratagerskole-
foreningendenopnåedeligestillingfor
elevtilskud,såbortfalderSamrådetsre-
solution.
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En intim kender af det danske mindretal, ambassadør Uffe Andreassen, tager imod de syd-
slesvigske gæster i Udenrigsministeriet i København i november 2010 som led i Folketings-
turen for at fortælle om »public diplomacy«, det arbejde, man bl.a. gør f.eks. sammen med
medierne i andre lande. (Foto: SPT)

Tinningsted Forsamlingshus skal sættes i stand, og det skal gøres for midler fra SSFs egen
Dybbøldagsindsamling 2011. (Foto: Jens Søren Jess)



Desværre har regeringen i Kiel ikke
kendt sin besøgelsestid. Det gælder
ogsåministerpræsidenten,derhøjtide-
ligtharerklæretmindretalsanliggender
somhørendeunderministerpræsiden-
ten.Diskrimineringenoverforvortsko-
levæsenharfåetlovtilatudviklesigtil
et dansk-tysk irritationsmoment, der
også rykker ved de fredsskabende
dansk-tyske mindretalsaftaler af 1955.
Determegetatsættepåspilforenop-
lagtfejlvurderingafsamspilletmellem
flertalogmindretalietgrænseland.

MINDRETALSRÅDGIVERNE

Varetagelsen af vore interesser sker
som nævnt i samarbejde med især
SSW og skoleforeningen. Sammen
med SSW er vi aktive i DialogForum-
Norden,dersamlerregionensmindre-
taloggrænselandspolitiskeaktørerfor
atdrøfteogorientereomaktuellemin-
dretalsspørgsmål. Arbejdet i dette fo-
rumhar været præget af den aktuelle
nedskæringspolitik, hvor hverken lan-
dets mindretalsrådgiver Caroline
Schwarzellerregeringspolitikereaktivt
har ønsket at inddrage spørgsmålet i
arbejdsgrundlaget.
En fælles resolution, forelagt af alle

mindretal i samtalekredsen, mod de
ensidige nedskæringer overfor skole-
foreningen, kunne derfor ikke vedta-
ges.
SSWog SSF har desuden ekstraor-

dinært forelagt ligestillingssagen for
forbundsregeringens kontaktudvalg
under ledelse af forbundsregeringens
mindretalsrådgiverDr.Bergner.
Sammen med skoleforeningen øn-

skede mindretallet et klart signal fra
forbundsregeringenomogså i2012at
sikreskoleforeningenligestilling.Mod-
sat tidligere viste vormindretalsrådgi-
ver en større forståelse for en løsning
på skoleforeningens økonomiske lige-
stillingskrav – i øvrigt støttet af flere
forbundsdagsmedlemmer, der tilhører
kredsen i kontaktudvalget. Jeg går ud
fra, at forbundsregeringen senest ved

det ordinære kontaktudvalgsmøde
sidstpååretfinderenløsningforsko-
leforeningen.
Og jeg går ud fra, at forbundsrege-

ringenopdagerogstår fastpåde for-
pligtelser forbundet har indgået inter-
nationaltog i forhold tilDanmark,når
det gælder sikringen afmindretalsret-
tigheder. I den sammenhæng kunne
manønske,atmindretalsrådgivernefik
defineret deres rolle som ombuds-
mænd formindretalsanliggender – og
ikkesomdetdesenereårharværettil-
fældet,atdeharoptrådtsomregering-
ens talsmænd. Den rådgivende funk-
tionommindretalsvilkåroverfor rege-
ringen kræver både integritet, empati
ogindsigt.

MINDRETALSRÅDET

De fire anerkendte mindretal i Tysk-
land: sorberne, friserne, sinti/roma og
detdanskemindretalhar fortsatderes
tætte samarbejdegodthjulpet afmin-
dretalssekretær Thede Boysen. Min-
dretalssekretariatet blev under for-
bundskanslerGerhardSchröderindret-
tetefterdanskforbilledeforatsikrede
nationale mindretal en tæt kontakt til
forbundsregeringen. Sekretariatet er
tilknyttet forbundsindenrigsministeriet,
mensansættelsenafsekretærenadmi-
nistreres af SSF. Stillingen er en del-
tidsstilling, der netop som af mindre-
talsrådgiverne kræver: integritet, em-
patiogindsigt.
MedvalgetafThedeBoysensomse-

kretærharmindretallenefåetdennød-
vendigefagligeekspertise.Mankanik-
kesige,atforbundsregeringeninveste-
rerstoresummeriserviceringenafsi-
ne fire mindretal, idet der er afsat
60.000€tilaflønning,rejserogdriftaf
sekretariatet. Seneste nyt er, at rege-
ringsadministrationen forlanger en
nednormering af sekretæren, hvilket
defiremindretalklartafviser.
Det er, som om Tyskland for tiden

mister grebet om en anstændig min-
dretalspolitik.
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Arbejdet i rådet, der varetages i
samarbejde med SSW, omfatter også
mødermedenparlamentariskarbejds-
kreds i Forbundsdagen, der har min-
dretalsspørgsmål på sin dagsorden –
ennyttigkontakt,dersensibilisererfor-
bundsdagsmedlemmerne for vitale
mindretalsanliggender. Med jævne
mellemrum arrangerer mindretallene
ligeledesparlamentariskeafteneriBer-
lin for at positionere mindretallene i
den folkevalgte forsamling. Samtidig
sikrermøderneimindretalsrådetstøtte
ogsolidaritetmellemdefiremindretal
–etvigtigtincitamentforsåsmåsam-
fundsgrupper.

FUEV

Det danske mindretal har sammen
meddet tyskemindretal iDanmarksi-
den mindretalsunionen FUEVs start i
1949hørttildeaktiveogtrofastestøt-
terforsammenslutningenafeuropæis-
kemindretal.Viharengageretosorga-
nisatoriskoghargennemtidernebåde
stillet med formand og præsidiemed-
lemmer.
Danmarkhar frastartenværetposi-

tiv overfor dette særlige europæiske
mindretalsinitiativ; og også Tyskland
har med sine mange mindretal i Øst-
europaværetenaktivmedspiller.Dan-
markhar desuden, somenkelte andre
europæiske lande, de senere år givet
FUEV institutionel støtte. Også i den
sager detDanmark, der fører enpro-
gressiv mindretalspolitik. I erkendelse
af, at Europas kulturelle mangfoldig-
hedogsåbæresafmindretalskulturer-
ne,derharkravpåogrettentilenlige-
værdigkultureludfoldelse.Eller–som
detblevfremhævetafafdødeformand
for Folketinget, Ivar Hansen under en
FUEV-kongresigrænselandetforårtil-
bage:”Sigmig,hvordandubehandler
dine mindretal, og jeg skal sige dig,
hvem du er!” Ordene har fortsat gyl-
dighed.
Skoleforeningen, SSW og SSF re-

præsenterer det danske mindretal i

FUEV–ogvi anserDanmarksogvort
eget engagement i mindretalsorgani-
sationen som en væsentlig hånds-
rækning til demangeudsattemindre-
tal i Europa. Samtidig er Flensborg
hovedsæde for FUEV – et betydeligt
aktiv for grænselandets status som
center for mindretalsforskning med
ECMIicentrumogFUEVsomdenfol-
keligeogorganisatoriskesammenslut-
ning af europæiskemindretal. Etmin-
dretalspolitisk kraftfelt, vi bør værne
om,ogsomvikanværestolteoverhø-
rerhjemmeivorverden.

DEMOKRATIPROJEKT
SØNDERJYLLAND-SLESVIG

SammenmedDialogForumNordenog
FUEVhardetdanskeogtyskemindre-
tal derfor tilbudt FUEV-kongressen og
EUetdemokratiprojekt,hvormindretal
og flertal fraeuropæiskekriseregioner
inviteres til konfliktløsningskurser i
vort grænseland. Den dansk-tyske
grænselandserfaringkanpåtrodsafde
midlertidige tilbageslag fortsat tjene
som inspiration for løsningen af min-
dretalskonflikter.
Demokratiprojektetkanpåsigtogså

styrkedetdansk-tyskesamarbejde,for-
di begge lande står som garanten for
denfredeligekooperationmellemfler-
talogmindretaligrænselandet.

EUROPÆISKVIDENSCENTEROM
EUROPÆISKEMINDRETAL

Sydslesvigudvalgetharerkendtværdi-
en af og støtter FUEVs bestræbelser
foratsamlegenerelvidenomdeeur-
opæiskemindretal,etinitiativ,deriøv-
rigt også finder positiv respons hos
danske EU-parlamentarikere. For at
fremme projektet for oprettelse af et
kompetence- og oplysningscenter og
entænketankformindretalsspørgsmål
har Sydslesvigudvalget bevilliget pro-
jektstøtte til SSF/FUEV til forundersø-
gelserdesangående.
FUEV ønsker med dette initiativ at
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styrkefokuspådeeuropæiskemindre-
tals interesser; i øvrigt i samarbejde
med ECMI, grænselandets universite-
terogregionaloginternationalpolitik.
Mindretallenes potentiale og mer-

værdi skal synliggøres og tilbydes.
Desudenviletableringenafet kompe-
tence-ogoplysningscenterkunne fun-
geresomnyttigvidensbaseforspørgs-
mål og svar om de europæiske min-
dretal. En europæisk adresse formin-
dretalsspørgsmål sletog ret.Opgaven
harvægt,mensomprivilegeredemin-
dretalieuropæisksammenhængharvi
ensærligforpligtelse.

NØRREGADE78–DENRIGTIGE
ADRESSE

FUEV, der p.t. omfatter 86 nationale
mindretal iEuropa,hargennemårene
levetbeskedentienbaggårdpåFlens-
borghus.Hvisorganisationenskalvok-
se i den europæiske bevidsthed som
betydeligpartner,nårdetgælderinfor-
mationomoginteressevaretagelsefor
nationalemindretaliEuropa,såmåor-
ganisationenshovedsædestyrkes.
FamilienC.C.PetersenhargivetSSF

tilsagnomen særdelesgavmildover-
tagelse af deres ejendom Nørregade
78 – i øvrigt med tilhørende pakhus,
der dog kræver en betydelig investe-
ring for en evt. senere nyttiggørelse.
Men FUEVs kompetence- og oplys-
ningscenter kunne passende finde sin
pladsifrontiNørregade.Enkommen-
de vigtig adresse for de europæiske
mindretalsinteressevaretagelse.

OPLYSNINGOMVORESEGEN
VERDEN

SSFhar i det forløbne arbejdsår sam-
menmedandremindretalsorganisatio-
ner og foreninger søsat flere oplys-
ningsinitiativer, der skal synliggøre
mindretalslivet.
Enmilepælidensammenhængblev

åbningenafenhistoriskmindretalsud-
stillingpåDanevirkeMuseum.

Som tidligere formand for Sydsles-
vigsMuseumsforeningvardetenglæ-
dens dag også for mig dels at kunne
bydeFolketingetsformandThorPeter-
senoglanddagspræsidentTorstenGe-
erdtsvelkommentilåbningenafudstil-
lingen –og samtidig få lov til at åbne
denmedfølgendeord:
»Sydslesvigsk Forening, der driver

Danevirke Museum, betragter denne
dag som historisk for mindretallet.
Drømmen ommindretallets historiske
museumergåetiopfyldelse.
Historien er vor kollektive hukom-

melse; den kan være farvet, forsøgt
neutral og sandhedssøgende, og vil
bære præg af afstand og fortolkning.
Sådan også med denne udstilling:
Dansk i Sydslesvig – en udstilling om
det danske mindretal i Sydslesvig fra
1864tilidag.
Det lille forbehold mod historiefor-

tællingens absolutte sandheder skyg-
ger ikke for min uforbeholdne ly-
kønskning til René Rasmussen, Helge
KrempinogNisHardt,der isamarbej-
demedprojektMindretalsLiv-Minder-
heitenLeben i et dansk-tysk samarbej-
de har fremtryllet denne formidable
fortællingomdetdanskemindretalde
sidstehalvandethundredeår.
Netop bevidstheden om, at vi har

brugforenkollektivhukommelse,den
store fortælling om vejen til nutiden,
fikforetkvartårhundredesidenhisto-
risk interesserede sydslesvigere til at
arbejde for etdokumentations-ogbe-
varingscenterformindretalletssærlige
historie: Den nyoprettede Sydslesvigs
Museumsforening mente nok, at vor
historieogsåerenvæsentligbestand-
delaflandsdelensfælleshistorie;ogat
viderfornaturligtbørindgåidenstore
fortælling i deoffentlige samlingerog
museer.
Alligevel vidste museumsforenin-

gensmennesker,atmindretalharbrug
for et særlige frirum, hvor man kan
koncentreresigfuldtogheltomfrem-
stillingen af særpræg og værdigrund-
lag,derudtrykkermindretallets identi-
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tet og kulturelle bag-
grund. Denne udstil-
ling er et sådant fri-
rum – en helle – hvor
mindretallethæversin
røstogviseransigt:til
intern afklaring og
som håndsrækning til
næste mindretalsge-
neration, men også
som dokumentation
overfor det folk vi er
knyttet til – den dan-
ske familie; og som
oplysnings-ogdialog-
forum for vor tyske
nabo, som vi deler
hverdagmed.
Treklangen, der en-

gang i mindretallet
blev udtrykt som
hjem, hjemstavn og
fædreland, finder her
enmoderne og visuel
fremstillingafdensur-
dej, der binder men-
nesker i et særligt og
forpligtendekulturfæl-
lesskab,derforosud-
gør det danske min-
dretaliSydslesvig.
Og som i ethvert

kulturfællesskab er
der plads til nuancer
ogvarianter,mensom
en rød tråd gennem
udstillingen fornem-
mermanmindretallets vilje til at fast-
holdebindingentildansksprogogkul-
tur. Uden denne tråd, det nornernes
væv,derbinderfortællingensammeni
denneudstilling, ville udstillingenvæ-
reetinteressanthjemstavnsmuseum.
Men dette er mere end et hjem-

stavnsmuseum.Her gløder hverdagen
imindretallet i tungesom i lyse tider.
Tungt, når flertallet udfordrede os på
eksistensen,lystnårDanmarkgenerøst
og ubetinget holdt fast i os. Lyst, når
vore tyskenaboerdesidsteårtiermø-
derosirespektogligeværd.Menførst

af alt dokumenteres her mindretallets
selvforståelse.
Måttedenneudstillingbidragetilen

størreforståelseindadtilimindretallet,
såvi’fattervortvæsensrod’,ogsamti-
dig bidrage til forståelse og venskab
med vore naboer, så vi sammen kan
skaberammerforetgrænseland,hvor
dansk, tysk og frisisk samarbejder ud
frahverdereshistoriskeforpligtelseog
særpræg.
Atvilledeandreudenatopgivesig

selv i et med hinanden og for hinan-
den.Hverkenmereellermindre.«
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på Vejen bibliotek i marts
var der koncert med den
dansk-tyske sydslesvig-
ske duo.



MINDRETALSUDSTILLINGPÅ
VANDRING

I forlængelse af denpermanentemin-
dretalsudstilling har SSF desuden
fremstillet en vandreudstilling om
dansk mindretalsliv, der indtil nu er
vistifleredanskestorbyeritætsamar-
bejdemeddelokalegrænseforeninger.

MINDRETALSMAGASINET

Etandetindsatsområdeerfremstilling-
enafetmindretalsmagasin,derisam-
arbejde med Flensborg Avis og inter-
esserede organisationer foreløbig på
forsøgsbasis skal integreres i vort
medlemsbladKONTAKTsmulighedfor
fremstilling af 4 særnumre. Vor for-
eningskonsulent og journalistisk erfar-
nekonsulenterharsammenmedPres-
setjenesten og Flensborg Avis knoklet
medenførsteudgave.
Idégrundlaget er fortsat, at magasi-

net skal orientere bredt om generelle
mindretals- og grænselandsforhold,
der kan fangeog interessere et dansk
publikum. Begyndelsen er gjort, men
somiandresammenhængekosterdet
resurserogvilje til et bredt samarbej-
de.

KONTAKTARBEJDETPÅ
CHRISTIANSBORG

Noksåvæsentligtermindretalletslivli-
ne til det parlamentariske Danmark.
Yngre og nye kræfter i Folketinget
udenhistoriskbetingetvidenellerper-
sonlig berøring med det danske min-
dretal har brug for input og fakta om
dendanskeforbindelsehenovergræn-
sen.
Indtil valget til overborgmester i

Flensborg har Simon Faber varetaget
denne vigtige post for mindretallet –
bevillingsmæssigt båret af SdU og
SSF.Opgavenhardogværetdefineret
somet fælles ansvar for helemindre-
tallet. Besparelseskravene fra Kiel og
SdUs trængte økonomi har midlerti-
digtsatstillingenpåstandby.

Foreløbigienovergangsperiodeva-
retager vor generalsekretær opgaven
som vidensformidler i Folketinget.
Sydslesvigudvalget og dets formand
KimAndersenhardogveddetseneste
møde – inden udvalgets nybesættelse
–understreget,atinformationsarbejdet
bådeiKøbenhavnogiBerlinbørhave
storprioritetformindretallet.Enanbe-
faling, vi deler og målrettet vil efter-
komme.

SYDSLESVIGUDVALGET

BådeSydslesvigloven,derifølgeFUEV
har skabt international opmærksom-
hed omkring dansk mindretalspolitik,
og især Sydslesvigudvalgets arbejde
fordetdanskemindretal,ertilstorop-
muntringforosalle.
Ietkonstruktivtogmålrettetarbejde

for forbedrede rammevilkår for min-
dretalsarbejdetharSydslesvigudvalget
medrådogdådbiståetos.Ogsåiden
opslidendeogstandendestridomvort
skolevæsens ligestilling har Sydsle-
svigudvalget, den danske statsminis-
ter, den danske udenrigsminister og
dendanskeundervisningsminister for-
uden indenrigsministeren og regions-
formandensammenmeddetdiploma-
tiske korps ydet uvurderlig hjælp til
selvhjælpidennesag.Ogheltærligt–
uden den danske indsats havde vore
argumenter ikke haft en Kinamands
chanceoverfortyskepolitikere,derbå-
de savner kendskabog sensibilitet for
mindretalspolitikken i det dansk-tyske
grænseland.
TaktilDanmarkforuvurderligogge-

digenstøtteiligestillingssagen.
Et nysammensat Sydslesvigudvalg

vil givet værepåplads, nårdenneår-
bogudkommer.Dereralmuliggrund
til at takke det afgåede udvalg for en
solidariskogmedrettidigomhuomfat-
tende hjælp og vejledning til mindre-
talletsveogvel.
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FÆLLESSKABETMED
GRÆNSEFORENINGEN

Det gælder også Grænseforeningen,
deridennesomisåmangeandrean-
liggender fortsat støtter det danske
Sydslesvig. De mange sydslesvigske
gæster til Grænseforeningens årlige
sendemandsmødevidneromdenvari-
gepant,derbinderGrænseforeningen
ogSydslesvigsammen.
OgsåiforholdettilGrænseforeningen

gælderdet,atvi ikkebehøveratvære
enige i alle detailspørgsmål for at stå
sammenog fornemme folkefællesska-
bet. Projekt Slesvig, som Jaruplund
Højskolegernevilledeltagei,eretså-
dant projekt, der har skilt vandene i
grænselandet. Er regionalismen nu
ved at tage overhånd? Sletter vi alle
grænsermellemdanskogtysk?Frem-
mervikunmulti-kultiog’Zweiströmig-
keit’?Eksistentiellespørgsmålogsåfor
mindretallet, hvor mange unge i da-
gens Sydslesvig bekender sig til en
flerkulturelidentitet.
Vi bør naturligvis imindretallet for-

holdeostildissevigtigespørgsmål.
Jegbeklager,atProjektSlesvig ikke

kunnegennemføres.Formigvarinitia-
tivetenudfordring,hvorvikunnebevi-
se,atvi igrænselandetvildeandre–
udenatopgiveosselv.Enlakmusprø-
vepånationalt tilhørsforholdudenaf-
standtagen fra andres nationale valg.
Atudvikleensamarbejdskultur,dertil-
godeserdenenkeltessindelagsvalger
en fremadrettet kulturpolitik, der kun
kangavnegrænselandetsmennesker.
Genopstillingen af Flensborg-Løven

– også kaldet Istedløven – på Flens-
borgs gamle Kirkegård den 10. sep-
tember i år er en lignende gestus for
enfrugtbarsamarbejdskultur.Dendag
viste flensborgerne og Kongeriget
Danmark, at fredstiderne har fundet
fodfæste i grænsebyenoggrænselan-
det.
Tak til Flensborg og Danmark, der

her viser, at ’fred ernærer, krig fortæ-
rer’.

SØJLERUNDER
GRÆNSELANDSBROEN

Mindretalleneigrænselandetbetegnes
ofte som brobyggere mellem flertal-
skulturernepåbeggesiderafgrænsen.
Jegermest tilbøjelig til at semindre-
tallene som vigtige søjler under den
mellemfolkelige forståelse et grænse-
landkræver.
Deterderfor tankevækkendeogud-

fordrende,nårenkonferenceiSønder-
borg,dersattefokuspåsprogogiden-
titet igrænselandet, ifølgeGrænsefor-
eningensmedlemsbladGrænsenfiken
deltager til at konkludere. ”Skal min-
dretallene tiltrække nye medlemmer,
nytterdetikkelængereatsatsepådet
nationale og kulturelle tilhørsforhold.
Nu handler det om livskvalitet og de-
sign.” Og hårdt trukket op: ”Skolesy-
stemet i Sydslesvig er blevet et livs-
stilsprojektogikkeetkultureltellerna-
tionaltprojekt.Mindretalleterblevetet
livsstilsmindretal, der fokuserer på
skallenogikkepåkernen.”
Nuskalvi ikkeslagtebudbringeren,

menspørgeosselv,omudsagnetbe-
står sandhedsprøven. Der er ingen
tvivl om, at mindretallenes unge på
beggesiderafgrænsenuproblematisk
navigerer mellem grænselandets
sprogogkulturer.Idenaktuelleverden
giverdetdemfordelesomtosprogede
aktørermedflerkulturelleerfaringer.
Alligevel ved jeg, at mindretallenes

børnehaver og skoler byder på mere
end livsstil og design; som sindelags-
skolermed et stort kontingent danske
pædagogerog lærerevil formidlingen
afdansksprogogkulturgiveensærlig
binding.EnbindingtilDanmark,derle-
gitimerer os som et nationaltmindre-
tal.Ellertrorvi,atDanmarkpåsigtvil
yde 500.000.000 dkr. i udviklings- og
egnsstøtte tildetnordligeSlesvig-Hol-
sten? De danske støttekroner til vedli-
geholdelsen af dansk sprog og kultur
sydforgrænsenergivetfradetdanske
folktildetdedanskeiSydslesvig.
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Vitakkerbl.a.vedatværeenbærende
søjleunderdennødvendigemellemfolke-
lige forståelse mellem dansk og tysk i
grænselandet.

HER,HVORVISTÅR

En væsentlig fastholder i mindretallets
samvirke med Danmark er Sydslesvigsk
Forening.Somnævnt indledningsvisstår
foreningens formål klart og entydigt for
tætte og nære bånd til den danske ver-
den. Vore distrikter og tilsluttede for-
eningerformidlersammenmedforening-
ensudvalghovedstrømningeridanskkul-
turliv: teater,musikliv og samfundsdebat
ind i vor verden.Samtidig er vi bevidste
omvor regionale forbundethed,der lige-
ledes kræver dialog og samarbejdemed
vortyskenabo.
Atleveitokulturereretgrundvilkårfor

netop nationalemindretal. Eller som ge-
neralsekretær Uwe Jessen fra det tyske
mindretal udtalte det ved ovennævnte
konference: ”Hold fast ved det, du er.
Mindretallene er en berigelse for regio-
nen.Detatværemedietmindretaleret
tilvalgmedmangemuligheder.”

DEMANGEMULIGHEDER

Forvoremedlemmerbetyderdet, atdis-
trikter, foreninger og forsamlingshuse
danner folkelige rammerometdansk til-
bud, der vedligeholder og udvikler vort
sindelagsvalg.Rammerneergernebørne-
haverogskoler,hvormindretalletsbørn,
forældreogvoksne iøvrigt færdes forat
realiserederesvalg.
Det sker som regel i et venligt fælles-

skab,hvordetbrogedeforeningslivsam-
menmedskoleverdenenskaberdetsærli-
ge værdifællesskab, der er mindretallets
særkende. Kort afstandmellem lærer og
elev, inkluderende fællesskab og fravalg
afstandsforskelleskaberdennærhed,der
bevæger mennesker ind i vores fælles-
skab.
GlædenvedSydslesvig–deldenmed

andre, er et godt udgangspunkt for det
samvirkendegrænseland.
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Af formand Karin Goos

De 32 gennemførte arrangementer
samlede langt over 7.000 tilskuere. Et
flotgennemsnitpertilbud-etresultat,
vikanværegodttilfredsemed.
Viharisæsonensforløbbudtpåsto-

re dramaer, hjertevarme komedier,
groteskkomik,satiriskekabaretter,op-
eraer familieforestillinger,balletogen
langrækkekoncerter.
Tæller vi det antal ”masker” sam-

men,FlensborgAvisharuddelt iden-

nesæson,kanvikonstatereogglæde
osover, at tilbuddeneogså ifølgeavi-
sens kulturredaktion har ligget på et
højt kunstnerisk niveau. Der er uddelt
rigtig mange ”masker”, og der har
samtidig været utallige tilkendegi-
velserfrapublikumom,atdetharvæ-
retengodsæson.
Flensborgs forestillinger kunne alle

spilles på byens teater undtagen op-
eraen, der som vanligt blev opført i
idrætshallen. I forbindelsemedopera-
enmåvidesværrekonstatere,atpubli-

SYDSLESVIGSKFORENINGSTEATER-OGKONCERTUDVALG:

32 gange teater og koncerter

Tinningsted Forsamlingshus er et vel-
fungerende dansk forsamlingssted
medcentralbeliggenhedogmasseraf
aktiviteter. I denne tidligere danske
børnehave holder den danske kreds i
områdettil.Herudfolderdetsocialeog
danske liv sig i foreningsmæssige
sammenhænge.
Ejendommen, der forvaltes af SSF,

benyttesendel,sååreneharsatderes
sporpåejendommen.Nogetertidlige-
reblevetlavet,mennuerdetnødven-
digt med en mere gennemgribende
istandsættelse.
Derfor har Sydslesvigsk Forenings

forretningsudvalg besluttet, at den
sydslesvigske Dybbøldags-indsamling
2011 skal gå til Tinningsted Forsam-
lingshus.
Sidste år blev den sydslesvigske

Dybbøldags-indsamling anvendt til at
give Gelting Forsamlingshus et til-
trængtansigtsløft.

Den sydslesvigske Dybbøldags-ind-
samling er udtryk for selvhjælpogde
danske sydslesvigeres solidaritet med
hinanden. Den plejer at give et afkast
påca.6.000euro.
Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen

bedes indbetalt til Union-Bank Flens-
borg (BLZ 215 201 00) på konto num-
mer0017175.
For beløb over 15 euro tilsendes

»Spenden-Bescheinigung« under for-
udsætning af, at navn og nøjagtig
adresse er påført overførsels-doku-
mentetmedenlæseligskrift.
SSFs distrikter o.a. kan foretage lis-

teindsamlinger.
Listernefåspådedanskesekretaria-

ter.

GodDybbøldags-indsamling!

Medvenlighilsen
SydslesvigskForening

DYBBØLDAGEN2011

Tinningsted Forsamlingshus sættes i stand



kumsopstillingenpåhalgulvetersåbe-
kostelig, at vi nu af sparehensyn må
flytte tilskuerpladserne tilbage til de
fastetribuner.

HØJKUNST

Sidste sæsons Schaufuss-ballet fik vi
ikkepladstiliFlensborgteaterogvalg-
te derfor som en satsning at tilbyde
deniSlesvigteater.Detvistesigatgå
rigtiggodt.Takketværeenstorindsats
bl.a. fra sekretariatet i Slesvig fik vi
solgtdenogså til flertalsbefolkningen,
og af vore trofaste balletpublikummer
fra Flensborg og hele Sydslesvig tog
mange turen tilSlesvigdenaften.Der
kunne meldes næsten udsolgt til en
pragtfuldballet.
Etandethøjdepunktblandtabonne-

mentsforestillingernevarMungoParks
forestilling”Denallersidstedans”,der
udspilledesigpåetplejehjemetstedi
Danmark. Et godt fyldt Flensborg tea-
ter levedemedi, - jabådelooggræd
med de femældre beboeres drømme
fra fortidenogderesovervejelserom-
kring det at sige farvel til verden. En
fantastisk forestilling og høj skuespil-
lerkunst.
I forbindelsemedforestillingen”La-

serogPjalter”tilbødviforførstegang
en teaterintroduktion. KulturDoktor
RikkeRottenstenfortalteindenforestil-
lingen omBrecht ogWeils udødelige,
kulørte musical. Mange var mødt op,
oghungjordedetsågodt,atviinæste
sæson har to forestillingermed intro-
duktionindledningsvis.

UDEOMKRING

Caféteaterrundtomilandsdelenmod-
tages idetstoreoghelesærdeles fint
ogergodtbesøgt.Slesvigharopbyg-
getetstampublikum,deriantalpasser
fint til spillestedetpåA.P.MøllerSko-
len, og i Nibøl meldes der gerne ud-
solgtogventeliste.
I Husum har vi stadig ikke nogen

større succesmedat tilbyde teaterog

koncerter, selv om vi efter ønske fra
amtetdesidstesæsonerharændrette-
aterformentilatværecafeteater. Iud-
valgetharvisværtvedat forstå,atså
få der har lyst til at opleve dansk kul-
tur.
Og så var der så nytårskoncerten

med Nordic Sopranos i Egernførde. I
amtethavdemanønsketen festligog
morsom forestilling i form af forsam-
lingshusteater, og udvalget var helt
sikkerpå,atnetopenfestlignytårskon-
certvardetheltrigtige.
Så kom første store fejl. Teksten til

forestillingen i brochuren omtalte kun
deoptrædendesuddannelseogsåog-
så et kedeligt afsnit om kulturskatten
framiddelalderen.Det var helt forkert
præsenteret.Så komdenæste forhin-
dringer.Etdistriktiamtetvalgteathol-
degeneralforsamlingpåsammeaften,
ogenafamtetsskolervalgteatholde
fest - også sammeaften. Som kronen
på værket afholdt SSW sin årlige nyt-
årsreception for hele landsdelen ca.
500mfraspillestedet.Deterveletsko-
leeksempelpå,athensynogkommuni-
kation kan blive bedre i vort sydsle-
svigskelandskab.Menminsandtenom
ikke vi alligevel var 51 veloplagte til-
skuere i en festklædt gymnastiksal til
enherlignytårskoncert.

SØNDERJYDERNE

KoncerternemedSønderjyllandsSym-
foniorkester i Flensborg kunne lige
som sæsonen før ikke tiltrække et sti-
gendeantaltilhørere.
Derskal ikkeherske tvivlom,atvi i

SønderjyllandsSymfoniorkesterharet
kvalitetsorkester,dersammenmeddi-
rigenter og solister af høj kunstnerisk
kvalitetleverermusikafhøjkarat.Sid-
steårvandtorkesteretP2-Musikprisen,
ogmange af orkestrets CD-udgivelser
høsterstoranerkendelse.
Vi tror, det lave tilskuertal hænger

sammenmeddenkrise,Landestheater
ogisærdereskorogorkesterbefinder
sigi.Støtteforeningerogborgerinitiati-
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verharkraftigtopfordretbefolkningen
til solidaritet med orkesteret og det
med stor succes. Folk er strømmet til
dereskoncerter,ogdetermåskeenaf
grundenetilatviikkeharsetsåmange
fra flertalsbefolkningen ved vore kon-
certer.
OgsåtrækkerAlsionvelogsåfortsat

publikum.
ISlesvigvardertilgengældstortil-

strømning til koncerten den 24. sep-
tember2010iA.P.MøllerSkolen,hvor
den unge norske trompetist sammen
med »sønderjyderne« spillede sig lige
indifolkshjerter.
Spændendevardetogsåden11.fe-

bruar 2011 iNibøl, hvor orkestret gav
koncert som gave fra SSF til Nibøls
byjubilæum. Anders Koppel havde
skrevet en bratsch-koncert til orkeste-
retssolobratschistAnneAugustinsson,
ogdervaruropførelseiNibøl,hvorog-
såAndersKoppelvartilstede.
Samarbejdskoncerten ”Chaplin” i

Tyske Hus var i sin stilmed stumfilm
og musik særligt spændende og var
besøgtafnæsten600tilskuere.
LedelsernevedSønderjyllandsSym-

foniorkester og Schleswig-Holsteinis-
ches Sinfoniorchester har afholdt fæl-
les møder med henblik på at udvide
det allerede eksisterende samarbejde.
Etfællesvisionsarbejdeeriværksatfor
atafklare,omdetermuligt,atdetoor-
kestre sammen kan gøre den symfo-
niske musik til et attraktivt investe-
rings-område på tværs af grænsen i
stedet for et udsultet spareprojekt på
beggesiderafgrænsen.Mangesonde-
ringerskaltilforatafklare,omprojek-
tetermuligt,ogingenvedidaghvilket
resultat, der kommer ud af forhand-
lingerne.

BØRNETEATER

Børneteaterdelen under Teater- og
Koncertudvalget er kommet tilbage i
mereforsvarligerammerideresantal.
I den forløbne sæson viste vi i alt 68
forestillinger,derblevsetaftilsammen

4148børn.Deterca.detantal,skoler-
ne og børnehaverne kan overkomme
at tage imod, og samarbejdet med
DanskSkoleforeningogskolerne,som
stiller lokaler til rådighed, er fremra-
gende.
Heltudenproblemererdetdogikke

at tilbyde teater til vore sydslesvigske
skoler. Nogle af lærerne har tilsynela-
dendesværtvedatforholdesigtilbør-
neteatermedmerealvorligeemner.På
den kontomåtte vi aflyse enkelte ind-
købteforestillingerdennesæson,fordi
nogle pludselig opdagede, at temaet
vardødenogsåmeldtefraisidsteøje-
blik.Beklageligtmeddespildtepenge
ogrigtigtærgerligtforbørnenefornet-
opdanskbørneteatererfantastisktilat
behandledenslagsemnerpåennæn-
somogfinmåde.
Faktisk havde vi fra udvalgets side

planlagt at afholde en konference for
lærere i Sydslesvig netop om emnet
TeaterogMusikforBørniSydslesvig,
mendetharvisåvalgtatsparevæk i
tiltagetpåatreducereudvalgetsudgif-
ter.
Der er ingen tvivl om, at opgaven

medat tilbydebørneteater liggergodt
ogsikkert iSSFsregi.Deterherfra,vi
skalsikre,atbørnogungeharadgang
tilkulturoplevelser.Hvisviserpåsko-
lernestrængteøkonomiiDanmark,der
betyderstornedgangidenslagstilbud
tilbørnene,skalderikkemegenfantasi
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Børneteater er SSFs domæne - her Comedie -
vognen med Alfons Åberg. (Foto: Marike
Hoop)



tilatforudse,hvordandetvillegåiden
situationiSydslesvig.

UDVALGET

Teater- og Koncertudvalget kunne på
landsmødeti2010bydevelkommentil
et nytmedlem.HaukePaulsen er ind-
trådtiudvalget,efteratRejnerBogdan
ikke længere ønskede at stille op. De
øvrigemedlemmererLeneLass,Aase
Pejtersen,AndersSchaltzAndersenog
undertegnede.
Udvalgsmedlemmerne deltager så

vidt muligt i de kurser og seminarer,
der tilbydes igennem organisationen
for danske teaterforeninger DT (Dan-
marks Teaterforeninger). En forening,
SSF også er medlem af. Kurserne er
veltilrettelagteogudbytterige,og især
emner som markedsføring, køb af de
rigtige forestillinger og samtale med
producenterne (kontrakter) er interes-
sante.Nårdethandleromtilskudsord-
ninger, har vi i Sydslesvig en helt an-
denbaggrundenddedansketeaterfor-
eninger.

TEATRENE

I2010udløbfireårsperiodenforbesty-
relserne udnævnt efter kommunalre-
formen. I den nye bestyrelsesperiode
fra1.1.2011erSSFstadigrepræsente-
ret i folketeatret.dk´s bestyrelse ved
formanden for Teater- og Koncertud-
valget. Ikke længeresomrenobserva-
tørmen nu som bestyrelsesmedlem -
dogudenstemmeret.
Derhardetsidsteårværetforholds-

vismangemøderifolketeatret.dk`sbe-
styrelse ikke mindst på grund af en
trængtøkonomi.MenmedKasperWil-
ton ichefstolensiden juli2010serbil-
letsalgetudtilatvendestildenpositi-
veside,ogturnedelen i folketeatret.dk
harsolgtgodt.
En del københavnske teatre, her-

under også folketeatret.dk hører ind
under konstruktionen Københavns Te-
ater,somvarprægetafproblemer,uro

ogkravomforandringer.Ogsådethar
medvirket til yderligeremøder for be-
styrelsen.
I Sydslesvig kunne vi i forbindelse

med forestillingenCalendarGirls glæ-
deosoveretbesøgafdennyeteater-
chefKasperWiltonogteatretsturnele-
derigennemmangeårGitteHørning.

DETKONGELIGE

DesidstesæsonerharviheriSydsles-
vigligesommangeafteaterforeninger-
neiDanmarkfåetafslagfraDetKonge-
lige Teater på forestillinger. DKT har
valgtatskæredybtisinturnevirksom-
hedforatspare.Detharførttilenop-
hedet diskussion i medierne, og DKT
beskyldes af kritikerne for ikke at leve
optilsinturneforpligtelse.BorisErben
har på udvalgets vegne protesteret
over afslagene,menheller ikkenæste
sæson vil der være teater fra DKT på
programmet.

SAMARBEJDE

Som en del af Det Dansk/Tyske Kam-
mermusikselskabervimedtilatplan-
lægge kammerkoncerter, støtte børn
og unges musiktalent og arrangere
musikrejsertilhovedstederneiEuropa.
IKreisNordfrieslandstøtterudvalget

samarbejdetmellemSSFogKulturbü-
roHusumomkringnoglemindre kon-
certerogsåmedungemusikere i cen-
trum. Spillestedet er Schloss vor Hu-
sum,hvorSSFsbidrag til koncertræk-
ken fandt sted den 5.maj med elever
fra Sankt Annæ-Musikgymnasiet i Kø-
benhavn.
IDetSønderjyskeTeatersamarbejde,

hvorSydslesvigermedlem,erderhen
overåreneudvikleteteneståendesam-
arbejdepå tværsafkommunegrænser
og nu også landegrænsen. Der udvi-
klesfortidenbl.a.nyetiltagforfælles-
brochuren,somSydslesvigdogendnu
ikkeermedi,ogDetSønderjyskeTea-
tersamarbejdefølgerpåtætholdTeat-
retMøllensplanerforetkommendere-
gionaltforankretteater.
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Teatret Møllen ønsker
sombekendtatudvidesit
virkeogudvikle sinprofil
sometproducerendetea-
ter forheleSønderjylland
ogSydslesvig–nudefine-
retmedklarfokuspåbør-
neteater. Denne proces
harnuværetiganginog-
leåroghargodgenklang
påpolitiskniveau.
Dennæstegrænseover-

skridende børneteaterfes-
tival(den6.)ernetopved
at blive planlagt og for-
ventes at finde sted i
2013.Arrangørerneaffes-
tivalenerHaderslev kom-
mune, Kulturbüro Flens-
burg, Sydslesvigsk For-
ening, Bund Deutscher
Nordschleswiger, Teatret
MøllenogKühlhausFlensburg.Samti-
dig støttes projektet af Landestheater,
derdogikkeharønsketatværemedi
arrangørgruppen. Teatret Pilkentafel
harvalgtattrækkesigudafsamarbej-
det.
Den videre plan er at gennemføre

dansk/tyske børneteater-festivaler i
2015og2017,såledesatvierklarmed
en festival, hvis regionen Sønderjyl-
land-Schleswig opnår at få udnævnt
Sønderborgtilkulturbyi2017.

ONLINE-BILLETSALG

Afogtilskerderfejl.Ogdetvarsåaf-
gjort en fejl, at udvalget fulgte rådet
om at købe et inhouse billetsystem.
ssf-billetnet.deblevaldrigdetprodukt,
vivarblevetlovet.SSFharderforind-
gåetaftalemedbilletten.dkomsalgaf
billetter online i Sydslesvig fremover.
Detbetyder,atdersomhosalleandre
billetudbydere vil være et mindre ge-
byr oven i prisen. Til gengæld virker
det hver gang, ogman kanprinte bil-
letten hjemme. Nyt navn er ssf-billet-
ten.de

ALTFORMEGETELLERHVAD?

Detsidstepunktiminberetninghand-
ler om det antal kulturarrangementer,
vi mødes med her i Sydslesvig. Jeg
støderstadigofterepåbemærkningen
”dereraltformegetatgåtil”,ogden
kommerfraallehjørnerafSydslesvig.
Servipåensamletarrangementslis-

te, er bemærkningen fuldt ud beretti-
get.Indtilfleretilbudnæstenhverdag
vinteren igennem, og alle tilbud lige
spændendeogafhøjkvalitetindenfor
deresgenre.Mangenyearrangørerer
kommetpåbanen,ogvikommerlangt
omkringidemangenicheridanskkul-
turliv. Der er noget for enhver smag,
og rigmulighed for at finde sin egen
favoritoplevelse.
Lad os dog glæde os over det rige

kulturliv uden at føle os stresset over
demangeskønnetilbud,oghvisarran-
gørerne så lige husker at koordinere
datoer osv. med hinanden kan det jo
kunværetilglæde
Taktilpublikum.
Taktiludvalgetogadministrationen.
Tak for sæsonen. Vi glæder os til

dennæste.
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SSFs har skiftet
online-
billetudbyder. 
Nu kører online-
salget via ssf-
billetten.de.
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Af formand Ingwer R. Roost

Endnuetårergåetmedmangeforan-
dringer. Jytte Christoffersen stoppede
vedlandsmødet2010somformandfor
kulturudvalget,ogjegprøverefterbed-
steevneatovertagehendesplads.Tak
Jytte,formangeårsarbejdeikulturud-
valget,detværesigsommenigtmed-
lemellersomformand.Somnytmed-
lem har vi fået Bjørn Egeskjold ind i
udvalget, velkommen til et ikke kede-
ligtudvalg.Duharalleredenuvist, at
dukanbidragemednoglenyetiltagtil
kulturarbejdetiSSF.
I tørretal lidtom,hvadderersket i

foreningen på det kulturelle område.
Alene eller i samarbejde med andre
har kulturudvalget i 2010 støttet eller
væretmedimegetforskelligearrange-
menter.Dereri2010tilkulturudvalget
indberettet,atderharværetafholdt78

distriktsarrangementer (74 i 2009),
hvorafviharstøttet46(53i2009)med
etstørreellermindrebeløb.Viharde-
rudover haft 36 større arrangementer
(27 i 2009)med ca. 4600 tilhørere (ca.
2500i2009).IdissetalerfolkBALTICA
ikkemedregnet;dethardogværetgo-
de og velbesøgte koncerter og også i
årharfolkBALTICAtilværetensucces.

KIMLARSEN

KimLarsenenneverendingstory.Det
kan ikkeværenogenhemmelighed,at
derfraudvalgetssidelængeharværet
et ønske at få ham til Sydslesvig. Det
skete den 16. juni, og planen var en
koncert i Flensborghus´ gård. Selv få
dage før kontraktens underskrivelse
var der ikkemange, sommente, at vi
kunnesælgemereendde800billetter,
som ville give en fyldt gård på Flens-

SYDSLESVIGSKFORENINGSKULTURUDVALG:

Et ikke kedeligt udvalg

Kim Larsen & Kjukken, endelig i Flensborg. Over 2.300 mennesker møder manden, bandet
og musikken i Tyske Hus 16. juni - en oplevelse for alle. (Foto: SPT)



borghus.Detergåetnogetanderledes.
Hurtigtvarvioppepå1800solgtebil-
letter,flyttedekoncertentilbryggeriets
gård,men vejret gjorde, at vi og Kim
Larsen ikke turde open air, så koncer-
tenfandtstediTyskeHus,ogblevfor-
rygende -med langt over 2300 solgte
billetter.

DANSK

Sproget i foreningen er dansk, og det
skal selvfølgelig også genspejle sig i
deting,dergivesstøtte til.Vihardog
ogsåenforpligtigelsetilatpræsentere
danske og nordiske kunstnere på om-
råder, hvor vi ikke kan være sikre på
publikums tilstrømning.Detteskerog-
så i samarbejde med tyske partnere,

ogdererviikkealeneherreoverspro-
get.
Lidtmalurt i bægeret er jegnødt til

at komme med. Vi yder fra udvalget
bl.a.støttepå2forskelligemådertilar-
rangementer.Detkanværeet fastbe-
løbellerenunderskudsgarenti;beløbe-
ne fastlægges individuelt for hver an-
søgning.

DÅRLIGEANSØGNINGER

Dererisærtopunkter,hvorviiudval-
getharproblemermedatfåtingenetil
atkøreoptimalt.Ansøgningertiludval-
get kommer ofte sent og er ofte ikke
vedlagt nødvendige oplysninger. Det
være sig et budget for arrangementet
ellerdetrespektiveamtsanbefaling.
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Fiolministeriet, en fryd for øjne og ører, ved
folkBaltica-festivalen i 2011. (Foto: Marc Eu-
ler)

Danske Broken Beats, et af det danske mindretals bidrag til Seaside-festivalen i Flensborg i
august.



I udvalget har vi også svært ved at
havestyrpå,hvorvi stårøkonomisk i
forholdtildefaktiskeudgifteriløbetaf
året. Det skyldes bl.a. langsommelig
afregning/ tilbagemelding fra arrange-
menter, som der er ydet tilskud til,
samtatforeningensbogholderisystem
ikke er gearet til, at give øjebliksbille-
derafstatus i forhold tilbudgetterede
udgifter. Sidstnævnte håber vi dog er
etoverståetkapitel,nåretnytboghol-
derisystemerinstalleret.
Udvalgeterderudoverigangmedat

revidere retningslinjerne for tilskud til
arrangementer.

TAK

En takskal lyde tiludvalgetsmedlem-
mer foretgodtog inspirerendearbej-
deidetforgangneår,specieltKnudfor
hans store arbejdemed jazzkoncerter,
tilKatrinforutrætteligtarbejdeogaltid
godthumørogogsåtilBoris,somsta-
dig må kæmpe med nyt stof, vaner i
foreningen, som skal læres (eller æn-
dres)ogetudvalg,somikkealtiderli-
geletatdansemed.Samtikkemindst
alledem,somslider forkulturarbejdet
udeiamterogdistrikter,forudendem
intetkulturarbejde.

46

Også Flensburger Hofkul-
tur får traditionelt danske
indslag. Her er det Mo-
dern Brass Quintet, der
gav koncert i Dansk Cen-
tralbiblioteks gård i au-
gust.
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Af formand Gitte Hougaard-Werner

HVORDANPRÆGERVISYDSLESVIG,
SPURGTEDETTEÅRSMOTTOOM

Et spørgsmål, både den enkelte, men
også mindretallet som helhed, dan-
skerne i Danmark eller for den sags
skyldogsådentyskeflertalsbefolkning
kunne og stadig kan stille sig selv og
hinanden. Altså et spørgsmål med
mangeforskelligesvar.Forvikanpræ-
ge på mange forskellige måder og i
mangesammenhængeogaltafhæng-
igaf,hvemdersvarer,erprægetetan-
det. Idetdagligeprægervihver især,
men vi sætter så sandelig også vort
storefællesprægpåSydslesvig,nårvi
fejrer de danske årsmøder rundt om-
kring i landsdelen, som i weekenden
27.-29.maj.
MenogsåisammenhængmedKiel-

regeringens spareplaner sattevi i året
der gik præg på Slesvig-Holsten med
demonstrationer, læserbreve og
mangesamtalermedvoretyskenabo-
erogvenner.Noget,derfikostilatstå
sammenogkæmpeifællesskab,ogvi
kæmperviderei2012–henimodland-
dagsvalgetogetregeringsskifte.

43MØDER

Men i årsmødeweekenden satte vi
prægpåSydslesvigvedialt43møder
rundt omkring i landsdelen, deraf
19 eftermiddags- og aftenmøder om
fredagen, 20 møder om lørdagen og
1mødeomsøndagenforudende3fri-
luftsmøder. Alt i alt har årsmøderne
trods vind og vejr samlet tusindvis af
mennesker i løbet af weekenden, der
udover at fejre og præge årsmøderne
havde lejlighed til endnu engang at
kræve100pct. ligestillingforvoreele-

ver, både ved optog, med plakater,
bannereog i samtalermedvoregæs-
terbådefranordogsyd.
Derblevafholdtendelarrangemen-

ter i forbindelsemedårsmøderne:Der
varårsmøderock iVolksbad fredagaf-
ten, som SdU, SSF og Aktivitetshuset
stod for, vært for udstillingen med
”årsmødeplakater op gennem tiden”
varTønningDanskeSkole,Sydslesvig-

SYDSLESVIGSKFORENINGSÅRSMØDEUDVALG:

Glæder sig til ligestilling og solskin i 2012

Et udsnit af den løve-årsmødeplakat, amts-
konsulent Per Dittrich og fotograf Lars Salo-
monsen designede. Hele løven bestod af
1.500 billeder, der kun kunne ses i forstør-
relse, som da årsmødeudvalget lod fremstil-
le tre flere meter store plakater til de tre fri-
luftsmødepladser. (Foto: SPT)

Folketingets formand Thor Pedersen sam-
men med SSFs formand Dieter Paul Küss-
ner, SSWs gruppeformand Anke Spooren-
donk og overborgmester Simon Faber i si-
lende regn på årsmødepladsen i Flensborg.
(Foto: SPT)



udstillingenblevåbnetiOdenseiugen
op til årsmøderne, og debatmødet
fandt sted lørdag formiddagpå Flens-
borghus.
Vi synes, at der er kommet mange

spændendeog finemøderudafwee-
kenden;dererblevetslæbtstole,byg-
get op, bagt kager, kigget spændt på

vejrmeldingerne, og vore egne har
øvet på deres underholdningsindslag,
inden startskuddet lød, og vi igen af-
holdtevorstorefællesfest,somsamti-
digteretkulturpolitiskstatement,altså
vort”grundlovsmøde”medtalere,fæl-
lessang og underholdning – alt sam-
menmedDannebrogispidsen.Heldig-
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En glad udvalgsformand Gitte Hougaard-Werner, amtskonsulent Per Dittrich t.v. og fotograf
Lars Salomonsen præsenterer plakatudkastet 2011. (Foto: SPT)

Debatmødet årsmødelørdag er altid velbesøgt. Over 100 mennesker møder op - også enkel-
te fra det tyske mindretal i Sønderjylland - for at følge diskussionen den formiddag; i år med
danske og tyske politikere m.fl. der gav deres syn på nationale mindreals rolle og betyd-
ning. (Foto: SPT)



visvarderingen,derlodsigslåudaf
vejret, og sammen satte vi præg på
Sydslesvig.DenstoreFDF-afslutnings-
march gennem Flensborg kunne da
heldigvis også gennemføres i år og
sluttedemed en fin fælles koncert på
Søndertorv.

TAKTILALLE

Nueraltveloverstået,alterryddetop
ogpakketvæk.Derforskalderlydeen
stortaktilalle,derharværetmedtilat
stable de mange arrangementer og
møderpåbeneneogpåderesvisvæ-
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Årsmødeoptogene i Flensborg, Slesvig og Tønning årsmødesøndag blev også i år brugt til
at demonstrere for ligestilling. (Foto: SPT)

Eberhard von Oettingen og hans partner Dirk-Uwe Wendrich trodsede vejret og skabte op-
mærksomhed og stemning på årsmødepladsen i Flensborg. von Oettingen var også en
glimrende konferencier den eftermiddag. (Foto: SPT)



retmedtilatprægeweekendeniSyd-
slesvig. Der har været flotte møder
under et, efter vor mening, passende
oggodtmotto,enweekend,viallekan
være bekendt og stolte af. Jeg håber,
at vore mange gæster har fået gode
oplevelsermed hjemogmåske noget
attænkeover,specieltmedhenblikpå
detkommendevalgogligestillingen.

MOTTOET2010

Udvalgethar fastlagt2011-mottoet for
årsmødernealleredeinovember2010,
og vi har valgt at fokusere på ord og
spørgsmålsom:vordanskhed,mindre-
tallets betydning, er det en pakkeløs-
ning?Gør vi en forskel?Hvem er jeg,
hvaderdetsammeoghvaderikkedet
samme,nårmaner endel afmindre-
tallet? Forståelse og selvforståelse.
Hvorervipåvejhen?Oghvadbyder
fremtidenpå?Mange spørgsmål, som
slutendelig udmundede i det spørgs-
mål, som blev årets motto ”Hvordan
prægerviSydslesvig?”
Ydermerevardetsprogetsår iDan-

mark.Ogsprogeterbl.a.enafdeting,
mindretalletprægerSydslesvigmed. I
hvert fald et motto, der lagde op til
spændende taleroghilsner,ogudval-
gethardaogsåværetgodttilfreds.

PLAKATEN

Samtidigvalgteviatfålavetenspeciel
plakat til årsmøderne i år, én plakat,
der skulle bære præg af Sydslesvig.
Detkunnekunværemennesker,steder
ogmere,der fortællerom,hvordanvi
prægerSydslesvig.Ogdetmåttevære
billeder rundtomkring fra landsdelens
begivenhederogsteder,derbedstkun-
nebrugestilvortformål,oghvisderer
nogen,dersidderindemedmangego-
de billeder, så er det fotografen Lars
Salomonsen. Vi fik ikke færre end
1.500billederafLars,somamtskonsu-
lentPerDittrichvedhjælpafetcompu-
terprogram fik sammensat til et flot
mosaikbilledeafIstedløven.

Vi ville dermed gerne udtrykke, at
hverenkeltermedtilatsættesitpræg
påSydslesvig, og at alle de små dele
sat sammen, nærmest som legoklod-
ser, udgør helheden – mindretallet i
Sydslesvig.
Billedernepåplakatenvarsåsmå,at

mannæsteikkekunnegenkendedem.
Derfor fødtes idéen om store udgaver
af plakaten til de tre store friluftsmø-
der. De blev bestilt og kunne præge
søndagensmøder, plakaten i enover-
dimensioneretstørrelseaf5x7meter,
mennumedtydeligebilleder,derkun-
nebeundresafalledemangedeltage-
reoggæster.

T-SHIRTSOGBUTTONS

Udvalget talte længe om, hvordan vi
kunneændrepåÅrsmøde-t-shirten,da
salgetikkeharværetsågodtdesenes-
teår,ogikkeståriforholdtildetarbej-
de, der ligger bag. En t-shirt, der kan
genbrugesårforår–medmindreden
ikke passer i størrelsen – blev resulta-
tet.Vifandtetonlinefirma,dervilletil-
byde vor t-shirt uden årstal, blotmed
trykket ”De Danske Årsmøder i Syd-
slesvig”. Man kan så hjemmefra selv
bestilledetantalt-shirts,manharbrug
forogfådemleveretmedposten.
Detblevydermeremuligtatbæreen

buttonmedårsmødetsmotto,årstalog
løvehovedet,sådetkomikketilkortfor
dem, der ikke ville undvære at bære
mottoet på i selve weekenden. Vi fik
fremstillet buttons til alle skoleelever
ogbørnehavebørn.De fik den foræret
kort førmøderne,ogrestenkunnekø-
bes vedde enkeltemøder. Tanken er,
at vi får dem lavet fremover, ogman
kan så samle på dem, hvis man har
lysttildet.

NØDVENDIGHEDER

Derharværetendelkritikomkringårs-
mødeskemaerne. Vi er dog nødt til at
have skemaerne ud og hvad endnu
vigtigere er, tilbage, og deadline ses
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gerneoverholdt.Udvalgetbadomkla-
retilbagemeldinger,såderbedrekun-
ne forhandles aftaler om underhold-
ning og talere kan inviteres rettidigt.
Derudovervardetvigtigtattilkendegi-
ve, omman selvhavde truffet aftaler-

ne, såudvalgetogembedsværket kan
tagehøjdefordetiplanlægningen.
Som bilag til årsmødeskemaerne

sendte vi igen en inspirationsfolder
med,medmuligunderholdning,musik
og talere, og refusionsordningen, så
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Demonstranterne i årsmødeoptogene var alvorlige men fredelige, som det bør være. (Foto:
SPT)

Anderledes grove gik de imponerende medlemmer af vikingekampgruppen Fenris fra Holste-
bro til den under deres opvisning. (Foto: SPT)



det ermuligt at beregne egenandelen
af underholdningen m.m. Det er kun
ideer,ogdeterselvfølgeligaltidtilladt
at kommemedandreønsker.Somal-
tid er forudsætning for, at vi hjælper
økonomisk kun, at formen bevares,
dvs.enfamiliefestudentaleroghjem-
stavnssangeerikkeetårsmødeitradi-
tionelforstandogkanikkeafregnesvia
årsmødeudvalgets budget. Ligeledes
kanrefusionsønsker,derførstkommer
efter årsmøderne, ikke opfyldes. Men
udvalgetfastholdergerne,atvifårme-
getogmangedejligemøderforpenge-
ne

TALERE

Vihavdeigeninviteretrepræsentanter
fradetpolitiskeDanmark.Ikkeallekun-
ne komme, men alligevel var Folke-
tinget flot repræsenteret til vore mø-
der.Interessenforatkommeogstøtte
harværetstor,ogdeterglædeligt.
HerskalnævnesFolketingetsdavæ-

rende formand Thor Pedersen (V), de
daværende ministre: indenrigs- og
sundhedsminister Bertel Haarder (V),
minister for videnskab, teknologi og
udvikling Charlotte Sahl-Madsen (KF),
transportminister Hans Chr. Schmidt
(V), samt lagtingsformand Hergier Ni-
elsen, regionsrådsformand Carl Holst,
regionsrådsmedlemJensMøller(V)og
generalkonsul Henrik Becker-Christen-
sen.
Derudover alle medlemmer af det

daværendeSydslesvigudvalgmedfor-
mandKimAndersen(V),LisevonSee-
len (S), Søren Krarup (DF), Jørn Ulrik
Larsen (SF), Bente Dahl (RV) og fhv.
ministerTorbenRechendorff(KF).
Yderligere kunne vi byde velkom-

men til folketingsmedlemmerne Mike
Legarth(KF),JonasDahl(SF),TageLe-
egaard (KF),FlemmingDamgaardLar-
sen(V),MartinHenriksen(DF),Preben
Rudiengaard (V), Liselotte Brixt (DF),
EllenTraneNørby(V)ogBennyEngel-
brecht(S).
Deteraltidrartathilsepåsåmange

ministreogmedlemmerafFolketinget
ogtilmedmærke,atdeurokkeligtstår
100 pct. bag det danskemindretal og
harværetmedtilatprægeweekenden
medderespolitisketaleroghilsner.

INVITERERALLE

Jeg vil benyttemin årsberetning til at
takke værterne for at have taget godt
imod repræsentanterne fradet politis-
ke Danmark. Generelt har de følt sig
velkomne,ogvihar i fællesskabgivet
dem gode og stærke oplevelser med
tilbagetilKøbenhavn.Menjegerdes-
værre også nødt til atter engang at
huske på, at uanset politisk holdning,
inviterer vi alle Folketingetspartierog
forventer,atdertagespæntimod.Hele
Folketinget bakker op om det danske
mindretal, så uanset vore personlige
politiskeståstedertagerviimodallede
folketingspolitikere, der har lyst til at
besøgeosogtale/hilsevedetafvore
mangemøder.
Benyt gerne lejligheden til at disku-

tereoverenkopkaffe,hvisdererbe-
hov, men vi boykotter og protesterer
ikke åbenlyst under talen; det er ikke
vorstil.Allevoregæsterharkravpå,at
visomværter,opførerosordentligtog
erhøfligeoggæstfrie.Detskyldervios
selv, helemindretallet og ikkemindst
voregæster.

FLERETALERE

Vi har kunnet glæde os over mange
hilsner og taler. Der var repræsentan-
ter fra Grænseforeningen, Slesvig-Li-
gaen,Danmarks-Samfundet,FriiskFor-
ening,FUEVspræsidentHansHeinrich
Hansen, Dansk Folkeoplysnings Sam-
rådsformandPerPaludanHansen,for-
manden for Danmarks Teaterforening
Lars Salling ogmange flere. Fra Syd-
slesvigs egne rækker kan nævnes
SSWs landdagsmedlemmerne Anke
Spoorendonk, Flemming Meyer og
Lars Harms, kredsdagsmedlem Jan
Hundsdörfer,byformandPeterKnöfler

52



samtSSW-UerneJonasKnickmeierog
Claas Johannsen, overborgmester Si-
mon Faber, Skoleforeningens direktør
AndersMolt Ipsen,SSFsformandDie-
ter Paul Küssner, SSFs forretningsud-
valgsmedlemmer Steen Schröder og
AnneMetteJensen,byformandPreben
K.Mogensen,generalsekretærJensA.
ChristiansenogforeningskonsulentTi-
neAndresenogligeledesmangeflere.
Desuden havde vi talere, der ikke

længere lever i Sydslesvig, men som
harettilknytningsforholdtillandsdelen
oggernevilsætteetparordpå,hvad
der savnes og hvadman eventuelt er
gladforatslippefra,setudefraogpå
afstand.Menmidt i ogendel afmin-
dretallet er vore ungdomstalere, som
vikunnehilsepå.
Taktilallefortaleroghilsner,ogen

særligtaktilalledeungeforderesfine
indsats,flottetalerogmodtilatgåpå
talerstolen.
Blandtdetyskegæstertilfriluftsmø-

derne skal landdagspræsident Torsten
Geerdts,bypræsidentdr.ChristianDe-
wanger, landråd Bogislav Tessen, for-
bundsdagsmedlemmerne dr. Johann

Wadephul (CDU) og Sönke Rix (SPD)
samt flere repræsentanter fra byerne
rundtomkringnævnes.Dekomoghil-
ste fraderes fraktionog togdel imø-
derne.Deterengodidéat inviterede
lokale politikere til de enkelte møder,
både for samarbejdet, synligheden og
mediedækningen i den lokale tyske
avis.

SYDSLESVIGUDSTILLINGEN

IgeniårfandtvienværttilvorSydsles-
vigudstilling for derigennem at vække
folks opmærksomhed og interesse for
mindretallet – og årsmøderne. Udstil-
lingenblevåbnetpåKulturmaskinen i
Brandts Klædefabrik i Odense den
26.maj2011.Isamarbejdemeddenlo-
kale Grænseforening indbød SSF alle
interesserede til et åbningsarrange-
ment. Der blev serveret snitter, Flens-
burger Pilsner og fremragende under-
holdning ved duoen ’Hvordan(sk)’ be-
stående af Sven-Ulf Jansen og Bjørn
Egeskjold.Udstillingbliveraktualiseret
løbende,ogvigårigangmedatfinde
ennybytilnæsteår.
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Hyggeligt aftenmøde på Adelby Kirkevej i Flensborg; stopfyldt, god korsang, hygge og gode
talere. (Foto: SPT)



DEBATMØDET

På Flensborghus afholdte SSF lørdag
formiddag traditionen troet åbentde-
batmøde i forbindelsemed årsmøder-
ne.Mottoetfordebattenvar”Nationa-
lemindretal i Europa – deres ramme-
betingelserogbetydning”ogoplægs-
holderne var europaparlamentarikerne
Anne E. Jensen (V) og Christel Schal-
demose (S), FUEVs præsident Hans
Heinrich Hansen, landdagsmedlem-
merne Jens Uwe Dankert (FDP), Birte
Pauls (SPD) og Anke Spoorendonk
(SSW)samtSSFsformandDieterPaul
Küssner,somalle lagdeudmed5mi-
nutters oplæg. Generalsekretær Jens
A.Christiansenfungeredesomordsty-
rer.
Detvaretspændendeogfintdebat-

mødemedgodeoplægsholdereogen
ret chokerende kommentar fra Jens
UweDankertom,at”nårdet kommer
tilpenge,stoppervenskabetaltså”.Ef-
ter oplæggene var der igenmulighed
for spørgsmål fra publikum, og det
blev til en god og livlig debat.Mødet
vargodtbesøgtogafsluttedesmeden
let frokost inden eftermiddagsmøder-
ne.

PRESSEN

Deternokdenweek-
end,hvorvikanglæ-
deosoverrigtiggod
mediedækning, både
nord og syd for
grænsen; det være
sig i form af artikler,
TV- eller radioind-
slag. Flensborg Avis
bød igen på god in-
formation op til og
under selve møder-
ne. Og vi fik en flot
årsmødeavis til søn-
dagens friluftsmøder
og et stort indlæg i
mandagsavisen. Og
som alle jo ved, er
det billederne rundt
fradeforskelligemø-

der, der fanger folks opmærksomhed
og interesse, og Flensborg Avis gav
simpelthen mulighed for at se endnu
flerebillederenddem,derblev trykt i
avisen.Derblevlavetenegenafdeling
på www.fla.de, et billedhjul, med
mange billeder fra weekendens begi-
venheder. Pådenmådeharman som
læsernæstenværetmedoveralt, set i
bakspejletogpådemangegodebille-
der.
SSFsmedlemsbladKONTAKThavde

årsmødeudgavenden12.majmedgo-
deartiklerog informationeromweek-
endensmøder,ogmedmangesvarpå
mottoets spørgsmål om, hvordan vi
prægerSydslesvig.

EVALUERINGSMØDET

Den21.juni2011varderigenindbudt
til det årlige evalueringsmøde i Hær-
vejshuset i Skovby. Årsmødeudvalget
ser gerne så mange involverede som
muligttilmødet.Vitakkedeforenhver
indsats, stor eller lille, både til de
mangefrivilligerundtomidistrikterne
ogtilsekretariatetogembedsværket.
Udvalget gav først ordet til frilufts-
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Tæt på årsmødeplakatens Istedløve men endnu ikke tæt nok for
at kunne skimte detaljer. (Foto: SPT)



mødeudvalgetsogamtetsformandfra
Slesvig, FranzDittrich,der fortalteom
møderne i Gottorp amt og friluftsmø-
det iSlesvigby.Vifikengodoversigt
over de flotte arrangementer, der sta-
blespåbenene,ogvilfortsættemedat
lade én af de aktive personer komme
medetoverblikfraamtellerby.
Derefter informerede udvalget om

deresarbejdeogridsedeenkeltepunk-
terop,somdefremmødtegernemåtte
tagestillingtilefterfølgende.Såvaror-
det frit, og vi fikmange gode tilbage-
meldingerogtilskyndelser,somervig-
tigtforudvalgetsfremtidigearbejdeog
voreallesammensårsmøder.Viprøver
at tilgodese de ønsker og forslag, der
komfradetilstedeværende.Detbliver
etspændendearbejdsår.
Etafdagsordenenspunktervarogså

mottoet forårsmøderne2012,derhol-
desiweekendenden8.-10.juni.Vieri
flereårblevetopfordrettilattagehen-
syntil,hvilketår,derfejresiDanmark.
2012ermusikkensår,ogdetviludval-
getgernetageopiår.Vibaddetilste-
deværendemedlemmeromgodeidéer
tiletslogan–ogviglæderostilatbe-
kendtgøredetendeligemottopåSSFs
landsmøde.

ETPARAFSLUTTENDEORD

Afsluttende er der kun tilbage at sige
taktilalle,derharværetmedtilatsæt-
tederesprægpåårsmøderneoggjort
weekenden til en fantastisk og festlig
oplevelse både for gæster, venner og
familie.
Tak til hele embedsværket, der har

gjort et kæmpe stykke arbejde både
før,iselveweekendenogefterårsmø-
dernesafslutning.Tak tilBorisogalle
deandrepåsekretariatet,derharbrugt
utallige timer på forberedelserne og
stod til rådighed på Flensborghus det
mesteafweekendenogaltidhavdeen
hjælpendehåndelleret svar,hvisder
varbrugfordet.
Ogsågælderminheltpersonligetak

resten af udvalget. Vi blev genvalgt

vedsidste landsmøde,selvomvi ikke
lagde skjul på, at vi holder fast i det
traditionellemødemedtalerogfælles-
sangsomminimumkravforatværeet
årsmødearrangement og dermed om-
fattetafvortbudget.
Jegergladfor,atvi tagerenperio-

demeresammen,fordeteraltiddejli-
gemødermedgodoghyggeligstem-
ningsamtmasserafkonstruktivtarbej-
de. Desuden synes jeg, vi får mange
nyeidéerfremogsættervortprægpå
årsmøderne.
Jeg takker for tilliden og hjælpen i

året,derergået.Viglæderos til2012
oghåber,atlæsernehardetpåsamme
måde. Jeg håber personligt, at vejret
bliver lidtbedre,menså længevikun
er85pct.værd,kanvimåskehellerik-
ke forvente 100 pct. ”Dänenwetter” –
så lad os tro på, at vi kan glæde os
over 100 pct. ligestilling og solskin i
2012,nårmusikkenspilleroptilårsmø-
de2012.
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Af formand Leif Volck Madsen

Vi kan vist se tilbage på et godt ar-
bejdsåridethumanitæreudvalg.
Måske skullemanoverveje at skifte

osud,nårjegbegynderminberetning
sådan,selvomvikunibegrænsetom-
fangharfundetpånyeogspændende
tingatudsættevore’kunder’for;vihar
fortsatmeddeaktiviteter,somderhid-
tilharværetgodtilslutningtil,ogsom
folktilsyneladendeharværetgladefor.

ÆLDREKLUBBERNE

RundtomiSydslesviggårdettearbej-
de tilsyneladende godt, så længe det
ermuligtatfindepersoner,dervilpå-
tage sig det praktiske arbejdemed at
tilrettelægge og indkalde til møderne
ogaktiviteterne.
Når antallet af klubber og deltager-

antallet ved møderne så alligevel kan
gålidtopellerned,såskyldesdetsom
regel,aten,derhartagetsigafdethe-
leiendelår,afenellerandengrunder
holdt op, og så kan det godt være
svært straks at finde en ny til at løfte
arven.
Så får arbejdet i klubbenmåske lov

til at hvile lidt, ellerman forsøger sig
medenkollektivledelse,ogdetkanda
også godt under visse omstændighe-
der lykkes,menderer ingentvivlom,
at arbejdet har det bedst, når der er
eenellerto,dertageransvaret.
Derfor tør jeg i år heller ikkemelde

klartud,hvormangeaktiveklubbervi
egentlighar,fordivimanglerindberet-
ningerfraenheldel,netopfraklubber,
hvor vi ved, at der er sket ændringer
påansvarlighedsniveauet.
Dererdognæppegrundtilatanta-

ge,attalletiårvilafvigevæsentligtfra
sidsteårs45klubber.Alerfaringviser,

at det tager nogen tid for individuelle
ellerkollektiveledelseratkommeefter
allerutinerne,såsomfx.denatfå ind-
berettet de aktuelle aktivitetstal, men
det plejer at hjælpe, når klubberne
sidstpååretmodtagerenskrivelsefra
osom,atdeuden indberetning tildet
humanitære udvalg ikke får del i det
normale tilskud, der tilflyder klubben
fraSSF;ejhellerfårdevedmanglende
indberetning den check, vi de sidste
mange år har været i stand til at op-
muntremed ved juletid. Så plejer der
atskenoget.
Og hvis vi fx. tager interessen for

den årlige medarbejderudflugt som
målestok,såerderheller intet,derty-
derpå, at vore klubber erhensygnen-
de.
Denneturerentaktildemangefri-

villige medarbejdere rundt om i klub-
berne;i2010togvitilRendsborg,hvor
vi i den nordelbiske kirkes ’Martins-
haus’fikenspændendeorienteringom
deforsøg,deribyenblevgjortmeden
meget decentraliseret ’lebens-nah’
plejeogomsorgforalle,derharbehov
for hjælp – ligefra enopsøgende virk-
somhed og hjælp på gadeniveau til
narkomaner til en hospitslignende
hjælp til alvorligt syge og døende i
egethjem.
Efter foredraget fikvienguidedby-

turmedJensHandlerogsluttedemed
spisning på Brückenterrasse ud til ka-
nalen,etiogforsigudmærketogmor-
somt sted, men ikke nogen udpræget
kulinariskoplevelse.

EFTERÅRSFESTERNE

De 3 efterårsfester for de ældre, der
indbydestiliseptemberelleroktober–
forGottorpAmt sammenmedRends-
borg-EgernførdeAmt,forFlensborgby

SYDSLESVIGSKFORENINGSHUMANITÆREUDVALG:

Et godt arbejdsår



og Flensborg amt – er SSF-amternes
ansvar og arrangeres og afvikles på
bedste vis af amtskonsulenterne. Det
humanitære udvalg står sommedind-
bydertildissefester;derforforsøgervi
ogsåatværemed,mendeterkunsom
en tvivlsom pynt; arbejdet gør konsu-
lenterneog sekretariaterne, ogdegør
detgodt.
Vivildoggernesnakkemedkonsu-

lenternepåvestkysten,omviikkeogså
skulle invitere klubbernedér til en lig-
nendefest;deerdavistblevetlidtfor-
sømt,ogvihavdejoadskilligemedpå
åretsudflugt;sådeerjoderude.

PROGRAMMET

Heledethumanitæreudvalgsprogram
bliver udførligt omtalt i en folder, der
togangeomåretudsendestilsamtlige
SSF+60-medlemmeriheleSydslesvig.
Efter sommerferien 2010 begyndte

vimedtoturetilFør,medbesøgidet
nyemuseum’KunstderWestküste’og
medenrundturpåøenmedskoleleder
AndersMarcussensomfortræffeligog

munter guide. På begge ture var bus-
senfyldttilsidsteplads.
I september kunne vi sammenmed

SSFs kulturafdeling indbyde til stor
scenekunst. Skuespilleren Hans H.
Clemmesen lod os gennem klovnen
Scaramouche Jones’ person opleve
100 omtumlede og hjerteløse år i en
medrivendemonolog.
Ogoplevedevi80minutteriselskab

med Jeppe Åkjær – præsenteret af
John S.Madsen og pianisten Steen
MørcholdtfraHorsenskanten.
Ioktoberfortaltemultikunstnerenfra

AarhusEjvindNielsenomhumor i til-
væ-relsen.Detvarbådelivsbekræften-
de og tankevækkende – og ikke uden
humor.
I november kom fhv. skoledirektør

HansAndresentilFlensborghusogfør-
te sin i januar påbegyndte beretning
om skoleforeningens historie ajour.
Det var spændende samtidshistorie,
sommangeafhanstilhørereogsåhav-
de en erindring og dermed også en
meningom.
Idecemberadvents-ogjulehyggede
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I efteråret 2011 gennemførte SSFs østkystamter sammen med Humanitært Udvalg de tradi-
tionelle efterårsfester tre steder. Her er det SSF Flensborg Amts ældrefest med Tante Tuttes
Knævarmere som underholder i salen på Flensborghus. (Foto: SPT)



vi i godt selskab med Aase Pejtersen
og Lis Bewernik med klaver og sang,
ogmedNielsOleLindgaardsomhisto-
riefortæller.
Sålodvijuleroenfaldeoveros,men

foråret2011togvialleredehulpåija-
nuarmedPeterSindbergs causeriom
en spændende rejse til de vestindiske
øer.
Ifebruarkomfhv.byrådsmedlemfra

EgernførdeHansJørgPetersenogfor-
talteom,hvordandetdanskevågnede
iEgernførdei1945.
ImartsfulgtevimedkonsulentFinn

Andersen fra København på pilgrim-
stur til SantiagodeCompostella,men
komogså rundt om Iona ud for Skot-
landsvestkystogtiltræfiTaizéiFran-
krig
I maj kom der 4 sygeplejersker fra

vores sundhedstjenesteog redegjorde
på bedste vis for, hvad sygdommen
demens er for noget, og fortalte også
om hvordan den syges omgivelser
bedstlevermedden.
I junitogChristinaBjergPoulsenos

medtilIrak,hvorhunethalvtårhavde
opholdtsigsomtolksammenmedde
danske soldater; hun fortalte om sit
vigtige arbejde bl.a. med at formidle
samarbejde mellem soldaterne og lo-
kalbefolkningen.
Og endelig sluttede vi en lang sæ-

son af i juni med en dagstur til Sild.
Günther Prieß, født og opvokset på
Sild, har gennem de sidstemange år
ført utallige grupper rundt på øen og
varogsåvorguide.Hangavenspæn-
dendeberetningomøensgeologi,na-
turoghistorie.Atterengangvar inter-
essen for turen så stor, at en genta-
gelse straks blev programsat til en-
gang i september, og den var også
omgående udsolgt. Det er dejligt, at
der er så stor interesse for udvalgets
ture.

HØJSKOLEOPHOLDET

Lignende stor glæde og interesse er
derogsåhosvoreældreforenugepå
højskole.
For femte år i træk indbød vi til en

ugepåhøjskoleiapril,ogdenusikker-
hed, vi i starten havde næret m.h.t.,
ommannuogsåvilleværevækhjem-
mefra i så mange dage, den er der i
hvert fald ikkenoget tilbageaf.Nårvi
erfærdigemedetkursus,spørgesder
strakstil,hvilkeplanerudvalgetharfor
detfølgendeår.
Deterrigtigtpositivtogspændende,

og vi er glade for, at det hvert eneste
årer lykkedesos– takketvære fonde,
derogsåsynesatdeterengodidéat
fåfolkpåhøjskole–atfinancereetså-
dant ophold ved hjælp af deltagernes
egenbetaling og gode tilskud fra os,
såledesatdeterblevetenøkonomisk
overkommeligaffære.
IaprilgikturentilAskov,somhavde

lagt et fremragende program for os
medforedragomhistorie,litteraturog
kunst, med masser af sang og musik
ogmedgodeogspændendeudflugter
tilbådeOdenseogEsbjerg.
Detvarsimpelthenenlilleugetilug

medkrydsogslange,somalledeltage-
re var begejstrede for, og der bliver
meget at leve op til for Rude Strand
Seniorhøjskoletilnæsteår.

VÆRESTEDET

OmværestedetpåFlensborghuserder
ikke noget nyt at fortælle. Mellem 15
og20kommerhvertirsdagforathyg-
gesig,fåsigensnakogetspilkortel-
lermåskeenpotbillard,ogdeharsi-
denAnetteSørensenrejstetilDanmark
iforåretstortsetklaretsigselv.
Fra udvalget kigger vi ind med

jævne mellemrum for at høre, om vi
kanhjælpemednoget,mendeharstyr
pådet,ogsåtakketværegodhjælpfra
MeikeHansenikøkkenet.

58



PENSIONISTGYMNASTIK

EdelLinkeharbådeforårogefterårle-
det pensionistgymnastikken, så de
gamle lemmer ikke ganske rustede
sammen,og

SENIORDANSEN

som Signe Andersen stadig står for,
stillersandeligogsåkravtilbådelung-
erogbentøj.Mendeterlivsglædepur,
deltagerne får tanket de pågældende
torsdageftermiddage.

VANDRINGERIGRÆNSELANDET

både nord og syd for grænsen, bliver
ogsåafvikletmedetpæntantaldelta-
gerehvergangogstadigunderTorben
Kvists kyndige ledelse. Som regel er
turenepåmellem7og10km,menda
tempoet er adstadigt, selskabet godt
oglandskabetdetsmukkesttænkelige,
erderstorglædeforturene.

AKTIVEPENSIONISTER

Tronuikke,atdetkunerfysiskeaktivi-
teter,visyslermed.
KirstenJensentilbyderstadigunder-

visningirussisk10tirsdagehvertforår
ogefterår,ogdetoholdAktivePensio-
nistermødesogså stadig jævnligt om
forskelligeemner,depågældendehold
erblevetenigeomattageoptilunder-
søgelse,drøftelseogdiskussion.
Desværre er begge hold p.t. lukket

for tilgang af nye medlemmer, men
skulledermeldesigflere,derønskerat
kommemed i et sådant interesse- og

arbejdsfællesskab, så vil vi bestemt
gerne forsøge at oprette et yderligere
hold.

STØTTEKRDESEN

Endeligskalvihavenævntstøttekred-
sen ved ældrecentret i Nerongsallé i
Flensborg.
Denbestårafenstor trofastgruppe

mennesker, der møder op på centret
oggiveretnapmediutalligesammen-
hænge,såbeboerneoplever,atderer
nogle,derhartidtilatsnakkeoghyg-
ge; de hjælper til ved arrangementer
og tager sig afmange at de ting, der
kanværemedtilatsættelidtkulørpå
tilværelsenforbeboerne.
Det er Kæthe Kühl, der sammen

medcenterledelsentilrettelæggerdet-
tearbejde,somihøjgradværdsættes
afbådebeboereogpersonale.

UDVALGET

Det humanitære udvalg er i årets løb
blevetetmedlemstørre,idetKarinKol-
ster fra Flensborg er indtrådt i udval-
get,somherefterbestårafJørgenPej-
tersen, Orla Møller, Roland von Oet-
tingen, Eva Schröder, Kæthe Kühl,
Annkatrin Bracke, Kerstin Reich, Karin
Kolsterogundertegnede.
Deteretgodt,kompetentogvidtfav-

nendeudvalg, somdet er en stor for-
nøjelseatarbejdesammenmed,ogen
stor tak skal lyde til Helga Dittrich på
bysekretariatet, der somudvalgets se-
kretær på alle måder gør livet let for
os.
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Af formand Erik Fredens

WEBSIDEN

Dettognogentidforosatfålagthele
billedsamlingen ind påSSFs hjemme-
sidewww.syfo.de,men nu ligger den
der, og den tager sig flot ud. Det er
hermedmuliggjortatsesamtligebille-
der,somSSFvaretagerudlånetaf,og
endda i en generel god billedkvalitet.
Deter letatnavigere i samlingen,når
den er downloadet, det tager ganske
vistlidttid,derefterrullermanletgen-
nem hele samlingen i frimærkestør-
relse,hvorefterderklikkesindforatfå
etstortformatafdetudvalgteognum-
mereredeværk.
Det er ikkemuligt at se, hvorvidt et

værk findes i depotet eller er udlånt.
Her måman henvende sig til Lisbeth
Kochanski i Dansk Generalsekretariats
copy- og layoutafdeling, hvor man
desudenogsåskalforetageaftalenom
at låne billeder. Hendes mailadresse
fremgårsammenmedsamlingen.
Det ermed rette blevet påpeget, at

alle billeder på hjemmesiden burde
ledsagesafenuddybende tekst.Dette
erdogetomfattendeprojekt,daderer
tale om ikke færre end 315 værker.
MåskeburdeSSFafsætteressourceraf
til dette kontorarbejde, hvis man øn-
skerregistrantenfuldendt.
Deterenflotsamlingogenenestå-

ende mulighed for at se alle værker
samletvirtueltpået sted,dade fleste
jo heldigvis fysisk er spredt ud i det
sydslesvigskelandskab.
Vi vil hvert år vise årets nye kunst-

nerkortpåhjemmesiden.

KUNSTKØB

Vi har anskaffet et enkelt nyt værk af
sydslesvigerenOttoChr.Schade, købt

påSydslesvigsdanskeKunstforenings
udstilling i vinter, der omfattede en
retrospektiv kavalkade af kunstnerens
arbejder.Hervalgteviværket,derbæ-
rertitlenPositiv1fra1993.Derertale
om en abstrakt, geometrisk komposi-
tion i dominerende sort og rød i stort
formatitypiskSchade-stil.Etflotbille-
de,dervil tagesiggodtudidenrette
sammenhæng. Billedet kan ses som
detsidsttilkomnepåhjemmesiden.

JULEMÆRKET

Julemærket 2010 blev på opfordring
tegnet af Lea Drews, her til sommer
studentfraA.P.MøllerSkolen.Hendes
mål med værket var at gengive en
”varm,hyggeligogafslappetsituation
med en nisse og et kæledyr i en lidt
indadvendte stil”, som julen jo også
kan karakteriseres ved i al sin ro og
fred. Der er noget tilstræbt naivitet
over mærket, men samtidig en
virkningsfuld farveklang mellem det
røde, grønne og gule, der bevirker, at
mærket har en god udstråling. Vi har
da også fået mange positive tilbage-
meldinger. Desværre har salget været
dårligereendbudgetteret,såvimåhå-
be på større omsætning næste gang.
Måske skal der et større engagement
tilvedudsendelseafmærket.Mankan
forestillesigfleresalgssteder,dvs.alle
vore skoler og institutioner – og også
gerneopfulgtaf flere reklametiltag,så
mærket ikke lider under ligegyldighe-
densglemsel.Markedsføringernuen-
gang det helt centrale, hvis man øn-
skeratsælgeenvare.

KUNSTNERKORTET

Denne gang dykkede vi ned i vor bil-
ledsamling, og ved at gribe tilbage i

SYDSLESVIGSKFORENINGSBILLEDSAMLINGSUDVALG:

Billedsamlingen på nettet



historien, fandt vi AgnesSlott-Møllers
Der sad to Fruer og virkede Guld fra
1935.VærkethængerpåPaludanushu-
setiFrederiksstad.Detvarlidtvanske-
ligtataffotograferedetstoreværk,der
ermere end halvanden gange tome-
ter, og som hænger godt fast på sin
væg, men det lykkedes nogenlunde.
Dog blev selve trykket lidt for lyst,
hvorved billedet ikke fremstod helt så
overbevisendesomfortjent.Deterdet
sidste store værk fra kunstnerens
hånd, som i 1906modtog en udmær-
kelseiformafEckersbergMedaillen.

UDSTILLINGSVIRKSOMHED

Vi har en vis svaghed for fotoudstil-
linger, og også denne gang. Den års-

mødefernisering,viforetogpågeneral-
sekretariatetsgangden12.maj,gavet
indblik idetvildedyreliv iAfrika,hvis
manserpåmotivkredsen.Dengavog-
såetindblikietfornemtfototekniskar-
bejdeafhøj kvalitet.Allebillederblev
taget af Herdis Halvas-Nielsen, der til
dagligunderviserpåvore togymnasi-
er.
Udstillingens titel er ”Mennesket i

dyret – vilde dyr i det sydligeAfrika”.
Halvas-Nielsen har utallige gange be-
søgtdetsydligeAfrikaforatfotografe-
redyrelivet–wildlife-fotograferingkal-
desdet, fordyreneskalopsøgesiden
frie natur. Det foretrukne rejsemål er
Botswana.
Ialt35store farvefotografierpryder

væggene, hvor de kunne ses frem til
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  JUL I SYDSLESVIG 2010  

Julemærkesalgets overskud anvendes til Sydslesvigsk Forenings humanitære arbejde i landsdelen.
Årets julemærke er tegnet af Lea Drews.
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Julemærket i Sydslesvig 2010, favnende alle de elementer, vi forbinder med julen, varme,
hygge og nærhed. Det er tegnet af Lea Drews, dengang fra 13. årgang på A.P. Møller Sko-
len. Hun beskriver sit arbejde med afsæt i barndommens erindring: Nissen er et traditionelt
symbol for julen og formidler den særlige danske julehygge. Katten på nissens arme er en
særlig detalje, for man ved jo, at katte og nisser er gode venner.
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1. oktober. Udstillingen var virkelig et
besøgværd,ogmangegjordedet.
For to år siden lavede udvalget en

udstilling på generalsekretariatet med
et udvalg af årsmødeplakater fra 1952
ogfremtil idag.VigikdengangiSle-
svigsk Samling og affotograferede et
bredtudvalg,somviefterfølgendeind-
rammede.Disseplakaterharsidenpry-
detvæggenepåskolen iHusum,hvor
deharhafteniøjnefaldendeplaceringi
fællesrummet. Det har fra starten væ-
rethensigten,atsamlingenskulle fun-

geresomenvandreudstilling,ogdette
virker, for billederne kunne siden ses
påUffe-SkoleniTønning.Tilvorglæde
har vi for nylig kunnet læse i Kultur-
KONTAKT, at skolens leder inddrog
plakatsamlingen i skolens undervis-
ning, da ”det er en glimrende anled-
ning til at øgebørnenes forståelse for
mindretallets historie”. Bedre kan det
ikkevære.
Vihåber,atflereskolervilviseinter-

esseforatlåneudstillingenfremover.
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Fra Herdis Halvas-Nielsens fotoudstilling "Mennesket i dyret - vilde dyr i det sydlige Afrika"
på Flensborghus maj-oktober 2011. (Fotos: Herdis Halvas-Nielsen)
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Af formand Preben K. Mogensen

Internettet har gjort mange ting nem-
mere. Vi kalder det informationssam-
fundetogtrormåske,atvierkommet
hinandennærmere.Sageneroftenok
den modsatte, og erkendelsen, at det
personligemødemed andremennes-
ker om det fælles, det folkelige, ikke
kanerstattes,erdahelleraldrigblevet
glemt.Altingharsintid,mendetfolke-
lige har altid sin nødvendighed. Det
gældersåogsåforvorforeningSSF.
Indenfor detmangesidede arbejde i

SSF har informationstidsalderen også
holdtsitindtog,ogvikandanotere,at
stadig flere bruger vor hjemmeside til
mangt ogmget, bl.a. jo da også til at
meldesigind.2011tegnertilatbliveet
årmedenmedlemsfremgang,sompe-
ger i den rigtige retning. Disse nye
medlemmer skal såogsåvide sig vel-
komneogopleve,hvadderaltsammen

foregår i SSF lige fra hyggelige
sammenkomster i en lille kreds til op-
eraforestillinger.
ViharvorefinemedlemssiderKON-

TAKT,menskriveraltforsjældentom,
hvordanetarrangement forløb,samti-
digmedatviselvfølgeligikkefølerno-
gen større trang til at fortælle i al of-
fentlighedomnoget,der regelretgik i
vasken. Det sidste ville måske ellers
være det, der interesserede bestyrel-
seskollegermestaterfaregrundenetil.
Herervisåtilbagevedinternettet, for
her har vi nyttig platform for erfa-
ringsudveksling, som tiden i al fald
kræver.Detharviellersfragammeltid
generalforsamlingentil,mendeternu
snareresomoverblikendsomindblik.

8DISTRIKTER

Bystyrelsen har løbende fået indblik i
arbejdet i distrikterne. Så at sige alle

SYDSLESVIGSKFORENINGFORFLENSBORGBY:

Det folkelige har altid sin nødvendighed

Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte er en berigelse for bydelens danskes mødeaktivitet
men benyttes også gerne af andre udefra. (Foto: SPT)



byens 8 distrikter er repræsenteret i
bystyrelsen,ogbykonsulentViggoPe-
tersen kan altid bidragemed bysekre-
tariatetsvinkelogstoreviden.Detop-
vejerdogikketilstedeværelsenvedge-
neralforsamlingerne,hvorViggo tradi-
tioneltermødelederogbystyrelsener
repræsenteret.Sombyformand fik jeg
referatfrademøder,hvorjegikkeselv

kunne være til stede og formændene
sendtemigderesberetninger, Idenne
sammenhængvil jegogså straks rose
voravis for findækningafvoregene-
ralforsamlingerogsigetaktilformæn-
dene.
På bygeneralforsamlingen bestod

denne tak ikke i en ellers velfortjent
sølvnåltildemalle,menienmedlems-
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24. november 2010 genopstod The Beatles - næsten - ved en 40 års jubilkæumskoncert »Let
it be« på Flensborghus med det danske kopiband The Repeatles.

Gerda Roll og Willi Johannsen fra det dan-
ske mindretal var blandt dem, der blev
hædret for deres mangeårige frivillige ar-
bejde, da Flensborg by kaldte til Tag des Eh-
renamtes. (Foto: Sebastian Iwersen)

SSF-byformand Preben K. Mogensen hilste
fra SSF, da Dansk Alderdoms- og Plejehjem
i Flensborg fejrede officiel indvielsen af om-
og tilbygningen sidst i september 2011.
(Foto: SPT)



nål.Sølvnålener josimpelthenenan-
den og finere udgave af medlemsnå-
len. Den slags nåle er ikke mere mo-
derne,ogmåskedog?Detvar før i ti-
denheltutænkeligt,atmenneskerville
løbe rundt somgratis reklamer fordi-
versetøjmærker,mensomtiderneher
har skiftet, ser man efterhånden flere
og flere, der skilter med noget langt
mere meningsfuldt såsom forenings-

medlemskaber eller deslignende. Tøj-
producenter har fundet ud af, at hvis
de ikke er synlige, så er de ikke bare
usynlige,mensåholderdeopmedat
eksistere.SSFer ikkenoget tøjmærke,
såaleneafdengrundbørviviseentil-
svarende frygt fra os, men vi kan da
læreafdematskiltemedvorSSF,for
denharsårigeligtfortjentdet.
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Distrikterne i Flensborg By
ønsker en glædelig jul og alt godt i

2011
Dette års kalender viser billeder af Flensborgs mange kirker

Flensborg, vest mod øst

Julegaven til SSFs medlemmer i Flensborg var i 2010 en kalender med billeder af Flens-
borgs mange kirker og datoer på alle de på det tidspunkt kendte arrangementer.



GODTARBEJDE

Konklusionen på beretningerne vil jeg
ikke tøvemed.Derudføresetstortog
fint, til dels endda fremragende arbej-
de i vore distrikter, som vi kan være
stolteaf.Derertaleomstoroggodak-
tivitet.
En beskeden stigning imedlemstal-

let,somvipå7.årkankaldestabilt,og
etøgetantalarrangementeritalkolon-
nerne jævnfør nedenfor i forhold til
åretførbekræfterdette.Antalletafdel-
tagereerfaldet,menviharnuengang
ikkehvertår800deltageretillanterne-
løb i anledning af byjubilæet i 2009.
Derergrundtilatmindeom,attalkun
sigerdenkyndigenogetogikkebesva-
rerdevæsentligstespørgsmål.Varar-
rangementer gode? Var der glæde og
begejstring?Levededenstoreforetag-
somhedoptilåndogbogstavforSSFs
formålomdansk, folkeligtogkulturelt
arbejde?Medetord:kvalitet.Alligevel
kan tallene, især set over en årrække
fortælleom”kvalitet”,nårderspørges
om sammenhængen bagud til det ar-
bejde, der forud er gjort i vor gamle
forening. Uden denne sammenhæng
erbegrebetkvalitetmeningsløst.
I begyndelsen af det nye årtusind

fortsatteenretsådramatiskmedlems-
tilbagegangpå1/3måltover10år.Det
skete hånd i håndmed fald i distriker
(2000: 17 distrikter, nu: 8), men med-
lemstilbagegangenerstandseti2005.
Aktivitetstalleneer faktisk forbavsende
stabilepådennebaggrund.Ældreklub-
berneerkonsekventholdtudeafden-
nestatistik forbyen,men ladmigalli-
gevelnævnetallenefor2010:335mø-
dermed5525deltagere.
Vore forbindelseslinier bagud, vore

tradtionerforsammenholdogstorind-
satser,omendikkeunatastede,sådog
stadigstærke.Detersandeligmedgod
grund,atberetninger i reglengodken-
des enstemmigt. Vi er tilfredse med
bestyrelsen og forventer ikke, at den
skalændreverdensgang.

”DEÆDLESÆTDØRALDRIGUD”

Alligevel klapper vi ikke hinanden på
skuldrene i begejstring, og en og an-
den finder muligvis begyndelsen af
sidste afsnit overdrevet. Jeg mener
hvert et ord. For vort problem er ikke
manglende indsats eller manglende
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Jens Nauntofte fortalte om det arabiske op-
rør ved et brunch-foredrag på Flensborghus
med SSF Flensborg By som arrangør.

SSF Flensborg Bys indskolingsgave til ny-
begynderne på de danske skoler var en bly-
ant, viskelæder og andet nyttigt samt foræl-
dreinfo om SSF.



kvalitetogforbindelseslinierbagudog
hellerikkemanglendevillighedtilatgå
nyeveje.Vortproblemer,atviikkeser
disse forbindelseslinier eller ikke ser
demklartnokfremad.Erviikkeblevet
degamlesforening?Hvadnytterarbej-
det,nårderikkeernogentilatføredet
videre?
Jeg trorheltbestemtpå,atvor for-

eningogvortfolkeligeogkulturellear-
bejdevilbliveførtvidereogmindretal-
letbestå,ogforhåbentligeringenafos
sågammel,athun/hanmener,at”an-
derledes”endførautomatisker”ring-
ere”.Mendelermanikkemintropå,at
de ”ædles æt aldrig dør ud”, så vil
manmåskegåmedtil,atdegamleal-
drig dør ud? Vi når ikke de unge på
under 35 eller 40med de fleste af de

tilbud,viharivoredistrikter,mennok
mednogen,ogvigørofteklogt isim-
pelthenatafskrivedemidensammen-
hæng.Vimå tropå,atdenokvilvise
sig,nårdeindser,attidenerinde.Men
vikanikkeafskrivedemsommedlem-
merafvor forening, forsåafskrivervi
dem fra mindretallets folkelige for-
ening. Og uden den er det ikke mere
hunden,derlogrermedhalen,menha-
len,derlogrermedhunden.

DENFOLKELIGEFORENING

ViiSSFharikkemonopolpåatrepræ-
sentere det danskemindretal, ejheller
(mere)på folkeligtarbejde.Vivar ikke
aleneomdenstoreprotestaktionmod
ulykkerne fraKiel,dernu frasommer-
ferien fik den onde følge, at Christian
Paulsen-Skolen lukkede. Den saglig-
hed,somkredsenomkringC.P. reage-
rede på lukningenmed, aftvinger stor
respektogviserforståelsefor,atskole-
lukningeneretfolkeligtmindretalspro-
blem og ikke kun et særligt skolepro-
blem. Hvilket styrelsen for Skolefor-
eningen vist et øjeblik glemte, da den
ville indføre et kontingent i Skolefor-
eningen.Detfolkeligetilhørsforholdtil
mindretallet og dermed til det danske
folkmanifestererdenenkelteibidrags-
mæssigforpligtethedvedmedlemskab
idenforening,derforenerflest,jaalle.
Bådebagudogfremad.OgdeterSSF.
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Orkestret OS3 underholdt på bedste vis de
langt over 100 deltagere i SSF Flensborg
Bys og SSF Flensborg Amts fælles forårs-
fest på Flensborghus i marts.

I august fejrede Spætteklubben i Harreslev-
gade i Flensborg 25 års jubilæum, og det si-
ger sig selv, at der kom langt flere, end der
plejer på almindelige dage. (Foto: Preben K.
Mogensen)

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Medlemstal
5025
4770
4558
4327
4165
4163
4194
4109
4121
4140
4157

Arrangementer-
deltagere
219-7902
214-7438
202-6949
203-7834
189-7290
208-8465
217-8823
207-8164
186-7456
181-8088
195-7399
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Af amtsformand Peter Kreutzer

Detharværetetsærprægetår,hvilket
ikke mindst skyldes nedskæringerne
over for det danske mindretal fra
landsregeringens sideogden indisku-
table tilsidesættelse af ligestillingen
med flertalsbefolkningen. Det eneste
positive idennesagharværet,atden
tyske forbundsregering er sprunget til
med en delvis finansiering af det
manglendetilskud.
Vikanhåbepå,atderveddetkom-

mende valg, som er udskrevet i Sles-
vig-Holstenden6.maj2012,gøresop
medregeringeniKiel,såvikommeraf
med den. Vi vil her nøjes med at se
frem til den forhåbentlig nye regering
ogholdedenfastidensudsagnom,at
”nårdekommertilmagten,vildemed
det samme indføre fuld ligeberetti-
gelse=100%igen.”Forosgårkampen
videre,indtilviharnåetmålet.
At Istedløven er kommet tilbage til

Flensborg, hvor den igen står på den
GamleKirkegård,erenandenstorbe-
givenhed i landsdelen. I den forbin-
delse har Trene-Skolen i samarbejde
med SSF Flensborg amt haft en em-
neugemedudgangspunktiIstedløven.

DISTRIKTERNE

Ogsåidetafvigteårharderværetliv-
lig aktivitet rundt omkring i distrikter-
ne,ogdeterblevettilendelnyetiltag
rundt omkring, lige fra besøg i zoolo-
giskhavetilensejltutilHelgoland.
I det hele taget har der været en

masse arrangementer rundt omkring,
og aktivitetsniveauet er steget en hel
deldetsidsteår.

ARRANGEMENTER

Efterårsfesten60+ i2010har igenvæ-
retensucces.Små150personerhavde
endejligeftermiddagmedgodunder-
holdning og et veldækket kaffebord.
Ogsåfesteni2011varyderstvellykket.
JuleturengikdennegangtilOdense,

nemligH.C.Andersensjulemarked.Tre
busser fyldt med glade og forvent-
ningsfulde mennesker tog afsted og
havdeendejligdag,tiltrodsforatdet
varbidendekoldt.
Forårsfesten var et arrangement,

som vi afholdt sammen med SSF
Flensborgby,ogdetkanmangodtsi-
ge var en succes, for der var komplet
udsolgt på Flensborghus. Vi vil derfor
fortsætte samarbejdet om festen i det
kommendeår.
Familiebrunchen var igen godt be-

søgt,ogdetserudtil,atdenstadigfal-
derigodjord.
Amtsturen til Svenborg var også

hurtigtudsolgt.Denneturvarenrigtig
familieturmedbesøgpådetmoderne
naturhistoriske museum Naturama.
Desværre var der ikke såmangebørn
med,mendem,dervar,syntes,detvar
enalletiderstur.
Foratstyrkevoredistriktsbestyrelser

harvihafttomøder,hvordererblevet
informeretom”spilleregler” inden for
SSF, og hvor der har været en livlig
udveksling af ideer distrikterne imel-
lem.

SAMARBEJDE

I en tid, hvor det er vigtigt at fåmest
muligt forpengene,erdetselvfølgelig
vigtigt, at man bruger de resourser,
derer,påenfornuftigmåde.Dettekan
bedstgøresvedatstyrkesamarbejdet
også amterne imellem. Vi er for vort

SYDSLESVIGSKFORENINGFORFLENSBORGAMT:

Et særpræget år



vedkommendebegyndtmedatsamar-
bejdemeremedFlensborgBy,ogdet
har bl.a. ført til et første fælles besty-
relsesmødepåamtsplan.Ideenerind-
lysende:hvadkanviifællesskabstable
på benene til gavn for vore medlem-
merunderhensyntagen til den stram-
meøkonomi.

MEDLEMSTAL

Et stabilt medlemstal til trods for en
økonomisk problemfyldt tid kan man
selvfølgelig kun være godt tilfreds
med,mendereralligeveletlillemen.
Rundtomkring idistrikterneerman

blevetbedretilatfådenyeforældretil
børnehave- og skolebørn med under
fanerne, men der er alligevel altid et
par stykker, vi ikke formår at få med.
Detteerbeklageligt,forkunhvisvivir-
keligfikallemed,kunnevigøreoshåb
om at fåmedlemstallet til at stige og
ogsågivedesidstenoglepositiveop-
levelserivortdanskefællesskab.
Amtetsmedlemstal ligger i skriven-

destundpåhøjdemedsidsteårssmå
3.300medlemmer.

JULEHÆFTET

Vort smukke julehæfte udkommer og-
såigeniår.Herkanmanlæggemærke
til, at vi øger samarbejdetmed Flens-
borgBy, idetbystyrelsenharbedtom
atmåtteværejuniorpartnertiljulehæf-
tet og få nogle sider med. Dette har
amtsstyrelsenselvfølgeligsagtjatil.
Som jegalleredevar indepå sidste

år, er man velkommen til at bidrage
med udformningen af bladet, gerne
medenartikelellernoglefinebilleder.
Henvendelsekanske til amtssekretari-
atet.Ogdetgælderogsånæsteårsju-
lehæfte.

TILBAGEBLIKOVERÅRETS
GENERALFORSAMLINGER

Af amtskonsulent Marike Hoop

Første omgang med distriktsgeneral-
forsamlingersomnyamtskonsulenter
vel overstået. Det har været en rejse
igennemetstortamtmedmangemed-
lemmer,mangeaktiviteterogstorten-
gagement.
Generalforsamlingen er dog gene-
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Foråret er generalforsamlingernes tid, også i Flensborg Amt. I Oksbøl Forsamlingshus var
det lokale SSF-distrikt til generalforsamling. (Foto: Marike Hoop)



relt ikke det, der er distrikternesmest
velbesøgte arrangement. Og måske
kan man forstå det, for der er ikke
mange,derforladeraftenenudenbare
en lillepost, somf.eks.delegereteller
revisor.

Fredet er kun dem, der har aftjent
deres”værnepligt”indenformindretal-
let.Deterdogikkeetsydslesvigskfæ-
nomen.
I år stod bl.a. formændene på valg,

og i den forbindelse stillede 3 af vore
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Sort sol er et naturfænomen på vestkystem, og Hatlund-Langballe SSF-distrikt var ikke ene
om at studere det nærmere. (Foto: privat)

Skovlund Forsamlingshus har eksisteret i 25 år, og den begivenhed blev markeret med en
festlig sammenkomst i sensommeren 2011. (Foto: Martina Metzger)
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Opfindsomheden fejler ikke noget, når sko-
lerne arrangerer emneuge. I Tarp-Frørup
valgte de at tage udgangspunkt i Istedløven,
og det kom der både søde og flotte figurer
ud af. (Foto: Marike Hoop)

Glæde i Hanved/Langbjerg. Takket være en
gave fra A.P. Møller-Fonden kunne de dan-
ske på egnen endelig tage et nyt køkken i
brug i Langbjerg Forsamlingshus. (Foto: 
Dieter Gösling)

Amtets juletur i december 2011 har Køben-
havn og Tivoli som mål.

Odense ved juletid var målet for amtets ju-
letur i december 2010.

Også for SSF gælder det om at være på
pletten og skabe opmærksomhed, når de
små nye begynder i skolerne.

En aften i februar gav Hansen & Marcussen
et gæstespil med Smukke Charlie i Harres-
lev. (Foto: Marike Hoop)



19 SSF-distrikstformænd ikke op til
genvalg,desudenhavdeformandspos-
tenietdistriktståetvakantiflereår.Vi
var såheldige, at alle 4 formandspos-
ter blev besatte med nye kræfter, så
Helle Wendler blev formand i Skov-
lund-Valsbøl,KirstenAnthoniseniHar-
reslev, Pia Lasch i JaruplundogBodil
Daetz-WiesneriKobbermølle.
Mange tak til de tidligere formænd

Kirsten laCour,ManfredKühl,Werner
Matlok og næstformand i Jaruplund
IngeLiseBöwes forderesstorearbej-
de i bestyrelserne, og velkommen til
denye.

HVADMEDLIDTNYTÆNKNING?

I amtsstyrelsen er vi dog opmærk-
sommepå, at det ikke er blevet nem-
mere at finde formænd/ forkvinder i
distrikterne.Flereafdenuværendehar
siddet der i mange år, og påpeger år
efter år, at det så absolut er sidste
gangdestillerop.
Vihar iamtsstyrelsen taltom,hvad

deter,dergør,atdetligeerformands-
posten,derersåvanskeligat fåafsat.
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The Woodys, et lokalt band, underholdt ved
en velbesøgt sankthansaften i Hatlund-
Langballe SSF. (Foto: privat)

Bautzen (foto) og Cottbus, sorbernes
»hovedstæder« i det sydlige Østtyskland
var målet for SSF Flensborg Amts og Vejle
Amts Grænseforenings sorbertur i efterårs-
ferien 2011.

Fantastiske Naturama i Svendborg var målet for amtets maj-tur 2011.



Ofte hører vi, at man ikke bryder sig
omatståfrem,f.eks.nårderskalsiges
velkommen. Generelt hviler der i vor
bevidstheddognoketstortansvarpå
formanden.Vi forventer, at det er for-
manden, der sørger for at indkalde til

møder, og er den der holder ”gang i
butikken”.
Reelt set behøver det ikke at være

sådan, bestyrelsen kan frit fordele op-
agaverne;tiderne,hvor”formandener
selvskrevet”er lagtbagos. IDanmark
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Nytårskoncerten ved »slyngelorkestret« Lauseniana i Harreslev er højdepunktet i distriktet
efter jul og nytår. Her strømmer folk til fra alle egne af grænselandet, og i Holmberghallerne
er der kun plads til godt og vel 700 mennesker.

Små og store er med, når Hatlund-Langballe SSF tager på sommerudflugt, i år til Okseøer-
ne. (Foto: privat)



kørermanimangesportsforeningeren
model, hvor bestyrelsen er en ”leder-
gruppe”påtrepersoner,ogmandertil
har arbejdsgrupper, der står for hver
deres arrangement. På den måde ke-
der en, der har lyst til at arrangere
gymnastikkurser, sig ikke sammen
meddem,derarrangererpetanqueog
omvendt. Hertil samler man sig en
rækkepersoner,manmåringetil,hvis
derskalstillesbordeopellerbagesen
kage.
Der skal tænkes nye tanker, hvis vi

fortsatskalkunnefåfolkindibestyrel-
sesarbejdet. Måske er en formands
vigtigsteegenskab,atkunneuddelege-
re?

EMNERDERGIKIGEN

Udovervalgtilbestyrelsenhardervæ-
rettoemner,derhargentagetsiggen-
nemaftenerne.
Deteneer,omdetikkeerpåtide,at

viimindretalletslutterossammenièn
forening, dvs. at vi nedlægger alle de
forskelligeforeningerSdU,SSF,Skole-
foreningenosv.,såmanermedlemaf

en forening og betaler et kontingent.
Nogle har her argumenteret med, at
deteraltforsværtfornyemedlemmer
imindretallet at finde rundt imindre-
tallets jungle af arrangementer og or-
ganisationer; andre har påpeget, at vi
på den måde ikke behøver så mange
bestyrelserogsåmangekræfter;atter
andrehåberpå,atdetvilgiveetstørre
sammenholdog en større effekt over-
for omverdenen, når vi således står
sammen.
Modargumenterharderværetfåaf,

dog kom der et overbevisende argu-
ment,atvi,detdanskemindretal, ikke
erenhomogengruppe,menerligeså
forskellige, somdanskerne iDanmark.
Detafspejlesivoresmådeatorganise-
reospåogviseren rigdom,atvihar
så mange foreninger og organisatio-
ner.
Det andet emne, der blev taget op

igenogigen,erdenafogtilretsvage
opbakning, der er til distrikternes ar-
rangementer. Snakken runder altid, at
alleharsåtravlt,atalleforeningerhar
detsammeproblem,atingenkankon-
kurreremedTVoginternet.
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Jul i Husby. SSF-distriktet og skolen går sammen om arrangementet, og der er fuldt hus.
(Foto: privat)



Alt sammenmeget rigtigt,men der
varogsåandretoner.
Der var bestyrelsen, der bare gen-

nemført alle arrangementer og var
ligeglade med antallet, bare de selv
havdedet sjovt;dervardem,derhelt
klar synes, at der ikke blev tilbudt de

rette nyskabende arrangementer, som
folk gad komme til; der var dem, der
glædedesigoverdem,dertrofasttrop-
perop;dervardem,dersynesatmin-
dretalletsmedlemmerikkevisersolida-
ritet; der var dem, der glædede sig
over alle de gode arrangementer, der
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Paradestykket blandt de sydslesvigske publikationer op imod jul er SSF Flensborg amts jule-
hæfte, fra i år med gæstebidrag fra SSF Flensborg by, og med dens medlemmer som udvi-
det målgruppe.



gavmulighed foratværesammenog
gavmulighedforattaledanskientysk
hverdag.Ogsåvarderham,dersynes,
at vi i mindretallet skulle vise, at det
hososgårenandenvej,endhosalle
andre,atvi ikkeliderafforeningstræt-
hed, at vi kan samle bestyrelser, at vi
har lyst tilatmødes,ogatdethosos
gårfremadmedmødeaktivitetenogik-
ketilbage.

IMPONERET

”Detersværtatspå, isæroverfremti-
den”,sagdeStormP.,men idetstore
og hele ser jeg en lys tid for SSF i
Flensborg amt. Der mangler i det
mindste ikke engagement og gåpå-
mod;jegervældigimponeret.
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Sort sol på vestkysten får selv de mindst morgenduelige op tidligt; som her da Hatlund-
Langballe SSF allierede sig med nabodistrikterne og drog vestpå. (Foto: privat)

Efter 28 års indsats som formand m.m. for SSF i Skovlund-Valsbøl overlod Kirsten la Cour
sin plads til en ny formand med en ret ny bestyrelse. Tidligere næstformand Helle Wendler
blev formand, bisidder Karina Helledie Vandkrog blev ny næstformand. (Foto: Marike Hoop)
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SYDSLESVIGSKFORENINGFORGOTTORPAMT:

SSFs amtsformand i Gottorp amt, Franz
Dittrich t.h., sammen med sin stab på Dansk
Sekretariat Gottorp. Siden 1. oktober er Lars
Thomsen t.v. ny amtskonsulent og afløser
for Gudrun Petersen 2.f.v., der er gået på
pension. De to andre er medarbejderne An-
ne Christiansen og Karen Rettig. (Foto: SPT)

Dansk Sekretariat Gottorp har fået plads og
nye møbler efter flytningen til det renovere-
de Slesvighus. (Foto: SPT)

Alvorsord ved Slesvighus-indvielsen: Gene-
ralkonsul Henrik Becker-Christensen i sam-
tale med SSFs formand Dieter Paul Küss-
ner, SSFs FU-medlem Steen Schröder og
SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.
(Foto: SPT)

En forhenværende og en ny amtskonsulent:
Efter 38 år er Gudrun Petersen gået på pen-
sion og hendes efterfølger Lars Thomsen
tiltrådt. (Foto: SPT)

De er opfindsomme i SSF Isted-Jydbæk:
Når dansk og tysk mad bliver for ensformig,
prøver man sig frem med fransk mad. Vel-
bekomme! (Foto: privat)

Porten til Lolfod i Slesvig har fået et nyt an-
sigt: Slesvighus er renoveret - kun salen
mangler endnu - og med blomster og flag
præsenterer det danske ansigt sig tidssva-
rende. (Foto: SPT)
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Slesvighus kan man nu være bekendt igen.
(Foto: SPT)

Borgmester Thorsten Dahl med ledsagerske
og Slesvigs danske grand lady Ingrid Thom-
sen ved genindvielsen af Slesvighus. (Foto:
SPT)

Den nye moske i Rendsborg fristede SSF-
distrikt Centrum-Nord i Slesvig til en udflugt
i det tidlige forår. (Foto: Kirsten Bohnsack)

Arkitekt Glenn Dierking t.v. og SSFs bygge-
leder Michael Oetzmann m.fl. glæder sig
over, at man nu er nået så langt med om-
bygningen af Slesvighus. (Foto: SPT)

Bag receptionen på det nye sekretariat på
Slesvighus er der kontor for konsulenten og
mødelokaler. (Foto: SPT)

Sekretariatsmedarbejder Anne Christiansen
kunne i sensommeren fejre 25 års ansæt-
telse i SSF. (Foto: privat)
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SSF vidste, at mange ville komme for at se på det nye Slesvighus, så bag huset var der sat
et stort telt op, som kunne rumme de mange gæster, buffeten og musikken. (Foto: SPT)

Når Damholm SSF kalder til møde, er medlemmerne der alle, og de medbringer ungerne; et
festligt samvær. (Foto: Bernd Bossemeier)
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European Jazz Orchestra giver koncert på A.P. Møller Skolen, et tilløbsstykke, arrangeret af
SSF.

Painted Green, et festligt dansk-tysk orkester, sørgede for underholdning i teltet bag Sles -
vighus ved indvielsen i sensommeren. (Foto: SPT)

Dannevirke SSF får normalt altid fyldt op i bussen, når medlemmerne indbydes til udflugt -
også i 2011. (Foto: privat)
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Isted-Jydbæk SSFs somerudflugt til Hjemsted Oldtidspark fik en særlig note ved, at alle del-
tagerne blev iklædt »sæk og aske«. (Foto: privat)

På Margrethegården i Slesvig nyder de tilværelsen, og sidder gerne sammen, når vejret og
humøret er til det. (Foto: Bernd Bossemeier)

SSF Gottorp amts populære indskolingsga-
ve til alle nybegynderne i amtets danske
skoler i år var et bordflag med dannebrog.
(Foto: privat)

SSFs amtsformand Franz Dittrich udtrykte
glæde over, at man nu var kommet så langt
med ibrugtagningen af Slesvighus, men
han glemte ikke at understrege, at rigtig
»folkeeje« bliver huset først, når også salen
er sat i stand og taget i brug. (Foto: SPT)
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SYDSLESVIGSKFORENINGFORRENDSBORG-EGERNFØRDEAMT:

I oktober 2010 var 37 medlemmer af SSF Rendsborg-Egernførde med på Skagensturen. På
Aalborgs snapsfabrik blev der gjort holdt, uden at nogen faldt fra. (Foto: privat)

I juni 2011 indviede SSF sit nye, pæne og rummelige forsamlingshus, Ejderhuset i Rends-
borg-Bydelsdorf. (Foto: SPT)
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SSF-kredsen i Gettorp nær Kiel er lille men
trofast. (Foto: privat)

SSF og skolen i Egernførde gik sammen om
en stor julegaveaktion i 2010. Gode, delvist
helt nye ting blev samlet ind, pakket flot ind
i julepapir og givet til de børn, der normalt
ingen julegaver får. (Foto: Fred Witt)

Børnene, der afleverede ting til julegaveak-
tionen i Egernførde, fik en flot button, der
dokumenterede, at de var julemandens
hjælper.

Fastelavn i Egernførde. Blandt børnene blev
Kalle Markau kattekonge og Jonas Johann-
sen dronnning. De voksne havde deres
egen tønde og fik kåret kattekonge Mads
Mønsted og -dronning Poul Erik Mønsted.
(Foto: Fred Witt)

Ejderskolens kor sang, da dannebrog blev
hejst ved indvielsen af Ejderhuset i Bydels-
dorf. (Foto: SPT)

Ejderhuset er de danskes nye mødested i
Rendsborg-Bydelsdorf. Amtmandsgården i
Rendsborg sælges. (Foto: SPT)
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Ved rejsegildet for SSFs nye forsamlings-
hus i Bydelsdorf i november 2010 var der
regn og rusk ude men glæde og forventning
inde. (Foto: SPT)

Godt og vel et halvt år senere kan forsam-
lingshuset navngives Ejderhuset. (Foto:
SPT)

På SSF Egernførdes generalforsamling 
genvælges Fred Witt som formand. 

Ordstyrer Erik Jensen får tak og en flaske. 
(Foto: privat)

Forud for det store lanterneoptog for de
danske i Egernførde og opland er der en
plakatkonkurrence for skolebørn og for bør-
nehavebørn. Her vinderplakaterne 2011.
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Til en rigtig sankthansfest hører et rigtigt sankthansbål, og der skal tålmodighed til, inden
bålet brænder. (Foto: privat)

Det er ikke småting, der indsamles
til julegaveaktionen 2010 i Egern-
førde. (Foto: Fred Witt)

Når Rendsborg SSF tager på sommerudflugt, skinner solen. Her med båd på kanalen. (Foto:
privat)
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Af formand Bente Möller

IsidsteårsårbogvardetKristianBuhr-
kal,somskrevårsberetningen.Kristian
harjosøgtnyeudfordringerogerflyt-
tet til Danmark. Derfor er det numig,
dergiveretresumeoveråret,dergik.
Amts- og distriktsarbejdet fungerer

godt. Af vort foreningsblad Ejdersted
Nyt fremgår, at der foregår mange
spændende aktiviteter rundt omkring
påEjdersted.
EjderstedAmtharper31.12.2010et

stabiltmedlemstalpå544medlemmer.
Dermedervigodtnokdetmindsteamt
indenforSSF,menhvisviserpåaktivi-
tetsniveauet,liggerviidengodeende.
Hvert distrikt har sin egenmåde at

tackletingenepå;hvertdistriktharsine
egne traditioner og specielle arrange-
menter,somdeholderaf.Disse frem-
provokerersjældentdestoreoverskrif-
ter iavisen,menmedlemmerne trives

godtog fårdetbedsteudafdegivne
vilkår.
Det er dog vigtigt for os gennem

omtale af vore arrangementer at gøre
opmærksom på vor eksistens og vise
andre, at der skernogetherpåEjder-
sted.
SSFs medlemssider KONTAKT i

FlensborgAvis er et vigtigt værktøj til
atformidle,atderstadigerlivheridet
danskemindretalpåEjdersted.Alleer
velkommen til at skrive noget om de-
res lille distrikts arrangementer - om
detnueriFollervig,St.Peter,Garding
ellerTønning.Viskalselvtage initiati-
vetogskrive.Realitetenhar jovist, at
forjournalisternefraFlensborgAviser
EjderstedforlangtvækfraFlensborg.
Iamtsstyrelsenerder i løbetafåret

sket nogle ”personelle” forandringer.
Udover at Kristian er flyttet, har både
Hauke Hansen og Sigrid Trampenau
trukket sig af personlige grunde. Her

SYDSLESVIGSKFORENINGFOREJDERSTEDAMT:

Amts- og distriktsarbejdet fungerer godt

Uffes Kaffebar, en uformel sammenkomst med jævne mellemrum for alle danske i Tønning,
fejrer 5 års jubilæum i august. Foreningerne skiftes til at lave et program den dag. Bogbus-
sen er der hver gang. (Foto: Werner Schlickert)



fradettestedskalderlydeentaktiljer
tre for den tid, I har engageret jer i
amtsstyrelsesarbejdet.
Årets highlight var turen til Born-

holmimaj2010.Enbusmed51perso-
nermellem12og70år togafstedpå
en flerdagestur til solskinsøen.Ophol-
det varede kun 3 dage, men Tønning

distrikt havde planlagt rejsen så godt,
at vi nåede at se en masse typiske
bornholmskeseværdigheder.
Gennemmange år har årsmøderne

væretettilbagevendendehøjdepunkti
det danske arbejde. 2010 var ingen
undtagelse. Lokalt havde vi en dejlig
årsmødeweekendmedfællesaftenmø-
de for Ejdersted i Garding Børnehave
og en velbesøgt årsmødeeftermiddag
om lørdagen på Uffe-Skolens idræts-
plads i det dejligste solskinsvejr. Til
gengæld øsregnede det til friluftsmø-
detiHusum,såmanbesluttedeathol-
demødetidenstoreidrætshal.Ogsåi
2011havdevietgodtårsmøde,denne
gangmedsøndags-friluftsmødehosos
iTønning.
Siden 2006 har vi her i Tønning på

Uffe-Skolenhaftvoresmånedligecafé-
eftermiddage.Deforskelligeforeninger
oginstitutioneriEjderstedskiftestilat
planlægge eftermiddagen. Bogbussen
kommer,ogderarrangeresetprogram
til børnene. ”Uffes Kaffebar” er efter-
hånden blevet et vældigt tilløbstykke
for både ung og gammel. Da Dolas
Dukketeater gæstede os, blev der talt
35børnog58voksne.Tallenetalerfor
sigselv.TovholderneJetteJochimsen
ogKirstenSchlickertskalhaveenstor
takforderesarbejde.
Vestkyst-Kulturensmusikcafeer,som

eretsamarbejdemedHusumAmt,be-
gejstrerhvergang,iafvigtesæsonale-
nemed4koncerter:DuoenFullCirklei
Garding i november 2010 med irish
stew og 25 deltagere. Ti gange så
mange deltagere ved koncerten med
AlmostIrishpåHusumhussenereisæ-
sonen–medorganiseretfælleskørsel.I
marts var det Bredsteds turmed Trio
Sixballs. Og i Fredriksstad var det
gruppen Basseralle, der underholdt
med sømandsviser, revyviser og
evergreens. Også sidstnævnte to mu-
sikcafeervargodtbesøgtogunderhol-
dende.
Amtsfestenmedgrønkålsspisningvar

igenenstorsucces.Detteårvalgteam-
tet at holde festen i Kating Kirchspiel-
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Sydslesvigsk Satire 
med 

Eberhard von Oettingen 
& Dirk-Uwe Wendrich
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Rødkal & Sauerkraut alias Eberhard von
Oettingen og hans partner Dirk-Uwe Wen-
drich underholdt med sandt og satire en af-
ten i marts i Tønning SSF.

Rosemarie »Rosi« Tüchsen, SSF Skt. Peter-
Ording takkede af som kasserer efter 40 år
på posten. (Foto: Peter Hansen)



krug. 60 deltagere hyggede sig med
godmad,en lillesnapsogunderhold-
ning med bl. a. Ejderstedkoret under
ledelseafBenteStenger.
I samarbejde med SSF Tønning ar-

rangerede vi 3 loppemarkeder, (kun)
for kvinder, her påSkipperhuset. Salg
af retro, kitsch, gamle ting og sager
viste sig at tiltrække en stor flok
kvinder. Var pungen tom og posen
fyldt, havdeman lejlighed til at få en
snakoverenkopkaffeogenbidmad.
Traditionen tro udgav amtet igen i

2010 et julehæftemed interessant læ-
sestofommenneskeriogfraEjdersted
oghilsenerfraforeningeroginstitutio-
nerpåEjdersted.Iårforæredevidesu-
den en dvd oven i selve julehæftet til
hverhusstand.SSFHusumAmthavde
ideen om at udgive en dvdmed bl.a.
en gammel film om Skipperhuset og
enoptagelse fraEjderstedkoret.Vores
amt syntes, det var en glimrende idé,
ogviharhørtmangepositive tilbage-
meldinger.

Taktiljulehæftetsredaktionbeståen-
deafKirstenSchlickert,MattiasSkær-
vedogJetteJochimsen.
Efter sommerferien deltog de dan-

ske foreningerog institutioner i Ejder-
sted i projektet Den Danske Dag. Kul-
turcafeen ”Die alte Schule” i Warm-
hørn havde inviteret til Den Danske
Dag,ogviframindretalletblevspurgt,
omvivillepræsenterevoreforskellige
foreninger og institutioner. Søndag
den 21. august blev der solgt typiske
danskespecialiteter, julekilpm.m.SSF
og SSW havde en infobod, og FDF,
TønningogGardingBørnehave, ,enig-
heden, kvindeforeningen og UF var
medtilatgøredagenvellykket.Mange
turister komog var til dels overrasket
men også interesseret i det danske
mindretalsarbejdepåEjdersted.Vivar
enige om at gentage dette arrange-
ment på Skipperhuset i Tønning til
havnefesten2012.
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Blå Mandag Jazz-
band gjorde vest-
kystkultur-koncer-
ten i Tønning i
september 2011
uforglemmelig.
(Foto: Peter Han-
sen)

Lidt at spise, lidt at læse, lidt fred for de
voksne - det er også Uffes Kaffebar i Tøn-
ning. (Foto: Peter Hansen)

Full Cirkle nåede hele vejen rundt ved deres
koncert i Garding i november 2010. (Foto:
Peter Hansen)



I skrivende stund er amtsstyrelsen i
gangmedatplanlæggeen fælles for-
eningstur til Småland/Sverige. Den
kommer til at ligge i sommerferien
2012,såbådeungoggammelharmu-
lighed for at deltage. Programmet bli-
ver lagtsådan,atderbådeersportsli-
geaktiviteterogkulturelleudflugter.
Vi har et godt samarbejdemed vor

nabonordpå,medHusumAmt.Takket
væreamtskonsulentPeterHansen,Hu-
sumamt,erderkommet friske input i
beggevoreamtsstyrelser.Vestkystkul-
tur er et projekt, vi arbejder sammen

om. Desuden havde HusumAmt invi-
teretosmedpåenweekendturtilÆrø
ioktober2011.
Derudover holder vore to amter

mindsttogangeomåretetfællesmø-
de for distriktformændene. Her bliver
der drøftet forskellige aktuelle emner,
ogmanharmulighed for at få et ind-
bliki,hvaddeandredistriktererigang
med.
PeterHansenogvoregen”amts-se-

kretær”JetteJochimsenarbejderhånd
ihåndmedmangepraktisketing.Vier
utroligtgladeforathavetosåengage-
redepersonerherpåstedet,hhv.iHu-
sum.DetervigtigtforosherpåEjder-
sted,atviharJettesiddendepåSkip-
perhuset.Foreningensmedlemmerhar
brug for den personlige kontakt, selv-
om vi har computeren, kommer de til
DanskSekretariatforEjderstedamtfor
attilmeldesigtilarrangementerm.m.
SpareplanernefraKiel-regeringener

stadig ikke af bordet. Kampen er ikke
afgjort - men vi ser frem til det kom-
mendelanddagsvalg,somforhåbentlig
medfører et regeringsskift. Husk nu -
det er stadig en alvorlig sag for hele
mindretallet, og det kommer os alle
ved-selvomensbørn ikkegår iskole
ellerbørnehavemere.
Den forhenværende skolebygning i

Follervig er solgt. SSF Velt/Follervig
harvalgtatholdedagligstuemøderfor
fremtiden.DermedmisterEjderstedet
samlingssted, som har eksisteret i
mangeårtier.
Der skal fra amtsstyrelsen lyde en

stortaktilallede”gamle”bestyrelses-
medlemmer for deres indsats og et
hjerteligtvelkommentildenye.
Tak til alle aktive medlemmer og

medarbejdere rundt omkring for et
godtogengageretstykkearbejdegen-
nemdetsenesteforeningsår.
Afsluttende vil jeg gerne citeremin

forgænger: Husk, fremskridt kommer
ikkeafsigselv.Kunsammenkanviud-
rette det, der skal til for at bevare Ej-
dersted som et levende sted for det
danskearbejde.
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SSFs amtsfest i Ejdersted i marts 2011: Af-
slappet atmosfære, god mad, smalltalk, god
underholdning ved Ejderstedkoret og egne
kræfter, der aktiverer lattermusklerne. (Foto:
privat)

Velt-Follervig SSF-distrikt er ikke stort, men
gamle venner glemmer man ikke: Som når
Holsted og Omegns Grænseforening kom-
mer på besøg, her alle fotograferet sammen
på trappen foran Skipperhuset i Tønning.
(Foto: Hans Peters)
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Af formand Lars Sørensen

Året 2010 var for Husum Amts ved-
kommendeselvfølgeligprægetaf,atvi
istartenafåretfikennykonsulent,og
atderpågrundafsygemeldingkørtes
med underbemanding på kontoret
næsten hele året. Trods dette service-
rede amtssekretariatetmedlemmer og
distrikterupåklageligt,ogdetskalden
nyekonsulenthavetakfor.
Husum Amts konsulent er i øvrigt

også inddraget i opgaver på centralt
plan som udvikling og vedligehold af
www.syfo.de, som medlem af Fælle-
smagasinets redaktion og i forhold til
deninternekommunikationiforening-
en.Kontoretharfaståbningstidtirsdag
ogtorsdag,menkonsulentenkanselv-
følgeligaltidkontaktesviamobiltelefo-
nen,nårderernoget,derhaster.

ÅRSMØDERNE

Friluftsmødetfandt2010sted iHusum
vedskolen.Dettearrangementstillede
store krav til en ny amtskonsulent og
amtsstyrelseniforholdtilorganisation

og koordinering. Vejrguderne var hel-
ler ikkemedos, og en regnskylle, der
nødvendiggjorde en flytning afmødet
ind i hallen, varmed til at præge det
lidt kaotiske forløb, årsmødet fik.Men
også her, tak til alle hjælperne, der
trodsalt fikdet til at kørenogenlunde
gnidningsløst.
Årsmøderne fandtsted i skyggenaf

landsregeringens netop bebudede
nedskæringer overfor mindretallets
skoler. Hilsnerne fra flertals-VIPerne
var,hvaddetangår,ogsåretnuancere-
de.LandrådDieterHarrsenudtrykteså-
ledes fuld støtte til vor sag, mens re-
præsentanten for landdagen og Hu-
sums byrådsformand formanede os
om,atdethandleromfællesansvarlig-
hed.
Årsmødeweekendens distriktsar-

rangementer var i det store og hele
velbesøgteogisæriFrederiksstadogi
Bredsted sprængtes alle rammermed
besøgstalpåhhv.250og350.
Ogsåårsmøderne2011fiketfintfor-

løb ivortpastorat, ligesom friluftsmø-
detITønning.

SYDSLESVIGSKFORENINGFORHUSUMAMT:

Upåklagelig service

Julefrokost i
Bredsted SSF.
Foreningsloka-
let på skolen
er fuldt opta-
get, maden er
lækker, og
(selv)under-
holdningen i
top. (Foto: Ke-
tel Lorenzen)



DEMONSTRATIONERNE

Næppe var årsmøderne overstået, før
manstartedepåforberedelserneafde-
monstrationerneden26.juni2010.Se-
kretariatetspilledeiforholdtildemon-
strationeniHusumdenkoordinerende
rolle.Menselvfølgeligharskoler,bør-
nehaver og de andre foreninger i Hu-
sumogEjderstedamterogså  andel i
den store tilslutning, mødet i Husum

fik.Derudgikfrasekretariatetenopfor-
dring tilsamtligeSSF-medlemmerom
atmødeop,ogdemonstrationeniHu-
sumsamledesåledes1200deltagere.
Også underskriftindsamlingen blev

en succes. Af de flere end 50.000
underskrifter mod nedskæringerne le-
verede Husum Amt de 7.000. En be-
tragtelig del af resultatet skyldtes Hu-
sumDanskeSkoles indsats,menogså
i Frederiksstad arbejdedes der ihær-
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Sankthans i Frederiksstad. Den kommende SSF-næstformand i Husum amt Jörn Fischer er
båltaler, og 150 deltagere lytter. (Foto: Christian)

Danish Dynamite, de danske i Frederiksstad, deltager traditionelt i dragebåds-kapsejladsen
hvert år i august. De vinder sjældent, men de har det altid skægt. (Foto: privat)



digt,ogman fikher i løbetaf todage
ca 20% af befolkningen til at skrive
under.

SYNLIGHEDIPRESSEN

Arbejdetmedatfåforeningenogdens
arrangementeromtaltogså i flertallets

lokalmedier har båret frugt. Både Hu-
sumer Nachrichten, Palette og Wo-
chenschauharomtaltbådegeneralfor-
samlinger, årsmødearrangementer og
demonstrationen. I foromtaler af
mange lokale og amtsarrangementer
erdetfremgåettydeligt,atarrangøren
er ”Der Kulturträger der dänischen
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I marts gav SixBalls - Vagn Riggelsen, Hans-Ejner Jensen og Bent Skourup - koncert i Bred-
sted, og den gik ikke stille af. (Foto: Peter Hansen)

Ejder Café-mødet i Frederiksstad i juni blev lidt usædvanligt. Det måtte flyttes til Ejder Vi-
king, fordi asfalteringsarbejder gjorde skolegården ufremkommelig, og brandfolkene, der
præsenterede sig selv og deres køretøjer, blev de bedste venner med børnene, omend nog-
le af dem blev lidt våde. (Foto: Jörn Fischer)



Minderheit, Sydslesvigsk Forening”.
Således har de ikke blot markedsført
arrangementerne,menSSFogmindre-
talletoverhovedet.

VESTKYSTKULTUR

Husum Amt arrangerer i samarbejde
med Ejdersted Amt koncerter, der så
finder sted rundt omkring i de to am-
ter, fraGarding til Bredsted. Vestkyst-
kulturVKKhararbejdetiendelåralle-
rede og for 2010s vedkommende har
der været tale om vellykkede koncer-
ter,hvorisærenaftenmeddetdanske

bandAlmostIrish,dertrak222gæster
til Husumhus, skal nævnes. Distrikter-
nehargjortetstortstykkearbejdemed
markedsføringen af arrangementerne,
og også den lokale presse har været
flinktilatforomtaledem.

SAMARBEJDETMEDEJDERSTED

Vestkystkultur har også væretmed til
at udvikle samarbejdet mellem de to
sydvestligeamter.Detstartedemedet
fællesdistriktsformandsmødefordeto
amter, hvor VKK-arrangementerne
skulle koordineres. Senere er der ble-

94

TenSing-/MBU-gruppen Elephant Doubt optræder som et af flere danske bidrag til Bredsted
Handelsstandsforenings Kulturmeile i juni.

Store som små drager afsted, når Drage SSF indbyder - her en familie-cykeltur i maj. (Foto:
privat)



vetafholdtendnutofællesmøder,hvor
så også almen erfaringsudveksling
stod på programmet. Der bliver ved
disse møder diskuteret livligt, og for-
mændene er også gode til at tage in-
spirationermed hjem til deres distrik-
ter. Også de to sekretariater i Husum
og Tønning har udviklet deres samar-
bejde.

THORSMINDE-TUREN

Amtets udflugt til Strandingsmuseet
ogtilRingkøbingioktober2010samle-
de30deltagere.Efterenudfyldtefter-
middagpåmuseetvardermiddagpå
hotellet i Ringkøbing, og efter en gui-
det bytur mødtes vi om aftenen med
Ringkøbing Grænseforening til aften-
kaffeoghyggesnak.Næstedagvarder
hjemrejseeftermorgenmaden.Altialt
vardetengivtigudflugt,ogdeltagerne
udtryktedaogsåderestilfredshedmed
planlægningen, prisen og gennemfø-
relsen; der kunne måske en næste
gangværeafsatmeretidtilhyggesnak
dedeltagendeimellem.

JULEHEFTET

I 2010 genoptog vi vor tradition med
udgivelsen af et julehefte. Redak-
tionsudvalget var hurtigt enigt om at
gå bort fra skabelonen om, at hvert
distrikt,hverskoleog institutionabso-
lut skulle levere et bidrag. Man ville
hellerefårelevantepersonertilatskri-
ve bidrag eller blive interviewet om
forskellige emner, der kunne have
medlemmernes interesseellervarvæ-
sentligefordetforgangneår.Samtidig
blev der også sendt en DVD med ud
medoptagelserfraEjderstedkoret,Fre-
deriksstadorkestret og en ældre film
omlejrskolelivpåvestkysten.
Alt i alt har 2010 været et begiven-

hedsrigtårHusumAmt.Derharværet
en lille tilbagegang i medlemstallet,
mendetteladertilatvendeigen,daen
aktivogmålrettetmedlemshvervningi
f.eks. Hatsted og Bredsted har båret
frugtideførstemånederaf2011.
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Kristi himmelfart var dagen, hvor Husum SSF drog ad Gendarmstien og til Cathrinesminde
Teglværk på sporet af forgangne tider - og bl.a. så på en gammel æltemølle. (Foto: Daniela
Caspersen)
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En weekend i august var Husum SSF og
skolen i København, hvor de modigste tog
en tur op i tårnet på Vor Frelser Kirke. (Foto:
Lilian Gronwald)

Gully Hanna Ragnarsdottir sang på dansk
og islandsk en februaraften i Drage SSF.
Ingen kunne være i tvivl: Også Drage er en
del af Norden. (Foto: Christian Rasmussen)

Hele det danske hold, der deltog i drage-
bådskonkurrencen i Frederiksstad i august.
(Foto: privat)

Duoen Basseralle fra det midtjyske fyrede
gevaldigt op i publikum ved koncerten i sko-
len i Frederiksstad i april. SSF-formand Son-
ja Wulff gav den hele armen på murerbalje,
da hun fik lov. (Foto: Christian Rasmussen)
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Bare fordi man er lille, er man da ikke bange
for sådan en viking - SSF Husum amts ud-
flugt til Ribe Vikingecenter i juni var hele
vejen igennem en oplevelse. (Foto: Peter
Hansen)

SSF Husum amt har fået gang i juleheftet
igen i 2010 - med vedlagt CD med optræden
ved Ejderstedkoret og en gammel film om
Skipperhuset. Her glæder redaktionsud-
valgsmedlemmerne Uwe Oldag og Henry
Bohm sig over at få lov til at pakke blade og
CDer sammen, men de fik også hjælp af
nogle vakse børn. (Foto: Peter Hansen)

Bredsted handelsstandsforening husker deres danske venner. Selv om de ikke kan stave til
Sydslesvigsk Forening - det er også svært for rent tyske - havde de via SSF hyret Svogerslev
Harmoniorkester fra Sjælland til en open air-koncert.
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Af amtskonsulent Lars Petersen

Sydslesvigsk Forening for Sydtønder
amtholdtsingeneralforsamlingden9.
maj i Nibøl Forsamlingshus. Formand
Inger Merete Hansen havde bebudet
ikkeatvillegenopstille, såderforblev
det IngerMeretesidsteberetningsom
formandforSSFiSydtønderamt.
Beretningenholdthunsædvanentro

påallerbedstesønderjysk;detkommer
vi nok til at savne her i amtet. Inger
Meretekunneberetteomethavafakti-
viteter, der alle sammen var godt be-
søgt.
Herblevderbl.a.nævntsommerud-

flugtenmed Tønder Amts Grænsefor-
eningtilÅrhus,efterårsturentilBerlin,
forsamlingshusteateriNibøl(vivilger-
nehavemereafdenslags),børnetea-
ter i Læk, såsom et velfungerende
amtsbladogengodkalender.
IngerMeretesluttedemeden tak til

distrikterne,tilbestyrelsenogpersona-

let i amtetogønskededennyebesty-
relsealtgodtidetfremtidigearbejde.
OrdstyrerJensA.Christiansenlede-

de som vant sikkert og med humor
gennemgeneralforsamlingen,ogefter
at amtsregnskabetog formandensbe-
retningvargodkendtenstemmigt,kun-
nemangåovertilvalgene.
Ikkeoverraskendeblevnæstformand

RalfHansen fraLækvalgt til nyamts-
formand.BjørnEgeskjoldfraLadelund
blevvalgttilnynæstformand,ogsom
bisiddere blev Maike Hauschildt fra
VesterlandogKirstenTychsenHansen
fra Nibøl genvalgt. Susanne Crusius
rykkedeop fraenpost somsuppleant
og blev valgt til bisidder i amtssty-
relsen.IngePetersenfraSønderløgum
og LivMarit Tjelle Holm fra Læk blev
valgt til suppleanter. Revisorerne
BerndMichaelisogAnnaLouiseHolste
blevgenvalgt.
Den nye formand for Tønder Amts

Grænseforening, Jens Andresen over-
bragte en hilsen fra Tønder Amts
Grænseforening og gav udtryk for, at
samarbejdetogsåviderehenskullegåi
dengodeåndsomfør.
SSFsgeneralsekretærJensA.Chris-

tiansenoverbragteenhilsenfraforret-
ningsudvalgetogønskedebestyrelsen
ogdennye formandaltgodtmeddet
foreståendearbejde.
Sompassendeafslutningpåengod

aften fik IngerMerete overrakt en flot
blomst og en lille afskedsgave af den
nyeamtsformand.

FRADENAFGÅENDEFORMANDS
BERETNING:

Det er forår, generalforsamlingernes
tideroverstået,ogdetgikgodtmedat
få en bestyrelse næsten alle steder.
Jeg kunne godt ønske mig, at flere

SYDSLESVIGSKFORENINGFORSYDTØNDERAMT:

Inger Meretes sidste beretning

Aktiv Café Kejtum på Sild er virkelig aktiv. I
juli holdt de "åben petanquebane" og havde
ved den lejlighed inviteret en gruppe handi-
cappede fra Lebenshilfe. Medlemmer og
handicappede nød dagen sammen. (Foto:
privat)



komtilgeneralforsamling idereseget
distrikt foratytreønsker,degernevil
have igangsat. Jeg har den fornem-
melse, at folk kun kommer til det, de
vil; det er ikkemere en forpligtelse at
man skal hen, når der er noget i for-
samlingshusetelleriforeningen.
Vortmedlemstal per 31.12.2010 var

1138, året før 1157 og per 1.5.2011
1152. Så vort medlemstal i amtet er
temmeligkonstant.
Vi har igenmåttet tage afskedmed

flere af vore trofastemedlemmer, der
erafgåetveddøden.Herskalderbl.a.
nævnes formanden for Tønder Amts
Grænseforening, Svend Kristiansen,
somvihavdeetgodtsamarbejdemed.
Svend var medlem af Nibøl SSF-dis-
trikt.
Tønder Amts Grænseforening har

valgt enny formand i JensAndresen,
somviglæderosatsamarbejdemed.
Han kender i hvert fald til Sydslesvig.
Håber, hanmå få glæde af samarbej-
detmedosog i sinbestyrelseog for-
ening.

ÅRSMØDERNE

I det forgangne år har vi her i amtet
haftfleremøderometfællesårsmøde
påfastlandet.Ognuiårskulledetprø-
vesadden28.majiLadelund.Derblev
tagdetgodtimodvortnyetiltag.
Menmankunneogsåkommetildet

helt traditionelleårsmødefredagaften
den27.majiLæk.Ogmangevarmed
beggesteder.
Årsmøderne rundt omkring i Syd-

tønder Amt, på Sild, i Læk, Ladelund,
Nibøl og Humtrup kunne igen samle
mangefolk.

SPAREPLANER

Slesvig-Holstensnedskæringeroverfor
Skoleforeningenberørerosalle,derfor
sigervitakfor,atsåmangevarmedtil
sidste års demonstration i Sydtønder
Amt. Det var en glæde at se, at man
kan holde sammen,men husk, det er

ikkeoverståetendnu.Huskogsåathol-
desammenomandreting.
Afgående amtsformand afrundede

sin beretningmed en gennemgang af
deutalligeogalsidige arrangementer,
der havde fundet sted på amtsplan i
Sydtønder Amt i afvigte sæson med
amtet som (med)arrangør, men Inger
Merete Hansen opfordrede til ikke at
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Tidligere landsholdstræner Sepp Piontek
gæstede Sydtønder SSF i april. I Nibøl For-
samlingshus fortalte han levende, hurtig og
uden pause om sit liv. (Foto: Lars Petersen)

Inger Merete Hansen gik af som amtsfor-
mand efter otte år på amtsgeneralforsam-
lingen og fik blomster af hendes efterfølger,
den hidtidige næstformand Ralf Hansen.
(Foto: Lars Petersen)



glemmeatværdsættealledeting,der
foregåridistrikterne,forudendemvar
amtet ingenting. Også her en stor tak
fordenhjælp,vifårmedkaffekogning,
borddækning, bagning eller andet
godt.
Afsluttende sagde hun: Nu, det er

min sidste beretning som amtsfor-
mand, vil jeg gerne sige tak for hjæl-
pentilalle;detharværetdejligeople-
velsesrige år, men jeg synes, at der
skal nye kræfter med gode ideer til.
Menkomsåogsåmeddeting,Igerne
vil, kun sådan kan vor forening være
alsidig.
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Signe Svendsen synger med en fantastisk
glød og intensitet, og det gjorde hun også
ved koncerten i Vesterland i september 2010.

Det var en varieret og spændende koncert,
Ingeborg Christophersen og Jonas Høyrup
leverede den danske kirke i Læk i septem-
ber. Duoen fremførte et program, der
spændte over mange tidsepoker.

Vokalpop-bandet Basix gav seks skolekon-
certer og to offentlige koncerter i Flensborg
og Ladelund i februar, inviteret af SSF og
SdU.
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Af landsformand Flemming Meyer

ÅRETSHØJDEPUNKTER

Arbejdsåret 2010-2011 har været præ-
getafforfatningsdomstolensafgørelse
om,atderskaludarbejdesennyvalg-
lov,ogatderi2012skaludskrivesny-
valg. Senest da landdagen besluttede
at gennemføre landdagsvalget den 6.
maj 2012, er valgkampen reelt gået i
gang, og også SSW er langt fremme
med planlægningen af valgkampag-
nen.
Samtidig har SSWs indsats det sid-

ste år været koncentreret om at fort-
sættekampenformindretalletsligestil-
ling og sikre, at skoleforeningens til-
skud fraBerlin også kommer i 2012. I
denne forbindelse har samarbejdet
meddeandresydslesvigskeorganisa-
tioner især SSF og Skoleforeningen
været centralt for at fastholde presset
moddetyskepolitikere.

ArbejdetmedatomsætteSydslesvi-
gloven er fortsat et vigtigt emne for
SSWsledelse,samtidigmedatpartiets
deltagelseidenoffentligedebatiDan-
mark om genindførelsen af grænse-
kontrollenkomifokus.
Selv om udviklingen på mindre-

talsområdetharværetnegativ,harder
også været glædelige begivenheder i
året, der gik. Således har en af SSWs
absolutehøjdepunkteri2010-2011væ-
ret Simon Fabers historiske sejr ved
overborgmestervalgetiFlensborg.
Partiinternthar landsstyrelsenbrugt

endelkræfterpåatstabiliserepartiets
økonomiogatfremmeaktivitetertilat
fortsættemedlemsfremgangen.Derud-
over har der igen væretmange andre
aktiviteter, som SSW har været invol-
veret i. Dette viser, at Sydslesvigsk
Vælgerforeningeretlevendeogyderst
aktivtparti,derharenvæsentligbetyd-
ningfordenpolitiskeudviklingforbå-
de mindretallene og for hele Slesvig-
Holsten.

SYDSLESVIGSKVÆLGERFORENING–LANDSFORBUNDET:

En bevægende politisk sæson 2010/2011

SSW gennemfører sit landsmøde i september og genvælger landsformand Flemming Me-
yer med 100 procents opbakning. Mødet står helt i protestens tegn mod landsregeringen i
Kiel. (Foto: Martina Metzger)



LANDDAGSVALGIMAJ2012

Efter landdagsvalget iseptember2009
besluttede SSWs landdagsgruppe og
DeGrønneatklagemod landetsvalg-
lov.Årsagenvar,atCDUogFDPfikca.
27.000stemmer færre2.-stemmerend
densamledeopposition.Alligevelhav-
dedeetflertalafmandateridensles-
vig-holstenske landdagog kunnedan-
ne en regering. Dette skyldes, at CDU
vandtnæstenallevalgkredseiSlesvig-
Holstendirekte, og at den slesvig-hol-
stenskevalglovikkesørgedeforenud-
ligningafmandaternetilandrepartier,
somman kender det fra de fleste for-
bundslande.
SSWogDeGrønnevarafdenopfat-

telse,atdennevalgloverdybtudemo-
kratisk og ikke i overensstemmelse
medlandetsforfatning,dadenførtetil,
at landdagens sammensætning ikke
genspejlede befolkningens stemmeaf-
givelsevedvalgeti2009.Iaugust2010
gav landets forfatningsdomstol SSW
ogDeGrønneretogkrævede,atland-
dagenindtilmarts2011skulleudarbej-
de og beslutte en ny valglov. For os
overraskende fastslog forfatningsdom-
stolenligeledes,atlanddagensvalgpe-
riode skulle forkortes, ogatder skulle
gennemføres et landdagsvalg inden
udgangen af september 2012. Samti-
dig krævede forfatningsdomstolen, at
antalletaflanddagsmedlemmeriland-
dagenskullebegrænsestil69,somdet
stårilandetsforfatning.
Efter lange forhandlinger mellem

partierne vedtog landdagen i marts
2011ennyvalglov,dersikrer,atensi-
tuationsomtillanddagsvalget2009ik-
ke kan gentage sig. Valgloven sikrer
imidlertid efter SSWsmening ikke, at
antallet af landdagsmedlemmer frem-
over begrænses til 69. Derfor kunne
landdagsgruppenikkestemmeforden
nyevalglov.Valgdatoenblevfastsattil
den6.maj2012.SSWhavdegerneset
entidligerevalgdato,davifortsatme-
ner, at landsregeringen ikke er demo-
kratisklegitimerettilatledelandet.

Daantalletafvalgkredseifølgevalg-
lovenskalreduceresmed5til35,blev
der nedsat et valgkredsudvalg, hvor
Silke Hinrichsen var SSWs repræsen-
tant. Landsstyrelsen var indforstået
med, at Sydslesvig fik en valgkreds
mindre. Fremover vil der kun være 2
istedet for3valgkredse iNordfrisland.
Vimener,atpartietkanlevemeddette,
idet der udover valgkredsene i Flens-
borgbyogKiel-Nordstadiger3valg-
kredse i Slesvig-Flensborg og Rends-
borg-Egernførde amt samt 1 i Pinne-
berg-Nord(pga.Helgoland),hvorSSW
vilopstilleegnevalgkredskandidater.
I forbindelse med diskussionen om

reduceringenafvalgkredsenebeslutte-
de landsstyrelsenet forslagomatop-
retholdetovalgkredseiDitmarsken,da
valgkredseneidetteområdeellersville
blive for store. I stedet måtte Lübeck
afgive en valgkreds. SSWer dybt for-
undret over, at denne beslutning gav
anledningtiletmassivtpresogenof-
fentlig smædekampagne mod partiet
fraSPDsledelseiSlesvig-Holsten.Hid-
til har vi kun været vant til en sådan
opførelse fra CDUs side. Episoden vi-
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SSWUs landsformand Lukas Lausen og
Swantje-Marie Petersen deltager i SSWs
nytårsreception i Egernførde i januar og ud-
deler ungdomsorganisationens første på-
skønnelsespris til en af initiativtagerne til
protesterne mod Kiels tilsidesættelse af
ligestillingen via facebook. (Foto: SPT)



ser,atogsåSPDtilsyneladendekuner
velvillig overfor mindretalspartiet, når
vi støtter deres politik. Set fra SSWs
synsvinkelervorholdningtilvalgkred-
sene i Ditmarsken en klar advarsel til
SPDom,atvistårfastpåvorposition,
når vimener, det er den rigtige.SSW
lader sig ikke afpresse af nogen af de
tostorepartieriSlesvig-Holsten.Dette
budskabharSPDsledelseforhåbentlig
forstået.
Dommen fra forfatningsdomstolen

erenklarsejrfordemokratietiSlesvig-
Holstenog forSSW,somudenskelen
tilegneinteresserharværetmedtilat
sikreennyvalglovogetlanddagsvalg
imaj2012,derforhåbentligførertilen
nyregeringiSlesvig-Holsten.

KAMPENFORLIGESTILLING
FORTSÆTTER

Tiltrodsfordenstorefolkeligeogpoli-
tiskemodstandmod landsregeringens
spareplanerbesluttedeetflertaliland-
dagenidecember2010atbeskæredel-
statens tilskud til det danske mindre-
tals skoler fra 100 til 85% af gennem-
snitsudgifterne for elever i deoffentli-
ge skoler. ForSSWerdet et katastro-
falt tilbageskridt for det danske min-
dretal i Slesvig-Holsten og for landets
mindretalspolitik, da ligestillingen
mellem flertal og mindretal på skole-
områdetdermedophæves.Meddenne
beslutningkastesviover30årtilbagei
mindretalspolitikken. Beslutningen er
særligærgerligt,fordilandsregeringen
ogdensstøttepartier ikkevarvilligetil
at lytte tilSSWogmindretalletsorga-
nisationers saglige argumenter, som
blevfremførtiutalligesamtaler,debat-
ter,breveogresolutioner.
Foratskæredetudipapendnuen-

gang:Detdanskemindretalerselvføl-
geligparattilatsparepåligefodmed
flertallets befolkning. Vi er klar over
landetsalvorligeøkonomiskesituation.
Men med ændringen af skoleloven
rammes mindretallets skoler dobbelt,
fordidebelastesmedensærligbespa-

relsepå15%,somdeoffentligeskoler
ikke udsættes for. Dette er fortsat
uholdbart,ogdeterSSWsmålsåhur-
tigt som muligt at vende tilbage til
100%-reglen i den slesvig-holstenske
skolelov.
Dettemålerikkeurealistisk,idetbå-

deSPDogDeGrønnepåderes lands-
møderi2010harerklæretderesstøtte
til det danske mindretal i skolelovsa-
gen. Derudover har også Die Linke i
landdagen støttet op om SSWs krav.
Dermed har en samlet opposition til-
kendegivet, at de vil genindføre lige-
stilling på skoleområdet, hvis disse
partierharet flertal efter landdagsval-
get i 2012. Disse politiske signaler er
årsagentil,atmaniDetsydslesvigske
Samrådblevenigeom,atmanforelø-
bigt ikke vil gå rettens vej mod æn-
dringen af skoleloven. Først skal alle
politiske muligheder udtømmes, og
derforskallanddagsvalgetafventes.Et
enigtsamrådkræverderforennyrege-
ringiSlesvig-Holsten.
Denne klare udmelding fra de syd-

slesvigskeorganisationerharvaktstor
opsigt i både Kiel og Berlin. Den må
forstås på baggrund af den dybe fru-
stration, det danske mindretal føler
over behandlingen fra landsregering-
en.Udviklingenbetyder,atallesydsle-
svigske organisationer – især SSF og
skoleforeningen–optillanddagsvalget
vil arbejde tæt sammenmedSSW for
at sikre, at ligestillingen endelig kan
genindføres. På nuværende tidspunkt
kandettekunskemedetregeringsskif-
te,dalandsregeringenikkeharændret
signaler på mindretalsområdet. Vi er
taknemmeligefordesydslesvigskeor-
ganisationersklareopbakning til land-
dagsvalget 2012 og tror på, at det vil
føretilenstormobiliseringafmindre-
talletpåvalgdagen.

TILSKUDDETFRABERLINSKAL
SIKRESI2012

Det danske mindretals folkelig kamp
modlandsregeringensspareplanervar
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ikkeheltforgæves,idetforbundsdagen
isidsteøjeblikislutningenaf2010ved-
togenekstrabevillingtilDanskSkole-
forening på 3,5 mio. €. Dermed blev
den helt store økonomiske katastrofe
for2011afværget,ogselvomdetvar
bittert, at Christian Paulsen-Skolen i
Flensborgmåttelukkes,såholdersko-
leforeningeni2011skinnetpånæsen.
Dendanske regeringsogdedanske

folketingspolitikeresprespå forbunds-
regeringen har været afgørende for
forbundsdagens beslutning. En særlig
tak skal derfor gå til Folketinget, den
danske regering og Sydslesvigudval-
get, dermed KimAndersen i spidsen
hargjortenstorindsatsoverfordetys-
kepolitikereforatpåpegedetprincipi-
elle i uligebehandlingenafdetdanske
mindretals skoler. I denne forbindelse
vardetetvigtigt signal, at Folketinget
sidste år forhøjede tilskuddet til det
tyske mindretal i Sønderjylland, som
nu får 100% i tilskud fra den danske
statogkommunernetilderesskoler.
I forbundsdagenhar flere forbunds-

dagsmedlemmer med bl.a. Jürgen
KoppelinfraFDPispidsengjortenind-
satsfor,atskoleforeningenfikdettetil-
skud fra Berlin. Det skal de have tak
for.
Menvibederogsåomforståelsefor,

atSSWogmindretallet ikke kanvære
tilfredsemedheleforløbetogmedre-
sultatet. For selv med tilskuddet fra
Berlin får Skoleforeningen kun 96% i
tilskudafdetyskegennemsnitsudgifter
til elever i deoffentlige skoler.Derud-
over er tilskuddet foreløbig kun bevil-
get til 2011, hvilket stiller skolefor-
eningenienvanskeligsituation.Land-
dagen har en finanslov, der gælder
helt til udgangenaf 2012ogderfor er
det afgørende, at skoleforeningen i
2012minimum får det samme tilskud
fraBerlin.Hvisdetteikkesker,kandet
have dramatiske konsekvenser med
skolelukninger,derivissedeleafSyd-
slesvigviltruemindretalletseksistens.
SSW,SSFogskoleforeningenharder-
foridetforløbneårbrugtmangekræf-

terpåatkontakteogbesøgeforbunds-
dagspolitikerne for at sikre at tilskud-
detogsåkommeri2012.
SSWogsamrådetharvalgtat tolke

tilskuddet fra forbundsregeringen og
forbundsdagensometsignal,atTysk-
land tager mindretalspolitikken alvor-
ligt, og atman fraBerlins sideprøver
påat findeen løsning isagen.Proble-
met for skoleforeningen og hele min-
dretalleterdog,hvordanvinukommer
videre.Idenkonkretesituationkandet
danske mindretal være ligeglad med,
hvorpengenetilligestillingenkommer
fra.MenmåletforSSWer,atderfrem-
over igen skal etableres et retfærdigt
og juridisk sikkert lovgrundlag for fi-
nanseringen af det danskemindretals
skoler,derskalbyggepå100%ligestil-
lingmedflertalsbefolkningen.

MINDRETALLETRAMMESBREDTAF
BESPARELSERNE

Udover ændringen af skoleloven har
landsregeringen fremlagt et finans-
lovsforslag, hvor allemindretalletsor-
ganisationer bliver udsat for bespa-
relser. Landets tilskud til SSF, Dansk
Centralbibliotek, Jaruplund Højskole,
Fælleslandboforeningen, de danske
skolerselevkørselogdedanskebørne-
havererblevetbeskåret.Detteviser,at
mindretallet sparer på lige fod med
flertalsbefolkningen.Problemeterdog,
atderpåmangeområderikkevarlige-
stillingførbesparelsernebleveffektue-
ret.
Menskommunernessamledetilskud

til de sydslesviske organisationer i
2010 endnu udviste en mindre frem-
gang,erder i2011tegnpåatmindre-
tallet rammes bredt af besparelserne.
MangekommuneriSydslesvigharsto-
reøkonomiskeproblemerogerderfor
nødt til at skære ind til benet. Da til-
skuddene tilmindretalletsorganisatio-
nerofteer»frivillige«, rammesde let-
tere.
Deterisæruacceptabelt,atkredsda-

geniSlesvig-Flensborgibudgettetfor
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2011 igen har sænket tilskuddet til
elevkørslen for de danske skoleelever.
Endnuforca.10årsidenvarder lige-
stillingpådetteområde i kredsen.Nu
betalerkredsdagenkun1/6afomkost-
ningernefordedanskeskoleelever.Og
velogmærkeikkeafdereelleudgifter,
men kunaf gennemsnitsudgifterne af,
hvadentyskelevkoster.
Samtidiger skoleforeningenmed til

at finansere den offentlige buskørsel i
kredsen Slesvig-Flensborg. Skolefor-
eningenharderforopsagtbuskontrak-
terne til flere kommuner, hvilket vil
kunnegiveenstorbesparelse forden
danske elevkørsel. Opsigelsen vil dog
give kommunerne finansielle proble-
merogderforhavdeSSWskredsdags-
gruppe inviteret tilet informationsmø-
demed de ansvarlige i august 2011 i
Hanved.Landrådenharpådennebag-
grundsignaliseret,athangernevilfor-
handle med skoleforeningen om en
forhøjelseaftilskuddetfrakredsen.Det
er sørgeligt, at det kun gennem så
drastige skridt som kontraktopsigelser
er muligt at komme i dialog med
CDU/FDP-flertalletikredsdagen.
Udviklingenbådepålands-ogkom-

munalplan viser, at ligestillingspolitik-
keniSlesvig-Holstenhardetsvært,når
dererenøkonomiskkriseideoffentli-
gebudgetter.Somstatsborgereidette
landkanviikkelevemed,attilskuddet
tilmindretalleterafhængigafkonjunk-
turen.SSWvilderforidenæsteårin-
tensivere arbejdet med at få ligestil-
lingensikretgennem lovepåalleom-
råder.

HISTORISKSEJRVED
OVERBORGMESTERVALGET

Den21.november2010blevenhisto-
riskdag forSSW.For førstegang i60
årkommerFlensborgsoverborgmester
igen fradetdanskemindretal.Partiets
kandidat Simon Faber vandt en over-
bevisendesejrmodCDUsogDeGrøn-
neskandidatElfieHeesch i2.valgrun-
de. SSWs landsforbund støttede hans

valgkampøkonomiskogstilledeperso-
naleressourcertilrådighedtilvalgkam-
pagnen.
Simon Faber harmed sin utraditio-

nellebaggrund-hanharstuderetmu-
sikvidenskabogbl.a.væretSSFs/SdUs
konsulent på Christiansborg - også
overbevist store dele af flertalsbe-
folkningenibyenom,athankanblive
en god overborgmester. Han har en
frisk tilgang til at løse Flensborgs
mangeproblemerogharenklarvision
om at udvikle byen til grænselandets
naturligehovedstad.Netophansfrem-
ragende netværk i Danmark, og der-
med muligheden for at udbygge det
dansk-tyske samarbejde henover
grænsen,erSimonFabersstyrke.
Selvfølgelig er det en stor udfor-

dring forSimonFaberat styreen for-
valtningmedover1.000medarbejdere.
Deførstemånederhardaogsåvist,at
han ikke skal lave mange fejltrin, før
dele af offentligheden i byen ytrer sig
enddamegetkritisktilhansembedsfø-
relse. Vi er dog overbevist om, at Si-
mon Faber har kvaliteterne til at blive
en god overborgmester, der virkelig
kan skabe fremdrift og udvikling for
Flensborg og dens befolkning. Det si-
gersigselv,atSSWbådeibyenogpå
landsplan vil støtte ham politisk og
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På SSWs såkaldte frokostmøde i Flensborg i
december 2010 deltager bl.a. W.L. Christian-
sen t.v. og Karl Otto Meyer, mens Preben
Vognsen holder sig lidt i baggrunden. (Foto:
Lars Salomonsen) 



med gode råd, hvis han har brug for
det.SimonFabersvalgviser,atSSWi
kommunalpolitikken i Sydslesvig nu
harnåetetnytniveau,hvorviogsåpå
forvaltningssiden kan være med til at
præge landsdelen endnu mere end
hidtil.

SPROGKAMPAGNENFORTSÆTTER

Selv om den økonomiske ligestilling
selvsagtharførsteprioritetforSSWef-
ter landsregeringens besparelser på
mindretalsområdet, har landsstyrelsen
besluttet,atsprogkampagnenformin-
dretalssprogene fortsætter. SSW er af
denopfattelse, at sproget er grundlag
formindretalsidentitetenogden frem-
meste kulturbærer, samt at brugen af
detegnesprogsvarertilenmenneske-
ret.
Derfor har landsforbundet og land-

dagsgruppensammenmedSSFden1.
oktober 2010 gennemført en stor
sprogkonference i Slesvigs gamle
stændersal.Hervarvidialogmedfler-
talsbefolkningen og har sammenmed
politiske aktører fra Sachsen samt
kommunalpolitikere og landsregering-
endiskuteret,hvordanenaktiv sprog-
politik for det danske sprog i Slesvig-
Holstenkunneseud.
I maj 2011 gennemførte SSWs

landsforbund sammen med det tyske
mindretals Slesvigske Parti i Lyren i
Padborg en sprogdag under mottoet
”Lærdinnabossprog”.Hervarmålet
atfindeudaf,hvordanmansikrersig,
at flertalsbefolkningen i grænselandet
forståroglærerhinandenssprog.SSW
og SP vil styrke sprogundervisningen
fordanskidetyskeoffentligeskolerog
fortyskidedanskeoffentligeskoler.
Begge arrangementer var med 70

hhv.120deltageregodtbesøgt,ogder
var livligediskussioner samtgodede-
batindlægsompegedefremad.Allige-
velmå vi konstatere, at viljen fra fler-
talsbefolkningenspolitikeretilatudvik-
le en aktiv sprogpolitik desværre på
begge sider af grænsen stadig er be-

grænset.SSWvilderfor idenæsteår
fortsættemedatudvikleideeroginiti-
ativer til en aktiv sprogpolitik for det
danskesprogiSlesvig-Holsten.

SAMRÅDETOGKAMPENFOR
LIGESTILLING

DetsydslesvigskeSamrådsarbejdehar
i2010-2011ihøjgradværetprægetaf
kampenforligestilling.Dennyesamar-
bejdsaftale for samrådet har efter
SSWs mening bestået sin ildprøve
meddenfællesindsatsforligestillingi
det forløbne år. Både den folkelige
kampagne,menogsådenpolitiskeind-
satserblevetløsttilfredsstillendeiDet
sydslesvigskeSamråds regi. I løbet af
det sidsteår erderblevet etableret et
strategiudvalg, hvor Samrådets for-
mandDieterPaulKüssnerfraSSFsid-
der sammen med repræsentanter fra
SSWogskoleforeningensledelsesamt
deresmedarbejdere. Dette udvalg har
fungeretgodt, idetdetharplanlagtog
koordineret de forskellige politiske til-
tag.
Indsatsenhar isærværetkoncentre-

tetomBerlin,hvorSSWogsamrådets
repræsentanteriløbetafåretharmødt
forskellige forbundsdagspolitikere fra
allepartier.Formåletvar,at informere
politikerneomligestillingsproblematik-
kenogat forberededempåetekstra-
ordinært kontaktudvalgsmøde, som
SSW havde indkaldt til i juni 2011.
Igennem disse møder lykkedes det at
sikrekontaktudvalgetsopbakningtil,at
skoleforeningen også i 2012 bør få et
tilskudpåmindst3,5mio.€fraforbun-
det. Et enigt kontaktudvalg med min-
dretalskommitterede dr. Bergner i
spidsenharidenforbindelseudtalt,at
skoleforeningen snarest muligt bør få
en positiv besked fra forbundsdags-
fraktionerne.Iskrivendestunderdette
desværreikkesketendnuogdenende-
ligebeslutningom tilskuddet for 2012
ikketruffet,såmerepresfraSSWsam-
men med Skoleforeningen og SSF er
påkrævet.
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SYDSLESVIGLOVENOGSSWS
RESULTATAFTALE

Sydslesvigloven er i kraft siden april
2010,ogdesydslesvigskeorganisatio-
ner,sommodtagerstøttefraDanmark,
ervedatindrettesigefterloven.Vivil
ikkelæggeskjulpå,atogsåSSWifor-
bindelsemed lovenhar væretnødt til
atændrepånogleprocedurerogfrem-
gangsmåder. Selv om det i opstartfa-
senkosterendelressourcer,sågavner
detvororganisation.Såledesharvifør
sommeren2011lagtsidstehåndpåen
resultataftalemellemSSWogSydsles-
vigudvalget.
I resultataftalen, som gælder for

2012,erdetnøjebeskrevet,hvilkeakti-
viteter og indsatsområder tilskuddet
fraDanmarkskalbrugestil.Processen
med resultataftalen har derfor ført til,
at landsstyrelsenog landssekretariatet
endnu mere end før har måttet udar-
bejdehandlingsplaneroggøresigtan-
kerom,hvordanpartietsbeskedneres-
sourcer fremover skal fordeles.Denne
procesergavnligforhverorganisation
ogvileftervoropfattelseføretiletme-
reeffektivtpolitiskarbejdeiSSW.

DISKUSSIONOM
GRÆNSEKONTROLLEN

SSW er som måske bekendt fra for-
skellig sideblevet stærkt kritiseret for,
atvitogoffentligstillingmodgrænse-
kontrollen. Blandt andet har forman-
den for Dansk Erhvervsforening for
Sydslesvig,GerdPickardtsagt,atSSW
ikkebørblandesigidennedebat.Intet
kunneværemereforkert.Bådetilkom-
munalvalget 2008 og landdagsvalget
2009 havde SSW det grænseoverskri-
dende samarbejde sommærkesag og
blev derfor nødt til at reagere. Derud-
over ser vi os selv som en del af det
danskefolkogerogsåidesenesteåri
forbindelsemeddenmanglendeviden
hos danskerne om Sydslesvig fra for-
skellige sider blevet opfordret til at
blande os i den danske samfundsde-

bat.DerforerdetnaturligtatSSWsom
detdanskemindretalspartiblandersig
iendebat,derenddasærligberøreros
herigrænselandet.
Viharforståelsefor,atikkealledeler

denne holdning. Det er demokratiets
vilkår.Menvihar ingen forståelse for,
at der er nogen, dermener, at vi ikke
må kritisere den danske regerering.
Somdanskesydslesvigerebørviselv-
følgelig være loyale overfor Danmark
og vore danske venner. Men loyalitet
betyderikke,atviselvpålæggerosen
mundkurv. Netop blandt venner bør
mankunnesigefra,nårmanerafden
opfattelse,attingenegåridenforkerte
retning.

EFA-SAMARBEJDET

SSWs landsformand FlemmingMeyer
og SSWUngdoms formand Jonas
Knickmeierdeltogimarts2011ipartiet
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I maj initierer SSW og det tyske mindretals
parti, Slesvigsk Parti, en fælles sprogdag i
Padborg. Flertalsrepræsentanterne fra beg-
ge sider af grænsen glimrer stort set ved
fravær.



vigtigt det er, at mindretallet har et
egetparti,derkanagerepolitisktilfor-
del for mindretallet, samt at man bør
støttedetteparti idetmindstemedet
medlemsskab. Dette er en væsentlig
årsag til medlemsfremgangen, som
ogsåerfortsat i2011.Ogsåi2011har
landsstyrelsen i forbindelse med års-
møderneigangsatenmedlemshverve-
kampagne, sommed ca. 50 nyemed-
lemmer var en succes. I skrivende
stundharSSW3.647medlemmer.

Til SSWs medlemsmøder i novem-
ber2011iforbindelsemedopstillingen
til landdagsvalget har landsstyrelsen
startet en ny hvervekampagne. Under
landdagsvalgkampen2012vilpartietli-
geledes gennemføre en hvervekam-
pagne. Erfaringen viser, at det er den
bedstemådeat få tilførtnyemedlem-
mer.Hvertårerderenforholdsvisstor
medlemsnedgang bl.a. på grund af
dødsfaldogrestancer.DerforskalSSW
have en årlig bruttofremgang på 250

European Free Alliances kongres på
Ålandsøerne. På EFA-kongressen blev
enSSW-resolution,derhandlerom,at
deeuropæiskenaboerlærerhinandens
sprog i grænseregionerne, vedtaget.
Enandenresolution,hvorSSWhavde
krævet,atEUfremoverikkemeregiver
tilskud til CCS-teknologien blev ikke
vedtaget. Den blev taget af dagsorde-
nen efter tilskyndelse fra Scottish Na-
tionalParty(SNP),somertilhængeraf
CCS. Fremgangsmåden i forbindelse
med denne resolution blev af SSWs
landsformand FlemmingMeyer opfat-
tetsomstærkkritisabel, idetman ikke
engangvillediskutereindholdetaffor-
slaget.TilsyneladendeerderiEFAikke
tradition for, atman diskuterer emner
kontrovers.

Denne hændelse er af landssty-
relsenblevettagetsomanledningtilat
kræve, at EFA-kongressen ændrer sin
forretningsorden.SSWerafdenopfat-
telse,atmannetopidetteforumogså
bør kunne diskutere forskellige hold-
ningerogstemmeomdem.
Enstemmighedblandt EFA-medlem-

merne kan være fornuftig i vigtige
overordnede sager,mendet bør også

være muligt at have forskellige hold-
ningertilenkeltsager.Påetmødemed
EFAs generalsekretærGünter Dauwen
imaj2011iFlensborgblevdetteemne
drøftet,oghanlovede,atEFAsledelse
vilsepåSSWskrav.Tilforberedelseaf
beslutningsforslagene til kongressen
mødtes SSWs EFA-udvalg engang si-
den sidste landsmøde. Vi venter nu
spændt på den næste EFA-kongres i
2012foratse,omEFAsledelsevilæn-
dre på fremgangsmåden til kongres-
sen.

MEDLEMSFREMGANGISSW

For første gang i over 20 år kanSSW
ved årsskiftet konstatere enmedlems-
fremgang.SSWsmedlemstalersteget
fra3.514medlemmer i2009 til 3.617 i
2010.Deterenfremgangpå103med-
lemmer. Nedenstående oversigt viser
medlemstallene for 2008, 2009 samt
2010peramt:
SSW er med dette medlemstal det
tredjestørste parti i Slesvig-Holsten.
Sagen omkring uligebehandlingen af
de danske skoler fra landsregeringens
side har for mange tydeliggjort, hvor
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Amtsforbund 2008 2009 2010
Flensborgby 1.014 1.012 1.067
Slesvig-Flensborgamt 1.537 1.518 1.530
Nordfrislandsamt 779 741 727
Rendsborg/Egernførdeamt 240 243 293
Ialt: 3.548 3.514 3.617 M

ed
le
m
st
al



medlemmerforatnåmåletmed4.000
medlemmervedudgangenaf2014.

NYTSSW-DISTRIKTPÅHELGOLAND

Forførstegangsidenstartenaf1970er-
ne findes der igen et SSW-distrikt på
friserøenHelgoland.Imaj2011grund-
lagde to af øens kommunalpolitikere
Gerwin Bastrup og Uwe Menke sam-
men med flere ligesindede et eget
SSW-distrikt. Gerwin Bastrup, der har
endanskfar,erblevetformandfordis-
triktet med for tiden 9 medlemmer.
GerwinBastrupogUweMenke forlod
DieLinkepga.utilfredshedmedderes
politik, og de udgør ligeledes SSWs
fraktion i byrådet på Helgoland. Både
SSWs landsformandog landssekretær
samt Nordfrislands amtsformand og
amtssekretær har ved flere besøg på
øenførtsamtalermeddenyemedlem-
mer. På denne baggrund har SSW
Nordfrislandgodkendtdetnyedistrikt.
På grund af øens frisere har SSW

traditionelt opstillet en egen kandidat
til landdagsvalget i Pinneberg-Nord,
hvor Helgoland er en del af valgkred-
sen. Organisatorisk hører Helgoland
ifølge SSWs vedtægter med til Nord-
frislands amt, og derfor var det også
muligt at gendanne et distrikt på øen.

Landsstyrelsen og SSW Nordfrisland
med friseren Lars Harms i spidsen er
gladefordetnyedistriktogdensakti-
vemedlemmer.SSWDeätLun/Helgo-
landvarstærkmodstanderafplanerne
om at bygge en dæmning fra Helgo-
land over til den lille ø Düne. De fik
succes med en folkeafstemning på
øen,hvorplanerneblevforkastet.SSW
DeätLun/Helgolandharmeddelt,atde
gernevilstillemedenegenkandidattil
landdagsvalget.Detbliver spændende
at se, hvordan dette lille distrikt ude i
Nordsøenudviklersigfremover.

NYLEDELSEISSWUNGDOM

SSWs ungdomer stadig i en god ud-
viklingogharnuca.140medlemmer.
DeungeiSSWharenstordelafæren
for medlemsfremgangen i partiet.
SSWU fik med formand Jonas Knick-
meiersamtnæstformændeneJonEge-
risKarstoftogNinaMoysichenny le-
delse på deres landsmøde i januar
2011.DetidligereformændLukasLau-
sen og Manuel Thomsen stoppede
begge, da de læser i København. På
landsmødet i januar vedtogSSWUen
ny struktur, idet der blev oprettet to
distrikter under landsforbundet. Dis-
triktsydercentreretomkringA.P.Møl-
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SSW slår et slag for mere medlemsdemokrati og i det hele taget for flere medlemmer. Kam-
pagnen giver pote - medlemstallet stiger.



lerSkolen.HerblevSwantje-MariePe-
tersen valgt som formand. Distrikt
nord er placeret i Flensborg omkring
Duborg-Skolen og har fået Jon Egeris
Karstoft som formand. Ideen er, at de
todistriktermedudgangspunktideto
danske gymnasier skal udfolde deres
aktiviteter. SSWU har markeret sig i
debatten om grænsekontrollen og er
senest gået på nettet med en egen
hjemmeside, der kan ses på
www.sswungdom.de.
Landssekretariatet støtter de unges

arbejdeidetdagligebl.a.vedatståfor
bogføringen og rådgive de unge. De-
rudover er landsforbundets årlige til-
skud til SSWUngdoms politiske arbej-
dei2010blevetfordoblet.

PLANLÆGNINGENAFVALGKAMPEN
ERIGANG

Landsstyrelsenholdtimarts2011sam-
men med landdagsgruppen og alle
medarbejderesamtde lokaleSSW-se-
kretærer et klausurmøde om landdag-
svalget2012.Bl.a.blevenmuligrege-
ringsdeltagelse og kommunikations-
strategien tilvalgkampendrøftet.Alle-
redeinovembersidsteårhavdeSSWs
valgtekniske udvalg, som er ansvarlig
for gennemførelsen af valgkampen,
holdt sit første møde. I august holdt
udvalgetsitandetmøde.Herdrøftede
manisærvalgkampeniHolsten.
Landsstyrelsenhargivetgrøntlystil,

atpartiettillanddagsvalgeti2012viser
mere synlighed i Holsten. Et godt re-
sultat iHolstenkanværemedtilatsi-
krefleremandaterilanddagen,ogder-
for vil SSWs ledelse til dette valg af-
sætteflereressourcertilvalgkampeni
Holsten,udenatSydslesvignedpriori-
teres. Arbejdsgruppen Holsten-Ham-
borgsmedlemmerfår lovtilathænge
plakateropogatståmedSSW-boderi
lokalområdet. SSWs landssekretariat
vil sammenmedNordfrisland amt og
Rendsborg-Egernførdeamthængepla-
kater op på udvalgte steder i Holsten.
FormåleteratgørebefolkningeniHol-

stenopmærksompå,atmangodtkan
ogmåstemmepåSSWsydforKieler-
kanalen.
På fleremedlemsmøderharpartiets

medlemmer kunnet være med til at
vælge deres valgkredskandidater og
bestemme valgprogrammet. Derud-
overfårallepartietsudvalgogarbejds-
gruppersamtvoresamarbejdspartnere
imindretallenemulighedforatkomme
medderesønskerog forslag tilSSWs
valgprogramforlanddagsvalgeti2012.
Derfor blev der i efteråret gennemført
en del møder for at drøfte partiets
valgprogrammeddem.

AFSLUTNING

Somdetsesidenneberetninghardet
igenværetenbevægendepolitisksæ-
son 2010/2011, der for SSW både har
budt på sejre og nederlag. Partiet har
haftethøjtaktivitetsniveau,ogdermed
harvi skabtdebedste forudsætninger
for en aktiv og engageret valgkamp.
Landdagsvalgetimaj2012erforSSW
ogheledetdanskemindretaletvigtigt
valg.Viskalendelighaveenregering,
der fører mindretalspolitik i Slesvig-
Holsten, der er baseret på ligestilling
ogligeværd.
Derforervortmåltillanddagsvalget

klart: Vi vil have en ny regering og vi
vilhaveligestillingpåmindretalsområ-
det.TildetteformålskalSSWbliveså
stærk som muligt og få mindst fire
mandater. Dette er ikke umuligt, men
detkræveratterenstorindsatsafpar-
tietoghelemindretallet.
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TV interviewer Flemming Meyer (Foto: SPT)
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Af gruppeformand Anke Spoorendonk

Landdagsgruppens arbejdsår 2010/
2011har-somstoredeleafmindretal-
lets - været præget af landsregering-
enssparepakkeogherisærbeslutning-
enomatgøreopmeddenslesvig-hol-
stenskemindretalspolitik sidenstarten
af1980ere.Bruddetmedprincippetom
vorebørnsligestillingharefterladtdy-
besporivortarbejdeogvorpolitikog
førtetil,atogsåSSWbrødmedhævd-
vundneprincipper.
Da delstatens finanslov for årene

2011og2012blevvedtagetden14.de-
cember 2010 stemte SSW for første
ganginæsten25årimodfinansloven.
Imodsætningtil,hvadderellerserlin-
jenityskpolitik,hvoroppositionenper
definitionstemmerimodregeringsfler-
tallets finanslovsforslag, identificerer
SSWsigmedden traditionelledanske
opfattelseaf,atenfinanslovstårstær-
kere,nårdenvedtagesmedbredtfler-
tal.Dererdogingenautomatik,vedvi.
Forudsætningen er hver gang, at der
føresforhandlinger,somindebærer,at
også oppositionens forslag tages al-
vorlig.
SSW stemte imod finansloven for

2011/2012afalledegrunde,somogså
fyldte i landdagsgruppens beretning
sidste år: Mindretalspolitikken og fi-
nanslovenssocialeogregionaleslagsi-
devarogerdevigtigstepunkter.

DETMINDRETALSPOLITISKE
PERSPEKTIV

Men trods al den kritik og protest, re-
geringen høstede for sit bagvendte
kursskifte i mindretalspolitikken – fra
mindretallet,mensåsandeligogsåfra
flertalsbefolkningeniTysklandogDan-
mark – besluttede CDU og FDP sidste

årmedénstemmesflertalatreducere
tilskuddet til mindretallets skoler med
4,7 mio euro. Det betyder, at Dansk
Skoleforeningfra2011ikkemereerbe-
rettigettilperelevatfådetsammetil-
skud som det, der gælder for elever i
deoffentligeskoler.
Logikken var ifølge landsregeringen

vore skolers juridiske status som pri-
vatskoler. Disse modtager i Slesvig-
Holsten et elevtilskud på 80% af til-
skuddettileleveridenoffentligeskole,
hvorved skoleforeningens fremtidige
tilskud på 85% så tilsyneladende skal
forstås som en ekstra cadeau til min-
dretallet. At regeringsflertallet i slut-
ningen af januar 2011 vedtog en ny
skolelov, blåstemplede denne finans-
lovsbeslutning.
Konklusionen er, at CDU og FDP

med åbne øjne har kastet mange års
arbejdeforatfremmeettillidsfuldtfor-
holdmellem flertal ogmindretal over
bord.Detkanmedandreordikkesiges
tydeligt nok, at den samme minister-
præsident, somnu står inde for disse
mindretalsfjendske nedskæringer, i
landsregeringens mindretalsberetning
for valgperioden 2005-2009 slog fast,
at ligestillingenpåskoleområdeteren
milepæl i realiseringen af grænselan-
dets mindretalsmodel. Året efter, i
sommeren2010,bliveraltdettefejetaf
bordet.Deterdenegentligeskandale,
ogdetervortcentralekritikpunkt.

BERLIN

Efter finanslovsbeslutningen vedtog
forbundsdagen en bevilling til Dansk
Skoleforening for 2011på3,5mioeu-
ro,mendetændrer intetveddetprin-
cipielle idennesag.Mindretalspolitisk
set er den økonomiske ligestilling
mellem flertal ogmindretal fortsat en

SSW-LANDDAGSGRUPPEN:

Arbejdsåret bar præg af sparepakken



afgørendeforudsætningfor,atderkan
skabes ligemuligheder idetsamfund,
vialleerendelaf.Damindretalspolitik
foros iSSWogsåaltiderennational
opgave, kan vi leve med, at nedskæ-
ringernehosvoreskoleri2011blevre-
duceret via forbundsdagens tilskud.
Detmådogståklartforenhver,atdet
mindretalspolitiskeansvarforatgaran-
tere ligestillingen fortsat ligger hos
landdagen og landsregeringen i Kiel.
Altandetendenlovsikringafen100%
ligestilling i den slesvig-holstenske
skoleloveruacceptabelt.
Taget ibetragtning,at skoleforening-

ensBerlin-tilskudpå3,5mioeuroimod-
strid til de første forlydender kun er et
éngangsbeløbi2011,harSSWogSam-
rådet været tvunget til at bruge rigtig
mangekræfterpåatføresamtalermed
partierneiforbundsdagen–ikkemindst
medmedlemmeraf forbundsdagens fi-
nansudvalg,”Haushaltsausschuss”.
Kontaktudvalget har været indkaldt

til et ekstraordinært møde, og der er
blevetskrevetbrevebådetilforbunds-
kanslerAngelaMerkelogandre.Dertil
kommer,atskoleforeningenharværet
i direkte forhandlinger med både
undervisningsministeriet i Kiel og
indenrigsministeriet i Bonn om, hvor-
dandet tilsagte beløb i det hele taget
kankommetiludbetaling.Jegselvhar
på landdagsgruppensvegne ført sam-
taler både med ministerpræsidenten
og med landdagspræsident Geerdts.
Konklusionenerdogindtilvidere,atvi
langtfraervedvejsende.Ligenuop-
levervi,hvaddersker,nårmindretals-
politikken bliver stadig mere flosset i
kanten. I og med at den slesvig-hol-
stenskelandsregeringharfralagtsigal
ansvarforatføreenansvarligmindre-
talpolitik, gøres tilskuds-spørgsmål til
en sag om velvilje og korridorpolitik.
Det er uværdigt og et demokratisk
tilbageskridt.

RAMTSOMHELHED

Nedskæringernehosmindretalletssko-
ler har fyldt meget i  landdagsgrup-
pensogSSWsarbejde idetår,derer
gået. Det er dog vigtigt at holde fast
ved, at landsregeringens besparelser
har ramtmindretalsområdet som hel-
hed. Det har ramt Sydslesvigsk Fore-
nings arbejde og Dansk Centralbiblio-
tek,hvisserviceydelserfremovernæs-
ten udelukkende bliver financieret fra
danskside–ogdetharramtdetfrisis-
ke kultur- og sprogarbejde mere end
altandet.

NORDFRIISKINSTITUUT

DerforbesøgteSSWs landdagsgruppe
NordfriiskInstituutiefteråret2010.Her
måttevi tage til efterretning,at lands-
regeringeniKielagtedeatreduceretil-
skuddet til instituttet fra 230.000 til
166.000 euro. Med en nedskæring på
ca.30%villemanikkemerekunnekla-
redeopgaver,sominstituttetindtilnu
harståetfor.
Detdrejersigidenforbindelsebåde

omenreduceringafpersonaletogom
detoverordnedespørgsmålom,ihvor
højgradSlesvig-HolstenudenNordfri-
isk Instituut overhovedet vil være i
stand til at overholde de forpligti-
gelser,somdenEuropæiskeSprogpakt
og Rammekonventionen om Beskyt-
telsenafNationaleMindretal i Europa
læggeroptil.DerforlødSSWskrav,at
instituttet burde undtages for bespa-
relser, idet en fastholden ved status
quo i sig selv vile være udtryk for en
nedskæring;manvilledogsometmi-
nimumvære i stand til at klaredagen
ogvejen.
At landsregeringen i sidste øjeblik

reduceredenedskæringentildethalve,
ændrerintetved,atNordfriiskInstituut
fortsatertruetisineksistens.Arbejdet
har længe været underfinansieret,
mensstadigflereopgaverburdetages
op,hvisdenslesvig-holstenskelovom
frisiskioffentlighedenogdenEuropæ-
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iskeSprogpagtskal tagesalvorlig.Det
virker på den baggrund temmelig ba-
rokt,atlandsregeringeniKielisinere-
degørelserfordetfrisiskearbejdehen-
viser tilNordfriisk Instituutsbetydning
samtidigmedatinstituttetsøkonomis-
ke grundlag reduceres – det fremmer
ikketroværdigheden.
Samtidig kan der hos os i SSWs

landdagsgruppe ikke herske tvivl om,
at også andre områder må styrkes,
hvisfrisisksprog-ogkulturarbejdeskal
fremmes. Det drejer sig om faget fri-
sisk i de slesvig-holstenske skoler og
også om den nyoprettede frisiske
radiostation på Før, som er en del af
”Offener Kanals” medietilbud. Land-
dagsgruppenbesøgteFriiskFunkifor-
året i år – dels for at lære rammerne
for dette radiotilbud at kende og dels
forat fåetbudpå,hvorledesarbejdet
kan fremtidssikres. På den korte bane
betyderdet,atFriiskFunkspersonale-
situationmå forbedres,nården første
projektfaseer afsluttet.Set i en større
sammenhængmåvidogogsågøreos
tanker om, hvad der kan gøres for at
udvidemodtagelsenaffrisiskradio.

SINTIOGROMA

Etandetmindretalspolitiskemne,som
den slesvig-holstenske landdag bekla-
geligvis stadig ikke har fundet en løs-
ningpå,erkravetom,atsintiogroma
ilighedmeddetfrisiskeogdetdanske
mindretal bør nævnes i den slesvig-
holstenske landsforfatning. Et tilsva-
rendeSPD-beslutningsforslagblevde-
batteretilanddagensplenumogsiden
bragt til høring i europa- og inden-
rigsudvalget.
Mens FDP i den sidste valgperiode

havde stemt for et lignende fremstød,
bakkerede de som regeringsparti ikke
længereopomdet.VedSPD,somvar
iregeringenmedCDUfra2005til2009,
forholdtdetsigomvendt.SelvomCDU
atter afviste forslaget blev det denne
gang dog klart, at der er bevægelse i
tingene, idet både indenrigsminister
Klaus Schlie og dele af CDUs land-
dagsgruppe nu var indstillet på at
stemme for et sådant andragende. I
sidste ende havde CDU dog stadig
vanskeligtvedatspringeoversinegen
skyggeogbesluttedeafstemmeblank.
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SSW-landdagsgruppens formand Anke Spoorendonk på talerstolen ved landsmødet i sep-
tember. (Foto: Martina Metzger)



Dalanddagenpådennebaggrundikke
kunne opnå det nødvendige 2/3-flertal
for et forfatningsændring gøres der i
den slesvig-holstenske landsforfatning
stadigforskelpådetdanskeogdetfri-
siskemindretalogmindretalletafsinti
ogroma.

DETREGIONALEPERSPEKTIV

Dette års beretning er omnoget præ-
getafenmindretalspolitiskdagsorden.
Dervedfårdenindholdsmæssigtseten
slagside, som ikkegenspejlerbredden
i landdagsgruppens politiske ind-
satsområder i det forløbne år. Konse-
kvensener,atberetningen-hvadang-
årvoreøvrigepolitiskeinitiativer-har
fåetetnogetsummariskpræg.
SSWs landdagsgruppe har selvføl-

geligogsåi indeværendeberetningsår
fokuseretpådetgrænseoverskridende
samarbejde som en vigtig strategisk
forudsætning for at skabe vækst og
livskvalitet for mennesker både nord
ogsydfordendansk-tyskegrænse.
Landspolitisksethardebattenværet

styret af, at regeringen har flyttet op-
mærksomheden over på Femernbælt-
regionenfremforatstyrkesitengage-
ment i det dansk-tyske grænseland.
Detkomtydeligttiludtryk,daminister-
præsidenten først på året præsentere-
deetudkasttilennyDanmarks-strate-
gi. At strategi-udkastet blev sendt til
høringhos kommunerpåbegge sider
af grænsen - hos regionen Syddan-
mark, byen Flensborg og de sydsles-
vigske kredse samt til mange andre
konkreteogpotentiellesamarbejdspar-
ter- kan efterminmening også tolkes
som, at den - som en sidegevinst -
skulletjenesomenslagscharmeoffen-
siv nord for grænsen for at råde bod
påmisstemningenefternedskæringer-
nehosmindretalletsskoler.
Landdagsgruppenhardogtagetud-

kastetforpålydende.Derforkomvipå
et tidligt tidspunktmedetandragende
om at stramme strategien op på en
række centrale punkter. Det drejer sig

f.eks. om universitets-samarbejdet,
skinne- og vejforbindelserne henover
grænsen og om kravet om, at EUs
Interreg-programmer efter 2013, hvor
den nye programfase starter, ikkemå
slås sammen med Femernbælt-regio-
nen.
Sammenfattende sagt gælder det

omatformulereethøjereambitionsni-
veau for det grænseoverskridende
samarbejde i vor region. SSWs frem-
stødharbidraget til, at landsregering-
enikkeblotkannøjesmedatinforme-
reparlamentet,nårallehøringssvarer
blevet analyseret. Landdagen skal in-
volverespået langttidligeretidspunkt
-sommed-ogmodspillertilregering-
en.Detsatservipå,nårarbejdetieur-
opaudvalgetkommerigang.

UNIVERSITETS-SAMARBEJDET

Det er påkrævet, at især universitets-
samarbejdet intensiveres. Forudsæt-
ningen er dog, at landsregeringenbe-
slutter aktivt at styrke Flensborg uni-
versitet. Også til dette problemkom-
pleks har landdagsgruppen stillet an-
dragenderilanddagen.
Jegminderom,atregeringsflertallet

i forbindelse med finanslovsforhand-
lingernefor2011/2012satsedepåataf-
vikle de internationale erhvervsrelate-
redestudiervedFlensborguniversitet.
Disseplaner er efter alt at dømme ta-
getafbordet–primært,fordidefrem-
kaldtesåmangeprotester–ogsånord
fragrænsen–atregeringenikkehavde
nogensagligeargumenteratstå imod
med.
På den baggrund er det dybt util-

fredstillende, at regeringen i Kiel først
ser sig i stand til at komme med et
koncept for det fremtidige universi-
tetsarbejdesidstpååret.Deteralt for
sent og understreger blot nødvendig-
heden af, at SSW holde fast i emnet.
SkalSydslesvig ikkeendesomet rent
rekreativt område for turister, har vi
brug for at styrke Flensborgs stilling
som uddannelsesby. Det indebærer
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også,atsamarbejdetmellemuniversi-
tetet og ingeniørkolen (Fachhochschu-
le)måuddybessåmeget,atenegent-
ligfusionbliveretnærliggendemål.
Overordnetsetmåvialtsåkonstate-

re,atderfortsatermangeløseenderi
det grænseoverskridende samarbejde.
Af samme grund må vi glædes over
det, som lykkes. Dertil hører ikke
mindst vore fælles bestræbelser på at
gøreSønderborg tilEuropæiskKultur-
hovedstad i 2017. Målet er at udvikle
grænseregionensomkulturregion–og
deterisigselvetflotogpositivtmål.

GRÆNSEKONTROL

På den anden side vil jeg heller ikke
læggeskjulpå,atdentidligeredanske
regerings forlig med Dansk Folkeparti
om indførelsen af fast dansk grænse-
kontrol – netop set i sammenhæng
meddissepositivefremstød–ilandda-
gengavanledningtilbådedebatogty-
deligkritik.ForSSWs landdagsgruppe
handledesagenprimærtom,atdenne
form for symbolpolitik går imod dét
engagement, som i de senere år har
førttil,atmenneskenenordogsydfor
grænsen er rykket sammen i erken-
delseaf,atkunenfællesgrænseregion
vil være i stand til at klare fremtidens
udfordringer.
Landdagsdebatten om den danske

grænsekontrol fandtstedden26.maj.
Forud fordebattenvardet lykkedesat
samle de fire foreliggende andragen-
derfradeGrønne,SPD,regeringskoali-
tionenogSSWtilétandragende,som
landdagen siden bakkede enstemmigt
opom.AtSSWiden forbindelsespil-
ledeenformidlenderolle,erenkends-
gerning, somvi godtmå rose os selv
for.

SOCIALTOGKULTURELTUDSYN

Allerede i forbindelsemed finanslovs-
forhandlingerne i efteråret 2010mær-
kede vi i landdagsgruppen, hvilke for-
deledethar at kunne fordele arbejdet

påhelefireskuldre.Viharnulangtbe-
dremuligheder for at komme i dialog
med grupper uden for de etablerede
politiske rammer. Det har ikkemindst
gjortsigbemærketpådetsocialeom-
råde,somerkarakteriseretvedetstort
frivilligt engagement. Vi opdagede
med andre ord ved selvsyn, hvor
skævt finanslovens sparekrav ramte,
ogdet kanSSWspolitik kunblivebe-
dreaf.
Mange selvhjælpsgrupper kunne

f.eks.fortælleos,atdeikkehavdefået
tilstrækkelig frist til at omorganisere
deres arbejde, så de kunne tackle de
nye–dårligere–vilkår.Dertilkommer,
atogsådetinstitutionaliseredearbejde
har fåetdetvanskeligere.Forældrenes
betalingtilbefordringenafderesskole-
børnogkredsenesforgævesforsøgpå
atomgådennebestemmelseidennye
skoleloveretgodteksempelpå,hvad
dersker,nårdetkunerdenkortsigtede
økonomiskegevinst,dertæller.
Mange andre elementer i den nye

slesvig-holstenske skolepolitik peger
desværre i samme retning. Kendsger-
ningener,atvimeddénskolelov,som
regeringspartiernevedtog i slutningen
afjanuar2011,harbevægetoslænge-
re væk fra målet om en udelt skole,
end vi var med skoleloven fra 2007.
Dertil kommer, atundervisningsminis-
terens holdning om, at skolerne skal
havesåmegetfrihedsommuligt,flere
steder i landet har ført til en form for
skolepolitiskkannibalisme–f.eks.iSa-
trup,hvorgymnasiet,somdelerskole-
gårdmeddenstedligefællesskole(Ge-
meinschaftsschule),harbesluttetattil-
byde en studentereksamen efter 9 år
ogikkemereefter8år.
Dervedudsættes fællesskolen foret

urimeligt pres, idet den forlængede
gymnasietid  netop varmed til at ad-
skille fællesskolernes undervisningstil-
budfragymnasiernes.ForSSWerdet
pådenenesideforståeligt,atforældre
vil det bedste for deres børn. På den
anden side er netop denne bestem-
melsemedtilatcementereetnyt tos-
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trenget skolesystem, som igen kom-
mertilatdelebørnenepåetaltfortid-
ligt tidspunkt – nemlig efter 4. klasse,
hvordegymnasieegnedebørnstarteri
gymnasiet og alle andre flytter over i
fællesskolen.
Skolepolitikfyldertraditioneltmeget

ilanddagensarbejde,fordiuddannelse
og kultur er delstatsparlamenternes
kompetenceområde. Ud over skolepo-
litikhar landdagsgruppen idet forløb-
neårbeskæftigetsigintensmedandre
siderafdet,derpåtyskomskrivessom
”Kulturhoheit der Länder“ (delstater-
neskulturelleautonomi).
Det har resulteret i to store fore-

spørgsler (Große Anfragen) om hhv.
voksen- og videreuddannelse og del-
statens arkivvæsen. Dertil kommer, at
SSWsudkast tilenbibliotekslov iskri-
vende stund ikke er færdig-behandlet.
Viharvalgtatførefleresamtalermed
deandrepartier,førvitagerdetendeli-
ge spring. Målet er, at give Slesvig-
Holstenenegentligbibliotekslov,selv-
om vi formentlig bliver nødt til at ac-
ceptereetkompromis,somkommertil
atbetyde,at”vihakkerenhælogklip-
peren tå” –udfraenbetragtningom,
atdeternødvendigtat fåen fod idø-
renforatkommevidereisagen.

VOREGENVERDEN

Ingenberetningvilkunneklareatgivet
et udtømmende billede af bredden i
landdagsgruppens arbejde. Antallet af
forespørgsler, pressemeddelelser og
egneinitiativerkanenstatistikgiveop-
lysninger om, men arbejdet omfatter
selvfølgeligmereenddét.
I det indeværende år har land-

dagsarbejdetderuodverblevetudvidet
med to ekstra politiske platforme. Det
omfattendearbejdet i landdagenspar-
lamentariskeundersøgelsesudvalgom
”HSH Nordbank” har stået på i mere
end 2½ årmed ugentlige udvalgsmø-
derogumådeligemængderafpapir. I
augustbarslededetmedenrapportpå
over450sider,somogsåSSWharbi-

dragettil.Rapportenerblevetdrøfteti
landdagen, men derudover får CDU-
SPD-regeringens forfejlinger i sagen
nokingengraverendekonsekvenser.

Desuden har landdagen nedsat en
såkaldt ”Enquetekommission”, som
skalbeskæftigesigmedmulighederne
for at uddybe samarbejdetmellemde
nordtyske delstater – primært dog
samarbejdet mellem Slesvig-Holsten
ogHamborg.Forenenkeltfraktion,de
Grønne, lyder konklusionen allerede
nu, at vibør satsepåen”Nordstaat”,
mensSSWsholdningermerekonkret:
vi går ind for at udvide samarbejdet,
hvordetgivermening–ogennordstat
giveringenmening.Denserhenover,
at alle landets regioner skal have lige
mulighederforatfådelidensamfund-
mæssigeudvikling–ogligenetopdet-
te perspektiv kommer til kort, hvis al-
ting rettes ind eftermetropolregionen
Hamborgsbehov.

LANDDAGSVAGKAMP

Sidst,menikkemindst,villanddagens
debatter og almenepolitiske arbejde i
løbet af kort tid være styret af den
kommende landdagsvalgkamp. Mens
SSWogdeGrønneholdtfasti,atlan-
dets nye valglov – vedtaget i marts
2011 – i langt højere grad burde tage
højde fordepunkter,somforfatnings-
domstolen i Slesvig havde fremført
som forfatningsstridige, besluttede re-
geringskoalitionen sammen med SPD
blotatreducereantalletafvalgkredse
fra40 til35ogatklarede forfatnings-
mæssige problemer med landdagens
sammensætning ved at ændre lands-
forfatningenpåensådanmåde,atpar-
lamentetsstørrelse  fremoverkunstår
nævntivalglovenogikkemereiselve
forfatningen.
Valgdatoen er fastsat til den 6.maj

2012. Den vil der næppe blive rokket
ved,selvomCDUpådetsidsteharbe-
skæftigetsigsåmegetmedsigselv,at
det for vælgerne måske ville være
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ønskværdigt, hvis valgdatoen kunne
rykkesfrem.

TAK

SSWs landdagsgruppe er om noget
anvist på samarbejdetmed voremin-
dretalsorganisationer. Vi er glade for,
at dette samarbejde fungerer så godt,
somtilfældeter.Takfordet.Takogså

til SSWs landssekretariat, til partiets
kommunalpolitikere og til alle andre,
der giver os en hjælpende hånd. Lige
nu,hvorvorkollegaSilkeHinrichsener
sygemeldt, er vi ekstra glade for den.
Samtidigervigladefor,atSilkefortsat
ermedfrasidelinjen.Takogsåtilland-
dagsgruppens medarbejdere for jeres
viden og know-how og for det store
engagement,delæggerfordagen.
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Af Susanne Schäfer-Quäck, fhv. byfor-
mand, formand for SSW-byrådsgrup-
pen

Sidste år har været et bevægende år
forSSWFlensborgbymedmangehøj-
depunkter.
Ladosstartemednogetafdetposi-

tive. Vort medlemstal er steget, idet
bådekampagnenfor100%sligestilling
gavpote, samtidigmedatSSWUerne
tiltrakmangenyeunge.
Desværremåtte vi også i det sidste

årtageafskedmedendelmedlemmer.
Stedfortrædende for dem alle vil jeg
nævne W.L. Christiansen, som i flere
omgange har været byrådsmedlem i
FlensborgogvarSSWsførstelandsse-
kretær.

OVERBORGMESTERVALGET

En stor del af året stod i 2010 i over-
borgmestervalgets tegn. Bystyrelsen
havde imartspåetklausurmødemed
byrådsgruppen besluttet, at vi som
næststørste parti i Flensborg ville op-
stilleenegenkandidat.Derblevnedsat
en findingskommission som skulle se
på egnede kandidater blandt mindre-
talletsrækker.
SamtidigblevvikontaktetafSPDfor

SYDSLESVIGSKVÆLGERFORENINGFORFLENSBORGBY:

Et bevægende år

Knapt nok tiltrådt men allerede på talersto-
len ved Flensborg Bys nytårsreception for
alle flensborgere: den nyvalgte overborg-
mester Simon Faber (SSW). (Foto: Martina
Metzger)



athøreomvi var interesseret i at op-
stille en fælles kandidat. Det var vi.
Men ikke på SPDs betingelser. Da det
komtil stykketvistedetsignemlig,at
SPD forestillede sig, at vi skulle støtte
enSPD-kandidat,mensman ikke kun-

ne forestille sig at støtte en fælles
SSW-kandidat.Deterklart,atvipådet-
te grundlag ikke kunne nå sammen
med SPD og derudover havde vi jo
fundet en egen - velegnet - kandidat:
SimonFaber.
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Mediernes og borgernes interesse på valgaftenen er stor: Simon Faber fra SSW er valgt til
ny overborgmester i Flensborg. (Foto: Lars Salomonsen)

Forud for valget af Simon Faber gik en periode med mange og lange møder, bl.a. også fler-
kantmøder med de andre kandidater til posten som overborgmester i Flensborg. (Foto:
Martina Metzger)
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Da overborgmester Tscheuschner i
løbetafforårettraksig,vardetklart,at
vi faktiskhavderetgodechancermed
enkandidat,der ikkekunkunnesamle
detdanskemindretal,menogsåappel-
leredebredt til allepolitiske spektrer i
byen.
DerforbesluttedeSSWFlensborgat

satsestort.SSWharbrugtnæstenhele
sin opsparede formue på 25.000 euro
på overborgmestervalgkampen. Men
denne investitionhargivetbonus:Vi i
SSW Flensborg er stolt over, at over-
borgmesterposten med Simon Faber
forførstegangi60år igenerbesataf
enperson fravortpartiogdetdanske
mindretal. Det skyldes ikke mindst
SSWs valgkæmpere, der i næsten et
halvtårharslidtogslæbtfor,atSimon
kunne vindedenne valgkamp.Det var
en imponerende indsats, som vil gå
over i SSWs historie, som en af vor
største bedrifter. Tak til alle dem, der
har hjulpetmed til, at vi kunne skrive
historiei2010.
DetvarmodigtafSimonFabermed

sinbaggrundatstilleoptilvalget.Han
holdtunderhelevalgkampenpåenfair

ogfremadrettetmådefast isinevisio-
ner for Flensborg og grænselandet.
SSW er overbevist om, at Flensborg,
mindretallet og partiet vil få glæde af
hamdenæstemangeårendnu.

NEDSKÆRINGERNE

En anden historisk begivenhed i 2010
varhelesagenomkringlandsregering-
ens såkaldte besparelser overfor de
danske skoler. Det var også et vigtigt
emne her i byen, og SSW Flensborg
deltogaktivtbådeidenstoreogflotte
demonstration på havnen og i under-
skriftsindsamlingen mod nedskæring-
erne. Demonstrationen med næsten
6.000deltagerevardenstørsteiFlens-
borg siden 1950erne og viste, atmin-
dretalletstårsammen,nårdetgælder.
I første omgang tabte vi desværre

slaget mod landsregeringen, som
holdt fast ideresuretfærdigenedskæ-
ringsforslag.Enfølgeblevbl.a.,atSko-
leforeningen blev nødt til at lukke
ChristianPaulsen-Skolen.Detervi ke-
deafheriFlensborg.
Selvfølgeligerder idesidsteårog-

I tiltrædelsesreceptionen for den ny overborgmester Simon Faber på Flensborg rådhus del-
tog høj og lav fra nord og syd. (Foto: SPT)



så blevet lukket flertalsskoler i Flens-
borg. Men det skete ikke på grund af
pengemangel, men udelukkende fordi
der ikke var elever nok. Så det er bit-
tert, at CPs elever blev fordelt på de
andredanskeskoler iFlensborg.Men:
Vi har kun tabt et slag og ”krigen” er
ikkeslutendnu.SSWoghelemindre-
tallet vil ikke acceptere landsregering-
ensuretfærdigetilskudspolitik,ogvivil
blive ved med at kræve 100% tilskud
også til vore børn. Det skal der ikke
hersketvivlom.
Iøvrigtbliverviidennesagstøttetaf

etenigtbyrådinkl.CDUogFDP.Deter
landsregeringen,derergaltafmarche-
ret, og vi håber her i SSW Flensborg
derforpå,atderkommeretregerings-
skiftetilnæstelanddagsvalg.

LANDDAGSVALGET

Landdagsvalget finderstedden6.maj
2012,oghervilviiSSWFlensborgog-
så gøre vores til, at der sker en æn-
dring i Kiel. Det kan f.eks. ikke være
rigtigt,atuniversitetet iFlensborgskal
spare1,7mio.euro,mensuniversitetet
i Kiel får flere penge. Det er rigtig, at
derskalspares.Mendetskalskepåen
retfærdigmåde,ogdethar landsrege-
ringen ikkegjort.Heldigvishardet lo-
kale erhvervsliv i byenogdendanske
regeringsamtRegionSyddanmarker-
kendt, hvor vigtig universitet og de
dansk-tyske studier er og prøver at
findeenøkonomiskløsningpåproble-
met.
Pådettestedviljegretteenstortak

tilvort landdagsmedlemSilkeHinrich-
senforhendesindsatsiKiel,hvorhun
siden sit genvalg i 2009 har kæmpet
ihærdigt formindretalletssag, foruni-
versitet og også for Flensborgs fæng-
sel,somjodesværreogsåerluknings-
truet.
Bystyrelsen har arbejdet rigtig godt

sammen, og det er derfor også med
vemod, at jeg har besluttet at stoppe
sombyformandefterkuntoårpåpos-
ten.Menefteratjegijanuar2011blev
valgt til gruppeformand i byrådsgrup-
pen, har jeg besluttet at bruge mine
kræfter udelukkende på denne vigtige
post.Derudover har jeg altid haft den
opfattelse, at posten sombyrådsgrup-
peformandogbyformandikkebørvæ-
rebesat af sammeperson, idet det jo
er bystyrelsen, der skal »kontrollere«
byrådsgruppen.Ogjegharaltsåsvært
vedatkontrolleremigselv.
Detharværetgivtigeår formig,og

jeg deltager jo fortsat i bystyrelsens
møder,men fra nu af somgruppefor-
mand.JegtrorviiSSWFlensborghar
godgrundtilatværeoptimistiskeogså
for de næste år og valgene i 2012 og
2013.
(Landdagsmedlem Silke Hinrichsen

blev enstemmig valgt til ny formand
forSSWFlensborgbyiapril2011.)

120

På årsmødepladsen havde Flensborgs over-
borgmester Simon Faber og Folketingets
formand Thor Pedersen en del at snakke
om. (Foto: SPT)

Stemmerne tælles op. Kan det passe? Van-
tro blikke. SSWs mand er valgt til ny over-
borgmester. (Foto: Lars Salomonsen)
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Overborgmester Simon Faber med 
hustruen Ruth og børnene Helene og Victor. 

(Foto: Lars Salomonsen)

Den afgående og den endnu ikke tiltrådte
flensborgske overborgmester i januar;
Klaus Tscheuschner t.h. og Simon Faber.
(Foto: Martina Metzger)

Både SSF og SSW præsenterede sig ved en infobod på Flensborg Bys nytårsreception for
alle flensborgere i Tyske Hus. (Foto: Martina Metzger)
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SYDSLESVIGSKVÆLGERFORENINGISLESVIG-FLENSBORGAMT:

Isted-Jydbæks SSW-næstformand Nadine Schmidt
overrakte en boggave i anledning af Horst Kohrts
25 års jubilæum som SSW-kommunerådsmedlem
i Bollingsted i april. (Foto: privat)

Også borgmester Bernd Nissen fra
AWG fik en boggave af SSW-distrik-
tets næstformand for 25 års medlem-
skab af kommunerådet. (Foto: privat)

På generalforsamlingen i
Skovlund SSW i marts valg-
tes Rolf Hachmann (i midten
mellem Lorenz Lund t.v. og
Karl Otto Meyer t.h.) til ny
formand efter afdøde Jytte
Vester. (Fotos: Marike Hoop)

SSW-generalforsamlingen 2011 i Skovlund.
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Af amtsformand Jette Waldinger-Thie-
ring

SSWkansetilbagepåetspændeneog
arbejdsrigt2010.
Vinterog foråretstod ispareplaner-

nes tid. Også Egernførde Bys budget
skullekonsolideres.
På landsplan havde SSW sat en

medlemshvernings-kampagne i gang,
der gav pote overalt. I vort amt fik vi
den største tilgang, nemlig 50 nye
medlemmer–heraf5nyeiEgernførde.
Det ville være skønt, om fremgang-

en forsatte, da vi virkelig trænger til
flereskuldretilhjælpmeddetpolitiske
arbejde.
Desværreharviogsåmistetenræk-

kemedlemmervedfraflytning,udmel-
dingogdødsfald.
SSW-ungdomsafdelingen SSWU er

etspændendetiltag.
Jeg personligt glæder mig utrolig

megetovernyetableringenafdeunge
iSSW;deungeerkommetforatarbej-
demedogsætterderesprægpåvort
politiskearbejde.

Lige inden vort årlige højdepunkt,
ÅrsmøderneiSydslesvigogvortstore
årsmødepåsportspladsenidetdanske
hjørneiEgernførdetraklandsregering-
entæppetvækunderos:mindretallets
livsnerve - voreskoler - skullepludse-
ligspare15%.
Et er økonomien, noget andet hold-

ningen bag nedskæringen: Hele min-
dretalspolitikken iSlesvig-Holsten,alle
depositivetiltagnordogsydforgræn-
sen stod på spil. Hurtigt fik  SSW,
Dansk Skoleforening og SSF etableret
vorførsteprotestkampagne-ennyer-
faring,somvisikkertkunnehaveværet
foruden.
Menneskekæden nede på promena-

den i Egernførde blev en succes; alle
børnehaverogskoler,vore fritidshjem
og alle vore foreninger fandt hurtigt
sammenogkæmpedeforsagen.
Vorebørnskullepludseligikkevære

detsammeværdsomdemideoffent-
ligetyskeskoler.Viskullespare,ogde
andre? Hvorfor kunne vi ikke i fælles-
skab spare - lidtmere ligeligt fordelt?
Hvorfor kunne landsregeringen ikke
kontakteosogsnakkemedosomspa-
replanerne, inden de blev offentlig-
gjort?Vierdaogsåinteresseretiatfå
pengene til at slå til; »Schuldenbrem-
se«harSSWslanddagsgruppejoogså
stemt for. Mange spørgsmål, som vi
nokikkefårsvarpå.
Jeg fik inviteret Kim Andersen, for-

manden for Sydslesvigudvalget, til at
deltage i vordemonstration.Hankom
og sagde de helt perfekte, rigtige og
opløftende ord på pladsen: vi bakker
jerop,ogIkanstolepåos100%.End-
nuengang,tusindtak.Detvarmer,når
manharpåfornemmelsen,atopholds-
tilladelsen i vor hjemstavn er ved at
udløbe.
AnkeSpoorendonkogKarlOttoMe-

yerholdtentalepåpladsen;jegfikog-
såligesagtetparord-nokmeresom
amtsforkvinde.
Enmegastortaktilallevorekommu-

nerådsmedlemmer og kredsdagsgrup-
pen,somvirkeligarbejder for,atmin-
dretalletikkebliverglemt.
Demonstrationen blev en stor vi-fø-

lelse. Hvis Peter Harry Carstensen nu
troede,atvigikisort,såmåttehantro
omigen.Aktionengavstyrkeogplads
tilsammenhold-ogsåervijovedvort
ældsteSSW-slogan:»Daraufkannstdu
dichverlassen«undnichtaufdieande-
ren;denndannbistdunämlichverlas-
sen.
Demonstrationen blev fulgt opmed

SYDSLESVIGSKVÆLGERFORENINGFORRENDSBORG-EGERNFØRDE
AMT:

Spændende og arbejdsrigtigt 2010



en underskriftindsamling, som runde-
de de 50.000. Det viser, at vi har en
bred opbakning i vor landsdel, er ac-
cepteret og anerkendt af befolkningen
som den kendsgerning: vi hører til i
Sydslesvig.
Kampagnen er ikke afsluttet. Des-

værre blev spareforslaget vedtaget
med1stemmeflertalilanddagen.Det
blev mindretallets julegave, der des-
værre ikke kunne byttes i denne om-
gang.SSWogDetsydslesvigskeSam-
rådsatserpånyvalgimaj2012meden
ny regering, som igen ligestiller vore
elever.

ANDET

SSFs nye amtskonsulent Per Dittrich
trådte til i september2010 -endnuen
gangvelkommentil.
Vor Skagenstur 2010 sammen med

SSFblevengodefterårsturmedmas-
serafgodeoplevelser.
Lanternefesten2010varvelbesøgt.
Vor julefrokost 2010 blev aflyst pga

manglendetid.
AtEgernførdeNytikkeerudkommet

et stykke tid, skyldes økonomiske og
redaktionelleproblemer.Demarbejdes
derpåatløse.
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Af Tine Andresen

Dererikkenogetbemærkelsesværdigt
i, atmansomdansksydslesvigerhol-
der fast ved sit SSF- eller SSW-med-
lemskab, nårman flytter til en region
nord eller syd for Sydslesvig, men at
boudenfordengeografiskehjemstavn
og danne en arbejdsgruppe, der ud-
trykkeligtønskerat få lovtilatorgani-
seresigsometdistrikt,deterarbejds-
gruppen i Hamborg – indtil videre –
aleneom.
Det hele startedemed Uwe Bruhns

(årgang1937),dervoksedeopiSlesvig
og sommed en realeksamen fraAns-
gar-Skolenilommenfandtarbejdesyd
forSydslesvig.I løbetafhansarbejds-
liv nåede han at bo i flere forskellige
tyskebyer, indenhan til sidstslogsig
nediHamborg.
Ialleåreneblevhanvedmedatlæ-

seFlensborgAvis foratholdesigori-
enteretom,hvaddersker imindretal-
let.Detvaridenforbindelse,atdetgik
opforham,atderblevgjortaltforlidt
framindretalletssideforatholdekon-

taktentildeunge,derefterendtskole-
gang flytter fra landsdelen. »Ude af
øje,udeafsind«-sådanføltehandeti
hvertfaldselv.Ogdetskulledergøres
nogetved.

STARTI2007

Efter landdagsvalget i 2005 var tiden
endelig moden til at gøre noget kon-
kret. SSWogmindretallet var i fokus,
og Uwe Bruhns fik overbevist SSWs
daværende landssekretær Dieter Lenz
ogSSWslandsstyrelseomnødvendig-
hedenafatinviterealleSSW-medlem-
merfraHolstenogHamborgtiletmø-
de iDendanskeSømandskirke iHam-
borg.
Detuofficiellegræsrodsarbejdeisyd

blev sat på dagsordenen, ogdet førte
til,atSSWsførstearbejdsgruppeuden
forSydslesvigunderbetegnelsen»Ar-
beitsgemeinschaft« = arbejdsgruppe:
»AGHolsten-Hamborg«blevgrundlagt
i foråret 2007. Betegnelsen arbejds-
gruppeblevtagetibrug,fordiSSWik-
kemåogvilhavedistrikterhhv.opstil-

SYDSLESVIGSKVÆLGERFORENINGSARBEJDSGRUPPE
HOLSTEN-HAMBORG:

Dansk syd for Sydslesvig



le kandidater ved valgene uden for
Sydslesvig (undtagen i Kiel). Gruppen
er repræsenteret påSSWs landsmøde
medtodelegerede,menharikkenoget
politiskmandat.
-Førstogfremmesterdetvoropga-

veatholdekontaktentilmedlemmerne
og til Sydslesvig vedlige. Derudover
hjælper vi med valgkampen til land-
dagsvalgene i landsdelen Holsten, si-
gergruppeformandMaltedeGrahl.
Lige fra startenharUweBruhnsog

Malte de Grahl sørget for at få SSF-
medlemmernemedpåvognenoghar
heri fundetgenklanghosSydslesvigsk
Forenings generalsekretær Jens A.
Christiansen.
-Vortdagligearbejdeerrentfaktisk

mere af kulturel karakter end politisk,
tilføjer Uwe Bruhns, der agerer som
næstformand.

AKTIVITETER

Gruppen kalder sig da også uofficielt
for SSF/SSW-arbejdsgruppen Holsten-
Hamborg, og den tæller ca. 100 SSF-
medlemmer, 50 SSW- medlemmer
plus25SSW-medlemmer,derudtryk-
keligtønskeratforbliveiderestidlige-
redistrikteriSydslesvig.Imodsætning
til SSW- deler SSF-medlemmerne fra
Hamborg-gruppen skæbne med alle
andreSSF-medlemmer,somboruden
forSydslesvig –deer fortsat registre-
retsom»passivemedlemmer«.
-Når vi holdermøde i vort forsam-

lingslokale i Den danske Sømandskir-
ke, er der Dannebrog på bordene,
mensvihyggerosmedkaffeogsmå-
kager.Ogselvfølgeligsyngesderdan-
skesange,sigerMaltedeGrahl.
Medlemmerneborspredtudoveret

stort område, så enkelte kommer helt
fra Neumünster, Heide, Itzehoe, Elms-
horn,Seevethal (syd forHamborg)og
Lübeck foratværemed.Alligevel for-
mår arbejdsgruppen at samlemellem
15og30deltageretilderesmøder.
Møderne i Sømandskirken i Ham-

borgfinderstedtretilfiregangeårligt,

hvor medlemmerne bliver informeret
om aktuelle emner med relation til
Danmark og mindretallet. Forskellige
fremtrædende personer både fraDan-
mark og Sydslesvig har i den forbin-
delse været inviteret til at holde fore-
drag.ImajvarderetforedragomSko-
leforeningen ved fhv. skoledirektør
Hans Andresen. Ud over disse større
arrangementer mødes medlemmerne
til aktiviteter somgrillaftener eller ud-
flugter.

ØNSKER

De fleste medlemmer i SSF/SSW-ar-
bejdsgruppen Holsten-Hamborg har
tidligere været bosat i Sydslesvig, og
Malte de Grahl pointerer, at medlem-
merne har en stor interesse i at følge
medi,hvadderskeriSydslesvig,ogat
de stadig føler sig tæt knyttet til det
danskemindretal.
- For dem er det ikke tilstrækkeligt

bareattilsluttesigdeniHamborgakti-
ve »Deutsch-Dänischer-Verein«, der
åbner dørene for alle, som er interes-
seredeidanskkunst,kulturogidethe-
letagetiDanmarksomrejseland,siger
han.
-Viønskeratværemereend»passi-

vemedlemmer« – for vi er mere end
det,pointererUweBruhns.
Arbejdsgruppen ser alligevel realis-
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SSWere fra Holsten og Hamborg på besøg
hos SSW-gruppen på rådhuset i Flensborg.
Fv. Malte de Grahl, Birgit Binger, Erhard
Binger og Uwe Bruhns. (Foto: Lars Salo-
monsen)



tisk på dens situation. Medlemmerne
er godt klar over, at det danske min-
dretal i startenbetragtede»aktiviteter-
ne i syd« med skepsis, og at der var
mange,derrentudsagtsyntes,detvar
»unødvendigt«. Gruppen er dog glad
for,atdenneindstillingtilderesarbej-
deervedathavelagtsig.
- Vi er kun en lille spredt gruppe

uden stor gennemslagskraft, dermås-
ke ikke kan be- væge meget, men vi
prøveratopretholdekontaktentilSyd-
slesvig,ogvortønskeer,atogsåSyd-

slesvig bibeholder kontakten til os og
tænkerpåossomendelafdetsydsle-
svigske fællesskab, siger Malte de
Grahl.
UweBruhnsunderstreger,atder ik-

ke er brug for yderligere økonomisk
støtte – budgettet er der styr på,men
denmoralske opbakning kan der ikke
bliveformegetaf.
Sydslesvigsk Forening undersøger

fortidenmulighedenforatøgesamar-
bejdetmedmedlemmer uden for den
naturligegeografiskehjemstavn.
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SYDSLESVIGSKVÆLGERFORENINGSUNGDOM:

Fokuserer på tre områder

Af næstformand Jon Egeris Karstoft

ÅretharværetetgodtårforSSWUng-
dom.
Vi fokuserer vort arbejde på 3 for-

skelligeområder:politik,socialearran-
gementeroghvervning.Ogsåselvføl-
gelig, fordi alt godt arbejde skal beta-
les og kommunikeres: kommunikation
ogøkonomi.
Iindeværendeårharvi-igen-gen-

nemgået en hård strukturreform, hvor
arbejdet med lokalpolitik, sociale ar-
rangementer og hvervning er blevet
decentraliseret til to nyoprettede dis-
trikter,etmedcentrumiSlesvig,etan-
detmedcentrumiFlensborg.Dettehar
budt på udfordinger, men har samlet
setværetengoderfaring.
I dag står SSWUngdom stærkt. Ar-

bejdetmedatfindenyetillidspersoner
tildekommendeårsstyrelserharkun-
net rykke i baggrunden, idet folk selv
harmeldtsig,medlemstalletharstabi-
liseret sigomkringde150,vi afholder
regelmæssige sociale arrangementer
med god og fast deltagelse, vi har
hvervetmedlemmerhosnyemålgrup-
per, nemlig Flensborgs fælleskoleele-

ver,ogøkonomienersikretvedhjælp
af tilskud fraSSWs landsforbund, lan-
detSlesvig-Holstenogprivatedonatio-
ner.

KONTINUITET

Allerde da SSWUngdom blev officielt
grundlagt i 2010 stod det os klart, at
noget måtte gøres for at sikre en vis
kontinuitet i arbejdet. Mange af vore
forgængere havdemåttet opgive den-
neopgave,dadeforlodlandsdelenfor
at studere i Danmarks og Tysklands
størrebyer.Vor tanke var, at vimåtte
sikre vor eksistens ved hjælp af faste
strukturer,valgtetillidspersoner,regel-
mæssigelandsmøderogetorganiseret
arbejde.
Denneindsatsharbåretfrugt.Febru-

ar 2011bødpåden første lakmusprø-
ve,dastørstedelenafdenførstelands-
styrelse trådte tilbage, deriblandt da-
værendeformandLukasLausen. Imid-
lertid blev både en ny handlekraftig
landsstyrelse valgt og derudover end-
daheletonyoprettededistriktstyrelser.
Ydermere kan vi se, at der ikke vil

være mangel på kandidater til vore



kommende styrelsesvalg. Folk melder
sigfrivilligt.Idensammenhængerdet
værd at bemærke, at elever fra Flens-
borgsfællesskolererblevetbundetind
ivorestyrelsersdagligearbejde.

POLITIK-IBYENOGILANDET

Ibegyndelsenaf indeværendevalgpe-
riodesattevios selv sommålatgive
SSWUngdomenegenpolitiskprofil.
Hvor størstedelen af - dog langt fra

helevortførsteårgikpåatfindebenat
gå på - medlemsmæssigt, økonomisk
og kommunikationsmæssigt - har vi i
dennevalgperiodehaft succesmedat
fastlægge,hvilkeholdningervivilleta-
geudgangspunktfraivortpolitiskevir-
ke.
Dettehar ihøjgradværeten intern

proces, omend noget af det allerede
harkunnetsesidetoffentligebillede.
Viharbesluttetatfokuserepåbære-

dygtighed på alle områder: socialt,
økonomisk og klimamæssigt. Vi me-
ner, at de løsninger, vi påpegerm.h.t.
nutidens problemer fortsat skal være
gode løsninger om 20 eller 30 år, når
deteros,derforalvorharansvaretfor
vortsamfund.
Vi har i den sammenhæng haft en

udmærket kontakt til SSW, og dette
takkervifor.Iharværetgodetilatlytte
tilvoreholdninger.
I Slesvig har vor formand Jonas

Knickmeier virket som ”borgerligt
medlem” af SSWs byrådsgruppe, i
Flensborg er der regelmæssig kontakt
mellem SSWUngdoms distrikt, SSW
FlensborgBysamtbyrådsgruppen,og
på landsplanharvienudmærketkon-
takt til landssekretærMartinLorenzen.
Landdagsgruppen har også ved flere
lejligheder,bl.a. i forbindelsemedud-
arbejdelsen af SSWs teser til en kom-
munalreform, men også i andre
sammenhænge,vistsiglydhøreforvo-
reholdninger.
Derudover er det vor fornemmelse,

atviharmedvirkettilatgivedeungei
mindretalletfornyettillidtildetrepræ-

sentativedemokrati,derfungerermed
politiske partier, en tillid der ellers er
vigendeiTyskland.

FORPOLITIKKENSOGHYGGENS
SKYLD

I begyndelsen af året blev arbejdet
med sociale arrangementer uddelege-
ret tilSSWUngdomsdistrikter.Formå-
letmeddissearrangementererpåden
enesideatskabeetsammenholdivor
medlemsskareogpådenandensideat
medvirke til ungdommens politiske
dannelse.
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SSW-landssekretær Martin Lorenzen og
SSWU-formand Jonas Knickmeyer. (Foto:
SPT)

Ungdomstaler Jon Egeris Karstoft på taler-
stolen ved årsmødet i Flensborg. (Foto:
SPT)



Vi har haft succes med at finde en
balance mellem disse to yderpunkter,
hvor langt størstedelen af vore arran-
gementererafblandetkarakter,mens
nogle er rentpolitiskeognogle andre
ermestforhyggensskyld.
Detglæderosat kunnesige,atalle

vore arrangementer har været velbe-
søgte-somregelafomkring20delta-
gere. Der er derudover en vis udskift-
ning, således at 50mennesker kan si-
ges at besøge vore arrangementer re-
gelmæssigt.

VOKSENDEMEDLEMSTAL

Detharglædetosatkunnemedvirketil
SSWsmedlemsfremgangiår.Viople-
verenkonstantvækst,omendnaturlig-
vislidtlavereendivortførsteår.Kon-
kret har vi for tiden ca. 150 medlem-
mer.Viharførstenganghaftfokuspå
vore gamle målgrupper: eleverne på
Duborg-SkolenogA.P.MøllerSkolen,
og har med nogen succes formået at
sikre en rulning, således at nye med-
lemmer erstatter dem, der får studen-
tereksamenhvertår.
Derudover har vi udvidet vor mål-

gruppetilogsåatomfatteeleveri9.og
10.årgangpåSydslesvigsdanskefæl-

lesskoler.Detteharførttil,atvinutæl-
lerfællesskoleeleverblandtvoreaktive
medlemmer.

ØKONOMISKANSVARLIGHED

Da al aktivitet koster penge, har det
været os magtpåliggende at sikre et
solidt økonmisk grundlag for vort ar-
bejde.Vorregnskabsføringersatisys-
temtakketværeetsamarbejdemellem
vorkassererogSSWslandssekretariat
-taktilKarinHahn-Wullf-ogfinansie-
ringenersikretgennemetøgettilskud
fraSSW,somvinaturligvisertaknem-
melige for, men også vha. tilskud fra
landet Slesvig-Holsten og private do-
nationer.Derudoverbliver vort nordli-
ge distrikt optaget i samarbejdsringen
af ungdomspartier i Flensborg ved
årets udgang, hvilket vil muliggøre et
tilskudfraFlensborgBy.

STATUS

Deterderforenpåallelederogkanter
sikret SSWUngdom, der går ind i det
kommende år, der byder på store ud-
fordringeriformafetlanddagsvalg.Vi
serogsåidensammenhængfremtilat
kunneværeSSWtilstøtteoghjælp.
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Af formand Inger Marie Christensen

SydslesvigsdanskeUngdomsforening-
erhariorganisationentogrene,idetvi
både har det professionelle/ institutio-
nelle børne- og ungdomsarbejde på
vore11fritidshjem,ogdetfrivilligefor-
eningsarbejde,somforegåride65for-
eninger og landsdelsorganisationerne
(spejderne,FDFogMBU),derermed-
lemmerafSdU.

Som paraplyorganisation er for-
eningerne hele grundlaget for SdUs
arbejde,ogdererrigtigmangeforskel-
ligartedetilbudtilbørnogunge,ja,og-
så til demerevoksne rundtomkring i
deforskelligeforeninger.
Alt dette kunne ikke lade sig gøre

uden de mange frivillige, der lægger
deresenergiogtidiforeningsarbejdet.
Her tænker jeg ikke bare på bestyrel-
sesmedlemmerne,mendetertrænere,

SYDSLESVIGSDANSKEUNGDOMSFORENINGER:

Langt over 1.000 frivillige
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instruktører, hjælpere og også de for-
ældre, dergiver enhåndmedvedar-
rangementerellersørger forholdkørs-
lentilstævnerellerlignende.
I hele SdU ydes denne frivillighed

hvertåraflangtover1.000frivillige.En
organisation somSdU kunne slet ikke

eksistereudenalledefrivilligekræfter,
derhvertårstillerderestidogkompe-
tencertilrådighedvedalledearrange-
menter,dertilbydesgennemSdU.
DetteerikkekungældendeforSdU,

men er i høj grad kendetegnende for
allemindretalletsorganisationer.

Flying Superkids i Idrætshallen i Flensborg i oktober 2010. (Foto: Martina Metzger)

Interessen for at se Flying Superkids i Flensborg var stor: En lang kø af mennesker venter på
at komme ind i Idrætshallen. (Foto: Martina Metzger)
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Denne frivillige indsats er et stærkt
udtryk for den medborger-deltagelse,
der styrker vore værdier somsolidari-
tetogsammenhængskraft.
Frivilligheden er også en vigtig are-

naforlæring,idetetengagementifri-
villigeaktiviteterermedtilatgiveden
enkeltenyefærdighederogkompeten-
cer.
2011 er af EU-kommisionen ud-

nævnt til “europæisk frivillighedsår”.
Hermed ønsker EU bl.a. at anerkende
og synliggøre den frivillige indsats
rundtomkring i EU.Samtidig skal be-
tingelserneforatudførefrivilligtarbej-
destyrkesogværdsættesmere.
En af de helt store begivenheder i

SdUiårvar,daviipåskenvarværtfor
Jugend Europäische Volksgruppens
(JEV) påskeseminar. I dagene fra den
16.apriltilden22.aprilmødtesca.100
unge fra forskellige europæiske min-
dretal på Christianslyst. Temaet for
dette seminar var netop “Frivillighe-
den”.
Med dette seminar var ønsket at

sættefokuspåvigtighedenafdetfrivil-
ligearbejdeogatanerkendeogstøtte
deungeideresarbejde.
Deungedeltagerefikviaworkshops

kendskab til at udvikle metoder, som
kunnegavnederesarbejde ideres re-
spektive organisationer. På denmåde
var seminaret med til at motivere og
styrke de unge i deres frivillige arbej-
de.
18.April-fondenuddelerhvertåren

ungdomslederpristilenleder,somhar
gjortensærligindsatsindenforSdU.I
år blev prisen uddelt ved åbningen af
påskeseminaret,ogdengikiårikketil
enenkelt person,menblevgivet som
enanerkendelseafalleungefrivilligei
SdU.Dennegestusblevikkemindreaf,
at fondens bestyrelse i denne anled-
ninghavdevalgtattilføjeetekstranul
tilbeløbetsstørrelse.Dettakkervifor.
Tilsidsteårshovedsendemandsmø-

delykkedesdetatfåvalgtenfuldtallig
styrelse efter et par år med vakante
pladser.Detvarrigtigglædeligt,dadet
jo ikke bare aflaster de enkelte styrel-

SdUs ny styrelse bestod efter hovedsendemandsmødet i november 2010 af f.v. Kirstin As-
mussen (ny), Anna Sophie Schink, Anders Kring (ny), Claus Butt (ny), Birthe Marxen-Düring
(2. næstformand), Anja Otten (ny), Inger Marie Christensen (formand), Ronny Grünewald
(ny), Kai Tove Meyer, Flemming Birkemose (1. næstformand) og Jens Boddum. (Foto: Man-
fred Bauch)



sesmedlemmer, men også giver en
bredere diskussion at træffe beslut-
ningerpå.
Dette problem med at få medlem-

mernetilattagedetansvaratladesig
vælge ind i en bestyrelse er kendt i
mange foreninger og ikke noget ene-
ståendeforosheriSydslesvig.
Påtrodsafdettevisermangeunder-

søgelser,atfolkgernevilydeenfrivil-
lig indsats, hvisdebliver spurgt,men
deflestevilikkebindesigtilenbesty-
relsespostfortoår.Devilderimodger-
ne laveet stykkearbejde i forbindelse
med et arrangement eller et bestemt
projektoverenafgrænsettidsperiode.
Her ligger en af udfordringerne for

foreningerne.Forerdegearettilatåb-
neopfordenanderledesmådeattæn-
ke foreningsledelse på? Det er måske
ikkenødvendigtmedenbestyrelsepå
5eller7personerienlilleellermindre
forening. Her kunne “triologi-model-
len”væreenmulighedmedenbesty-
relsepå3personerogsåarbejdemere
projektorienteret.
Her liggerenvigtigopgave forSdU

somparaplyorganisationathjælpefor-
eningernemeddenneudvikling,ogdet
vilværeenafdemangearbejdsopga-
ver,derventerforude.
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Konsulent Simon Faber var ikke blot SSF-medarbejder. En tredjedel af ham var ansat hos
SdU. Derfor var også SdUs medarbejdere vemodige, da der skulle siges farvel omkring års-
skiftet, fordi Simon var blevet valgt til ny overborgmester. (Foto: SPT)

Europæiske Folkegruppers Ungdom JEV af-
viklede sit påskeseminar hos SdU på Chris-
tianslyst. Her belyste de mange unge fra
mindretal i hele Europa det frivillige og
ulønnede arbejde.



Heri“Frivillighedensår”skalvialle
huske at takke vore frivillige og aner-
kende dem for det store arbejde, de
yder til vort fællesskab. I SdU vil vi
fortsathavefokuspådenfrivilligeind-
sats.
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Spil Dansk Dagen i Danmark fik også en
sydslesvigsk pendant den 27. oktober 2011 -
med masser af koncerter, fællesoplevelser,
fællessang. En stor dag.

To (af flere), der glæder sig over, at JEV-på-
skeseminaret bare klapper: SdU-konsulent
Tinne Virgils og en af hendes faste støtter i
JEV-arbejdet, Fabian Gerwin ved en rigtig
dansk pølsevogn parkeret på Christianslyst.
(Foto: Povl Klavsen)
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Crashkurs, et ungt band med succes, får SdUs kulturpris 2010. (Foto: SdU)

I maj gennemfører ungdomsforeningen Ydun i Skovlund-Valsbøl et malekursus for børn, le-
det af kunstneren Karina Helledie Vandkrog. (Foto: privat)
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Af direktør Anders Molt Ipsen

I2010og2011harligestillingigenvæ-
retdetcentraleemneforDanskSkole-
forening for Sydslesvig. Spørgsmålet
erogharværet:HvordanklarerSkole-
foreningen sig igennem den økono-
miske situation, der er opstået på
grund af Kiel-regeringens beslutning
omatgennemføreen15%reduktion i
tilskuddet til det danske mindretals
skoler iSydslesvig.Dererhertaleom
ensærskiltbesparelse,derudelukken-
derammerdetdanskemindretaliSyd-
slesvig.
Konsekvensen af nedskæringerne i

elevtilskudssatserne fra landsregering-
eniKielblev,atSkoleforeningensåsig
nødsaget til at gennemføremærkbare
generelle besparelser og at lukke
Christian Paulsen-Skolen i Flensborg
ved udgangen af skoleåret 2010-2011.
Elevernepå1.-6.klassetrinblevfordelt
på de øvrige skoler i Flensborg, pri-
mærtJørgensby-SkolenogGustavJo-
hannsen-Skolen. Hjælpeskoleeleverne
fra 1.-6. klassetrin bliver fremover
undervistpåJørgensby-Skolen,ogele-
vernefra7.-9.klassetrinpåGustavJo-
hannsen-Skolen.
Sidenden26.maj2010,hvorSkole-

foreningen fikmeddelt Kiels sparepla-
ner, er der ikke gået en dag, uden at
konsekvenserne af besparelserne er
blevet drøftet og endevendt. Hvad vil
derske,hvisbesparelsernepå4,7mil-
lionereurobliverenrealitet?Hvadkan
Skoleforeningen gøre for at forhindre,
at det sker? Hvilke beslutninger skal
der træffes for at imødegå bespa-
relserne?
I 2011 trådte forbundsregeringen i

Berlinhjælpende til vedatbevilge3.5
millioner euro som kompensation for
Kiel-regeringens politik. Om der for

2012 følger et tilsvarende beløb er
uvist.Mangegodekræfternordogsyd
forgrænsenlæggerfortidenetmaksi-
maltprespåregeringeniBerlin.
Skoleforeningenhar idennuværen-

desituationingenplanlægningssikker-
hed.Detgælderbåde i forhold tilden
almindelige driftsbevilling fra Kiel og
Berlinogiforholdtilkørselstilskudfra
amt Slesvig-Flensborg.  Slesvig-Flens-
borg amts tilskud til Skoleforeningen
er fra2011reduceret til1/6.Et flertal i
Slesvig-Flensborg amt har derved
bragtdetdanskemindretalseleverien
situation, hvor almindelige borgerret-
tighedertilsidesættes.

STATISTIK

Dansk Skoleforening driver 55 dagin-
stitutioner. De varierer meget i stør-
relse,ligefrademindstemedéngrup-
petildestoremedfemgrupper.
Syvafinstitutionerneharimellemti-

denfåetgodkendtenekstravuggestu-
eafdeling,ogsyvafbørnehavernehar
fåetengodkendelse tilatoptagebørn
under tre år i en aldersopdelt gruppe.
Pr. 1. august kunne Skoleforeningen
således tilbyde i alt 154 vuggestue-
pladser.

DANSKSKOLEFORENINGFORSYDSLESVIG:

Sammen er vi stærke

Centralen for Undervisningsmidler i Flens-
borg, der - om alt går efter planen - sættes
til salg, idet centralen flytter til den nedlagte
Christian Paulsen-Skole. (Foto: SPT)
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A.P. Møller Skolens 12. årgangs æstetiske
profil arrangerer offentlig jazzkoncert  i no-
vember 2010 med Big Bonn Special og The
Eggnecks.

Takket være en satsning fra Grænseforeningerne i Ringkøbing og Ribe amter, en donation
fra A.P. Møller-Fonden, hjælp fra anden side, bl.a. Dansk Skoleforening, og en fantastisk
indsats af GF-formand Carsten Dalgaard i Ikast lykkes det at nybygge lejrskolehjemmet Ves-
terled på Holmslands Klit. (Foto: privat)

Grænseforeningens unge kulturmødeam-
bassadører er blevet et veletableret projekt
for unge dansksindede sydslesvigere, søn-
derjyder fra det tyske mindretal og danskere
med anden etnisk baggrund. I juni fik en
gruppe unge sammen med Grænsefor-
eningens projektleder Maya Bram Sommer
(nr. 2 f.h.) lejlighed til at møde integrations-
minister Søren Pind (nr. 2 f.v.), og det kom
der en god dialog ud af. (Foto: Grænsefor-
eningen)

Grundet nedskæringerne fra Kiel nedlægger
Dansk Skoleforening Christian Paulsen-
Skolen i Flensborg med udgangen af

skoleåret 2010-11. Det er meningen, at både
Centralen for Undervisningsmidler, teknisk
afdeling m.m. skal flytte ind her. (Foto: SPT)
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BØRNETAL I DAGINSTITUTIONERNE
Opstillingennedenforviser,atbørnetallet idaginstitutionerneerstabiltpåtrods
afetdalendefødselstaliSlesvig-Holsten.
Tallenetagerudgangspunktisituationenumiddelbartførsommerferien:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.870 1.881 1.909 1.932 1.882 1.953 2.000 2.085 2.195 2.188

SKOLEOMRÅDET
Skoleforeningen driver 45 skoler. Skolerne følger den slesvig-holstenske skole-
strukturmedengrundskolefra1.-4.klassetrin,fællesskolefra5.tilhenholdsvis9.
og10.klassetrin.9skolerharenoverbygningmedelever fra7.-10.klassetrin.2
skolerharengymnasialoverbygning.Vedotteskolererdertilknyttethjælpesko-
leklasser fra 1.-9. klassetrin. Der er oprettet 27 skolefritidsordninger. Skolefor-
eningensdriverdesudenenefterskoleogenhøjskole.

SKOLERNES ELEVTAL
Veddetnyeskoleårsbegyndelse–september2011–var5.668eleverindskreveti
de 46 danske skoler i Sydslesvigmod 5.636 elever ved sidste skoleårs begyn-
delse.

INDSKOLINGSTAL
Vedbegyndelsenafskoleåret2011-2012blev594børnindskoletidedanskesko-
leriSydslesvig.
Efterfølgendetabelvisertilgangenafbegynderepå1.klassetrindeseneste10år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
521 541 520 578 526 566 559 502 596 594

DET SAMLEDE ELEVTAL
Detsamledeelevtal iskolernehariperioden2002-2011udvikletsigpåfølgende
måde(opgjortpr.1.september):

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5.749 5.731 5.772 5.756 5.714 5.636 5.670 5.566 5.636 5.668

Elevtalletpr.1.september2011ersteget i forhold tilelevtalletpr.1.september
2010.Detgennemsnitligeelevtali2010var5.565.Forkalenderåret2011forventer
vi, atdetgennemsnitligeelevtal vil være5.615.For kalenderåret2012sigervor
prognose,atdetgennemsnitligeelevtalvilvære5.681.
Antalletafnybegynderefor2012-2013vilvære lidt lavere.Vivurdererderfor,at
elevtalleterstabilt.

SKOLEFRITIDSORDNINGER 
UdviklingiantalSFO´erogibørnetaliSFO´erne

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
skolefritidsordninger:

13 18 18 19 20 23 27 27 27 27
børn: 167 254 285 344 406 520 602 665 704 690
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PROJEKTSTØTTE

Skoleforeningenhar i forbindelsemed
denyemulighederforatfåtildeltmid-
ler som projektstøtte ved Sydslesvig-
udvalgetsøgtogfåetbevilgetstøttetil
4projekteri2011.Overordnetsetgives
derprojektstøtte tilemner,dererken-
detegnet ved, at de på forskellig vis
videreudvikler og fremmer kulturmø-
detmellemDanmarkogSydslesvigog
søger at inddrage den yngre genera-
tion, ligesom projekterne gerne skal
sættefokuspåeksistensenafetdansk
mindretal i grænselandet og de for-
hold,detdanskemindretalleverunder.
Deter lykkedes forSkoleforeningenat
kommemedifireprojekter.
Sammen med Grænseforeningen

modtager Skoleforeningen 3,6 millio-
nerkroneritilskudtildetreprojekter:
Projektet "13. årgangs informations-

besøg i København" for eleverne på
Duborg-SkolenogA.P.MøllerSkolen.
Projektet”Elevudveksling–Sydsles-

vigskeBørnsFerierejser”.Hergårmid-
lernetilatnytænkeogrevitaliseretra-
ditionenmedferierejser.
Projektet ”Grænselandet og ung-

domsuddannelserne” er en viderefø-
relseaf”Sydslesvigsambassadører”.
Sammen med ”Deutscher Schul-

und Sprachverein” i Sønderjylland
modtager Skoleforeningen 290.000
kroner til udvikling og gennemførelse
af kurset ”Mindretalspædagogik for
pædagog-oglærerstuderende”.

GYMNASIEOVERBYGNINGERNE
Iskoleåret2010-2011varder ialt636elever idengymnasialeoverbygning,for-
deltpåfølgendemåde

pr.1.9.2010 11.årgang 12.årgang 13.årgang
Duborg-Skolen 102 130 146
A.P.MøllerSkolen 89 93 76
Ialt 191 223 222 636

Duborg-Samfundet holder sammen på navne og adresser af forhenværende elever og lære-
re på Duborg-Skolen. Her byder primus motor i arbejdet, fhv. rektor Erik Jensen velkommen
til et arrangement i december 2010. (Foto: Lars Salomonsen)
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FÆLLESLEDELSESSTRUKTURI
BØRNEHAVER

Etudvalg,beståendeafotte lederefra
deforskelligeregioner iSydslesvigog
repræsentanter fra centraladministra-
tionen har i det forgangne år drøftet

mulighederforatgånyevejeiforhold
til ledelse af daginstitutionerne ud fra
et mindretalsperspektiv. I udvalget er
det bl.a. blevet fremhævet, at det er
vigtigtatsikrepædagogiskbæredygti-
geenheder,hvormedarbejderresurser
udnyttesbedre.

Husum Danske Skoles julemarked 2010 blev et tilløbsstykke uden lige. (Foto: Keld Klemith
Madsen)

I det meget sene efterår 2010 gennemførte Frederiksstad Danske Børnehave et lanterneløb
med 129 deltagere. (Foto: privat)
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Paralleltmeddrøftelserneerder fra
januar 2011 etableret en fælles ledel-
sesstruktur ved Engelsby og Tarup
børnehaver i Flensborg. Erfaringerne
harvist,atderer fleregodesiderved
denfællesledelsesstruktur.Resurserne

kan udnyttesmere fleksibelt og effek-
tivt, ogbegge institutioner fremhæver
den fælles økonomi, de fælles møder
ogfællesskabetomkringmangearran-
gementersompositivt.Deterenvigtig
pointe,atbeggedaginstitutionerssam-

2012:
Vi 

kæmper 
    videre!

g!

Wir 
kämpfen 
      weiter!

Dansk Skoleforening kæmper videre for dens børns ligestilling - og foreningen er ikke alene
om kampen. Ikke mindst SSW og SSF er aktive medspillere på den politiske scene nord og
syd for grænsen.

Den sydslesvigske kunstner Hans Clausen, Skørring Gl. Skole, har skabt et par malerier til
lejrskolehjemmet Vesterled visende hans Vesterled; her et af dem sammen med nogle friske
elever fra Treneskolen i Tarp. (Foto: Hans Clausen)



arbejdsråd er bevaret. Selvom de to
samarbejdsråd til tider holder møde i
fællesskab, er det vigtigt, at specielle
lokale forhold stadig kan drøftes i det
lokalesamarbejdsråd.

TIDLIGREGISTRERINGAF
SPROGUDVIKLINGIVUGGESTUER
OGBØRNEHAVER

Skoleforeningenharbesluttetatindfø-
reobligatoriskesprogvurderingerafal-
le2-5årigebørnmedvirkningfraden
1.januar2012ogmedudgangspunkti
sprogvurderings-materialetTRAS (Tid-
ligRegistreringAfSprogudvikling).
TRAS gør det muligt at iagttage

sprogudviklingen over længere tid.
Medudgangspunktienrækkespørgs-
mål om sproglig udvikling iagttages
barnet i naturlige sammenhænge i
daginstitutionen. Iagttagelserne kan
derefter,hvisdererbehovfordet,dan-
neudgangspunktforendialogmellem
forældrene og pædagogen. Her kan
det drøftes, hvilke konkrete aktiviteter
daginstitutionen kan tilbyde, og hvor-
danforældrenebedstkanstøttebarnet
idetssprogligeudvikling.

VUGGESTUEPLADSER

Skoleforeningen kan i dag tilbyde 154
vuggestuepladsertilbørnundertreår.
Iøjeblikketarbejdesderpå,atudnytte
enekstrabevilling fradelstats-og for-
bundsregeringen på 2.260.000 euro.
Midlerne gør det muligt at søge om
ekstrabevilling til oprettelse af vugge-
stuepladser i Flensborg by, der også
harbidragetmed452.000euro tilpro-
jektet.Ansøgere,derkommeribetragt-
ningiforholdtilatindrettevuggestue-
pladser, skalherefterselvkunbidrage
med 10%af den sum, der er tilskuds-
berettiget.
I øjeblikket har Skoleforeningen to

tilbudtilbørnundertreåriFlensborg.
Menmed ikke færre end 130 børn på
venteliste til envuggestuepladserdet
vigtigt, at der gøres en indsats for at

Skoleforeningenkanfåtildeltmidleraf
den pulje, som Flensborg by råder
over.

ELEVERSOPHOLDPÅEFTERSKOLER

Hvertårvælgerenrækkeeleverattage
på et efterskoleophold i Danmark.
Efterskoleopholdene finder som regel
sted på 9. eller 10. klassetrin. En del
elevervælgerattagepåefterskole,ef-
teratdeharafsluttetderesskolegang
ved Skoleforeningen. Andre elever
vælger at fortsætte deres skolegang
vedSkoleforeningen,nårefterskoleop-
holdeterfærdigt.
Sydslesvigudvalget øremærkede et

beløb til efterskoleområdet. Det blev
derfor muligt at forhøje budgettet til
støtte til elevers efterskoleophold så
meget, at alle elever, der søgte støtte
tiletefterskoleopholdiår,kunnemod-
tageetpositivtsvar.

MILJØ-OGENERGIPOLITIK

Skoleforeningens seneste tiltag vedr.
miljø-ogenergipolitikerførstogfrem-
mest realiseret vedhjælp af et omfat-
tende konjunkturprogram. Det er her
lykkedes at få del i konjunkturpakke-
midler på i alt 2,1 millioner euro fra
forbundsstaten. Dertil kommer Skole-
foreningensandelpå1,4millionereu-
ro. Alt i alt 3,5millioner euro, der de
senesteårerinvesteretmedhenblikpå
atreducereenergiforbrugetogdermed
mindskemiljøbelastningen.Derertale
om i alt 37 børnehaver og skoler, der
harprofiteretafSkoleforeningenssats-
ning på at få tildelt konjunkturpakke-
midler.

DIMITTENDER

Detvarenhistoriskbegivenhedforhe-
le mindretallet, at der i år for første
gang blev dimitteret studenter fra to
danske skoler i Sydslesvig. Årets 74
studenterfraA.P.MøllerSkolenog137
studenter fraDuborg-Skolenudgør en
gymnasiefrekvenspåca.44%.
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Fra Frederiksstad Børnehave: Lidt mere ka-
kao, tak. (Foto: privat)

Dansk Skoleforening for Sydslesvig åbnede op for offentlighed på sine styrelsesmøder fra
sensommeren 2011. Tilstrømningen var begrænset. (Foto: Sebastian Iwersen)

Børnene i Hanved skolefritidsordning (SFO) blev selv kreative ved et malerkursus under le-
delse af kunstneren Karina Helledie Vandkrog, Skovlund, godawlingernes »opfinder«. De
skulle lave familieportrætter. (Foto: Doris Wolz)
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Uddrag af Sydslesvigudvalgets for-
mand Kim Andersens tale ved dimis-
sionen på A.P.Møller Skolen i Slesvig i
juni:
Jeg ved, at man på uddannelsesin-

stitutionerneiDanmarkbetragteretek-
samensbevis fra Duborg-Skolen som
etkvalitetsstempel.Duborg-eleverstår
fordygtighed,flidogseriøsitet.
Iharsomdetførstekuldstudenteret

stortmedansvarfor,atogsåA.P.Møl-
lerSkolen får detteprædikat. I er am-
bassadører for skolenog er hver især
med til at forme skolens omdømme i
den store verden. Skolens lærere har
sammen med Jer knoklet og ydet en
jætteindsats for at bringe Jer til der,
hvorIeridag.NuerdetJeresturtilat
vise, at al den tillid og ihærdighed, I
sammenhar lagt i opgaven, varuma-
gen værd. Gør Jeres ypperste for, at
A.P.MøllerSkolenbliverkendtforikke
baresineflotteomgivelserogimpone-
rende bygninger, men også for de
menneskeligeværdierogfagligeegen-
skaberdengiver sineelevermedher-
fra.Dethardenfortjent.Ogdetviludi
fremtidenfåstorbetydning– ikkeblot
forJerselvogJeresfamilier,menog-
så for selve mindretallet og landsde-
len.
Sidenbeslutningenomat opføre et

nytsydslesvigskgymnasiumblevtruf-
fettilbageiforåret2005,harA.P.Møl-
ler Skolen formange i Danmark stået
sometsymbolpådetdanskemindre-
tal, og talrigeerdebussermedbesø-
gende nordfra, der er ankommet til
parkeringspladsenudenfor, forat tage
den imponerende bygning i åsyn
underrektorJørgenKühlskyndigevej-
ledning.Flereend50.000personerhar
alleredelagtvejenforbioggæstetsko-

len. Og bygningen er jo også i den
gradenrejseværd.
Men vi skal huske på, at når vi er

samletheridagforatfejreJer,såfej-
rerviikkeblotJerogskolen,menhele
detdanskemindretaliSydslesvig.
Uden de danske vuggestuer, uden

dedanskebørnehaverogskoler,uden
detmangfoldigeforeningslivogallede
engagerede frivillige sydslesvigere,
somårudogårindlæggerenkæmpe
arbejdsindsats,hvadentendeteridet
danske forsamlingshus i Tønning, i
dendanskeidrætsklubiEgernførde,el-
ler i den lokale vælgerforening, så er
jeg overbevist om, at der aldrig var
blevet opført et dansk gymnasium på
dengamlekasernegrundhervedSlien.
Dette engagement i fællesskabet,

som jegglædermigover hver eneste
gangjegerpåbesøghernede,ogsom
visidstsåfoldetudifuldtflorvedårs-
møderne foretparugersiden–skal I
vide er helt unikt for Sydslesvig.Man
finder det ikke syd for Ejderen og ej
hellernordforFlensborg.Fordeteret
engagement,dererknyttet tilviljentil
det danske midt i et tysk flertalssam-
fund.
For Jer unge i landsdelen i dag er

det helt naturligt, at der er danske
idrætsforeninger, danske skoler og nu
ogsåetdanskgymnasiumiSlesvigby.
I tager det i høj grad for givet, at
danskheden er til stede på lige fod
med det tyske. Sammen med Jeres
vennerfradetotyskegymnasierLorn-
senschule og Domschule har I netop
fejretJereseksamenvedatgåifælles
optoggennembyen,hvorbådeDanne-
brogogdettyskeflagvarmed.Deteri
sigselvenglædeligkendsgerning.

ENDIMISSIONSTALE:

Engagement i fællesskabet er
Sydslesvig-unikt



Men det er en kendsgerning, der
skyldes,atdanskesydslesvigereigen-
nemgenerationerhar kæmpet for ret-
ten til at være dansksindet med alt
hvad der dertil hører – også i tider,
hvor kampen syntes håbløs. Vi skal
trods alt ikke længere tilbage end til
Jeres bedsteforældres tid, før de dan-
ske skoler ikke var stort andet end
sammenflikkede og overfyldte barak-
ker,oggårmanengenerationlængere
tilbage, var der slet ikkemulighed for
atdriveskolerformindretallet.
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Kim Andersen på A.P. Møller Skolens taler-
stol. (Foto: privat)

Kobbermølle Danske Skole fyldte 85 år
i august.
I anledning af skolens 50 års jubilæum
for 35 år siden gengav en af skolens
første elever, Hans Nielsen, Køben-
havn, en række historiske betragtning-
er i Flensborg Avis, arkiveret af tidlige-
re skoleinspektør Bodo Daetz.
Artiklen giver et godt indtryk af forhol-
dene i Kobbermølle dengang, få år ef-
ter folkeafstemningen i 1920 om græn-
sens placering:
»En tung dyne af kulsort røg fra

dampkedlens høje skorsten og en tæt
grådittofrasmeltediglerneliggerover
byenogdalen.Mansørgerfor,atdøre
ogvinduerertættillukkede.
Allegåromkringmedsvimmelheds-

fornemmelser og en væmmelig sød

smagimunden.Mankaldtedetzinkfe-
ber.Ordetforureningsbekæmpelsevar
ikkeopfundetendnu.
Nede på fabrikken arbejdede mæn-

deneved smeltediglerneeftermiddel-
alderligemetoder,ogivalseværketgår
fire fods blik fra glødeovnen gennem
valserneundermegenlarm,ogsveden
driverafmændeneidendjævelskehe-
de.
Dermåbestillesmegetfordenkarri-

geløn.Kvinderogbørnerpåslaggeb-
jerget nede ved åen for at pille koks;
brændselerdyrt,nårdetskalkøbes.
Huseneidengamlebydelergråog

tristeatsepå,ogdethjælperkunlidt,
når de med års mellemrum får lidt
hvidtekalk.
Megen adspredelse bød tilværelsen

KOBBERMØLLEDANSKESKOLE:

Ydre rammer og et elevtal, som ingen i
1926 havde fantasi til at forestille sig



ikkepå.Afforeningervarderdetfrivil-
lige brandværn, en gammel historisk
skytteforening og et hensygnende
sangkor. Man måtte fornøje sig selv,
og øl og brændevin var ingenlunde
ukendtevæsker.
De dansksindede havde deres egen

SydslesvigskForening.
I de første år efter afstemningen i

1920kunnedensamlemangemennes-
ker til sine foranstaltninger. Især skal
hernævnes sommerudflugten tilDan-
mark,sommerfestenforbørneneiHo-
telSeegartenshaveogomvinterenju-
letræsfesten.
Dervardanskundervisningforvoks-

ne om aftenen og for børnene om
eftermiddagen.
Eget lokale havde man ikke. Man

samledesenteniForsteckelleriSeeg-
arten, og dansemusikken kunne godt
virke forstyrrende. Men undervisning-
enblevfulgtafmange.
Især mindes jeg med glæde lærer

Henriksens timer. Det var en anden
form forskolegang,endmanvarvant
til.
I den tyske folkeskole højt oppe på

bakken i byens udkant havde de mo-

derne skoletanker ikke
vundetindpas.Derfulg-
te man de gamle prøj-
siske metoder. De var
ikkefremmendeforbør-
nenes skolelyst, og ud-
byttetafdenautoritære
undervisningsform var
pauvert.
Som en modvægt

moddanskernes kursus
indførte man frivillig
undervisning i dansk
uden for den normale
skoletid. Deltagernes
antalvarbeskeden.
Der var også andre

danske aktiviteter.
Hjemmeisin lejlighed i
kasernen lærte Hans
Jürgensen børnene at
synge danske jule-

sange.Dervar trængsel idet lillekøk-
ken, men til juletræsfesten kunne vi
syngeDejligerdenHimmelblåogan-
drejulesalmer.
OverKonsum-forretningenboedeen

gammel skibstømrer, Thomas Andre-
sen, kaldet Lille Far. Han bestyrede et
lille bibliotek fra Sprogforeningen,
gamlebøgeritristeindbindinger,klas-
sisk litteratur fra guldalderdigterne,
som ingen gad læse. Han havde en
slemkonkurrentiGeorgJessen,somi
sit mesterkontor på fabrikken havde
udlånfradettyskefolkebibliotek.
Det var et alsidigt udvalg af gamle

og nye tyske forfattere; desuden fag-
oghåndbøger.Medskamatmeldevar
det der, jeg forsynedemigmed læse-
stof.
DervarkunfåfamilieriKobbermøl-

le, der havde dansk som hjemme-
sprog.FlensborgAviskomderforkuni
ganskeenkelteeksemplarer.Noglefle-
reholdtNeueFlensburgerZeitung,se-
nereDerSchleswiger.Tiltyskernekom
der en håndfuld Volkszeitung, men
langtdeflestelæstedettysk-nationale
blad Flensburger Nachrichten. Dette
bladvarikkedanskernevenligtsindet.

144

Skolen i 1936. (Foto: privat)



Forholdetmellemdansk-ogtysksin-
dedevaromikkegnidningsløstsådog
tåleligt. Detændrede sig, da planerne
om oprettelse af en dansk privatskole
blevkendt.
Der var vel 30-40 børn, som man

kunne regnemed som fremtidige ele-
ver.
Detskulledoggåanderledes.
Metoderne fra afstemningstiden

blevhentetopafmølposen.Familierne
blev truetpådetdagligebrød.Mange
kunne ikkestå forpresset.Tankenom
atmistesitarbejdeogmåskeogsåsin
lejlighedifabrikkenshusefikdemtilat
faldefra.
En mand med dansk statsborger-

skab,somhavdeopholdtsighernedei
flereårtier,blevtruetmed,atopholds-
og arbejdstilladelsen ikke ville blive
fornyet, hvis hans børn blev tilmeldt
dendanskeskole.
På gårdspladsen nederst i byen

holdttrefamilierdogstandoverforalle
truslerog løfter.Nibørnblev tilmeldt.
Dertil kom tre fra Wassersleben. Det
varalt.
Minfarmåttesidenerfare,attrusler-

neikkevartommeord.

Ladosikkeglemme,athvisenafde
tre familier var veget for truslerne og
sprungetfra,varderikkeblevennogen
Kobbermølleskole.
Ud af de 12børn var vi to, der kun

havde et halvt års skolegang tilbage,
førviskullekonfirmeres.
På et så usikkert grundlag startede

skolensåiaugust1926.Jegmindesik-
kemegetfradefåmåneder,minskole-
gangvarede.
Mendetvarnok ingennemopgave

foretlærerparatgåigangmed.Selv-
omderkunvar12børn,såtrorjegik-
ke, at lærer Rattenborg havde det let.
Dertil var børnene vel for forskellige.
Stortålmodighedskulledertil,ogstøt-
ten fra forældrekredsen kunne måske
godt have været større og mere hel-
hjertet.Dog -skudensejledeogklare-
deskærene.
Det danske foreningsarbejde fik et

fastholdepunkt,oguselviskog trofast
gjorde August og Ida Rattenborg da-
gens gerning og byggede den grund-
vold, hvorpå nutidens Kobbermølle
Skole står solidt forankret; med ydre
rammerogetelevtal,somingeni1926
havdefantasitilatforestillesig.«
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Kobbermølle Danske Skole. (Foto: Valdemar Kappel)
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Af sekretær Anne Winkelströter

SÆSONEN2010-2011

Mindretalletsarbejdeerprægetafdis-
kussioner ombesparelser og nedskæ-
ringer. Dette har medført en vis
tilbageholdenhed over for kursusvirk-
somheden ikkekunblandt initiativ-og
beslutningstagere,men også hos kur-
sister.PådenbaggrundoplevedeVok-
senundervisningenenlilletilbagegang
iantaldeltagere.
Alligevel er der fortsat behov og

interesse forvorekurser,ogden fryg-
tede store tilbagegang, somman året
forinden havde gisnet om, udeblev. I
gennemsnit har der været 10,8 delta-
gerepr.kursus.
Kursusåretsresultater394gennem-

førtekursermod400åretfør,4256kur-
sistermod4379sidsteår.
Dererafregnet7677,71løntimer-en

lillestigningpå1%.
Af de i alt 394 gennemførte kurser

har273væretdanskkurserpåforskelli-
ge niveauer. Dvs. sprogundervisning i
dansk ligger på 1. pladsen og udgør
69%afvortkursusudbud.
I2010erdermodtaget86.185,20€i

offentlige tilskud, en nedgang på hele
3.644 €. Det skyldtes både generelle
nedskæringer og besparelser mange
steder i Sydslesvig, men også ned-
gangen i antal deltagere, da mange
amterogkommuner,ydertilskudifor-
holdtildetsamledeantaldeltagerede
enkeltesteder.
Deltagergebyret dækkede 54,9% af

de samlede udgifter til Voksenunder-
visningen i 2010, hvilket faktisk svarer
tilentilbagegangpånæsten6%.Deof-
fentlige tilskud dækkede 22,8% af de
samlede udgifter, og resten på 22,2%
blev Skoleforeningens andel. Forde-

lingen har således været lidt anderle-
desendikalenderåret2009.

AFSLUTNINGSARRANGEMENTET

Sæsonafslutningen fandtstedpåSøn-
der Brarup Danske Skole den 22. juni
2011. En rundvisning på skolen, der i
skoleåret 2007/2008 blev fællesskole,
samt en orientering om arbejdet på
stedet ved skoleinspektørMariannPe-
tersen,viceskoleinspektørSørenChris-
tensenogpedelJørgenSørensenkun-
ne samleen lille flokpå26 repræsen-
tantskabsmedlemmer,kursisterogun-
dervisere, som fortsatte mødet med
spisning og underholdning ved et kor
på4eleverfra4.klasseogmusiklærer
HansJakobJessen.Derefterfulgtesel-
ve mødet med fremlæggelse af Vok-
senundervisningens årsberetninger
ved formanden og sekretæren med
gennemgangaftalmaterialetforkursu-
såret2010-2011.

NYTUNDERVISNINGSMATERIALE/EN
PÆDAGOGISKKURSUSDAG

I 2010 har Skoleforeningen udgivet
danskundervisningsmaterialet ”Peter
ogLise–danskmedsystem”,enbog
udarbejdet til Voksenundervisningen i
Sydslesvig.BogenerskrevetafKirsten
Jensenogblev førstegangpræsente-
retvedsæsonafslutningen i2010.Ma-
terialet indeholder en bog til læreren,
der indeholder gode råd til undervis-
ningenogbeskriver,hvordanmateria-
let kan bruges, samt en elevbogmed
opgaveroggloselister.
Den 22. januar 2011 blev der gen-

nemført en pædagogisk formiddag,
hvorKirstenJensenpræsenteredema-
terialet,ogenlilleflokpå15undervise-
rehavdemulighed for at spørgenær-
mereindtilmaterialetsanvendelse.

VOKSENUNDERVISNINGENISYDSLESVIG:

En vis tilbageholdenhed



VOKSENUNDER-
VISNINGSNÆVNET

Voksenundervisnings-
nævnets 7 medlem-
mer, som vælges for
et år ad gangen, blev
alle på nær mange-
årigt medlem Anette
Sørensen, der i 2010
flyttede til Danmark,
genvalgt på årets re-
præsentantskabsmø-
de. Det skete sent på
året, men nævnet
valgte at undlade at
supplere sig, da der
netop kun var relativ
korttidtiletrepræsen-
tantskabsmøde, hvor
valgafnævnsmedlem-
merfindersted.
På repræsentant-

skabsmødet den 24.
februar 2011 på Bred-
stedDanskeSkoleblev
ErikaJentzen(DSH-ForeningenafAk-
tive Kvinder) valgt som nytmedlem i
voksenundervisningsnævnet.
Nævnetkonstituerersigselvogfun-

gerer som forretningsudvalg for re-
præsentantskabet.
Nævnets formand er Erik Jensen

(SSFs repræsentant), næstformand
Erik Andresen (DLS), yderligere
nævnsmedlemmererCharlotteBassler
(SSF for Flensborg Amt), Blide Borg
(Den Slesvigske Kvindeforening), An-
na-Louise Holste (SSF for Sydtønder
Amt),ErikaJentzen(DSH-Foreningen
af Aktive Kvinder) og Jørn Aagesen
(DCB).

VOKSENUNDERVISNINGENS
REPRÆSENTANTSKAB

Voksenundervisningens øverste organ
er et repræsentantskab, som består af
repræsentanter for danske organisatio-
ner og institutioner i Sydslesvig samt
fordemeddissesamarbejdendefrisere.

For tredje gang afholdtes det årlige
repræsentantskabsmøde i februar, så-
ledes at de enkelte repræsentanter
kunne få en aktuel beretningomVok-
senundervisningens vilkår som oplæg
til deres beretninger til forårets gene-
ralforsamlingerideforeninger,somde
repræsenterer.

HJEMMESIDEN

Fortsat er Voksenundervisningens
hjemmeside et godt sted, hvor man
kanfindeinformationerogoplysninger
om Voksenundervisningens regler og
opbygningsamtdenaktuelle kursuso-
versigt,derajourføresløbende.
På de fleste institutioner og under-

visningsstederhængerderenlillepla-
kat med henvisning til www.voksen-
undervisning.de.
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Der er fortsat god gænge i det bredt sammensatte malerkursus
»oliemaleri«, som fhv. højskoleforstander Karl Andresen starte-
de i tidernes morgen. En trofast kreds af maleentusiaster mø-
des fortsat hver vinter om tirsdagen kl. 19.30 i Harreslev Dan-
ske Skole for at dygtiggøre sig i »Kalles« ånd. De trofaste hol-
der ud, nogle falder fra, nye kommer til. Men sidstnævnte kun-
ne der være flere af, for kurset trænger til nogle friske pust,
som kursusleder Klaus Terlinden, Harreslev, siger. (Foto: privat)
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Af provst Viggo Jacobsen

Det vigtigste arbejde inden for Dansk
KirkeiSydslesvigforegårudeideen-
kelte menigheder. Organisationen
DKS, kirkekontoret med de ansatte,
den tætte forbindelse til Danske Sø-
mands-ogUdlandskirkerogrelationer-
netilandreorganisationeriSydslesvig
har vi dybest set kun for at tjene for-
kyndelsenogmenighedslivetlokalt.
Detsætteralleengageredeietmed-

ansvar. Et ansvar har vi også, fordi vi
årligtmodtageretmegetflottilskudfra
Danmark.For2011lyderbevillingenpå
14.600.000 kr. Ansvaret fordeles på
mangeskuldre.Detværesighosenga-
gerede i menighedsrådene, medlem-
merne af Kirkerådet, medarbejdere
indenforallearbejdsgrene.

KAMPENFORMENIGHEDENSLIVOG
VÆKST

Med ansvaret følger forpligtelsen til
både at kigge udad mod de såkaldte
”brugere”, ligmedmenigheden,ogtil
at kigge indad i retning af organisa-
tionsform og struktur. Vi skal således
med mellemrum gøre os tanker om,
hvorvidtvibrugerbevillingenpåden
bedsttænkeligemåde.Viharforskelli-
ge fora til at drøfte dette. Kirkedagen,
kredsmøderne og menighedsrådsmø-
derneergodemuligheder.
Vi skal tageos tid til at løfteblikket

fra demere dagligdags opgaver, pro-
blemer og udfordringer og forsøge at
læggeetlængereperspektivoverkam-
pen for menighedens ”liv og vækst”.
Detvilværesundtforosalle.
Vi skalhave følingmedudviklingen

ogvilkårene lokalt.Vibørskele til for-
holdene for de danske skoler og for-
eningslivetiøvrigt.Ikkekunforatvær-

neomogstyrkesamarbejdsrelationer-
ne og den nødvendige gensidige op-
bakning foreningerne imellem; men
sandeligførstogfremmestforatstille
os selv spørgsmålet: Kan vi udnytte
ressourcernebedre?Harvitilpassetos
virkelighedeni2011?

DIEKIRCHEBLEIBTNURDANNIM
DORF,WENNDASDORFAUCHIN
DERKIRCHEBLEIBT

Strukturspøgelsetstikkerhovedetfrem
rigtigtmangesteder.Drøftelsernesæt-
ter sit præg på den kirkelige debat
inden for Folkekirken i Danmark. Det
dukkerop igenog igen inden forDen
Nordelbiske Kirke. Fra Evangelische
Zeitung er følgende sigende be-
mærkning hentet: ”Die Kirche bleibt
nurdannimDorf,wenndasDorfauch
in der Kirche bleibt” (27.2.11). Denne
rammendeformuleringkanudenvide-
reoversættesdirektetilvoreforhold.
Vi skal ikke og må ikke stresse os

selv med forandringer for forandring-
ernesskyld.Vi skalheller ikke ladeos
jagerundtimanegenafsmartemode-
ord fra andre sektorer af samfundet.
Herved risikerer vi bare at blive frem-

DANSKKIRKEISYDSLESVIG:

Ansvar og svar skal hænge sammen

Guldkonfirmander mødes i Tønning i sep-
tember 2011. (Foto: privat)



medeoverforosselvogdet,vibygger
på.Folkeligtarbejdeogdetsnødvendi-
ge administrative støtte skal nu en
gang ikke skrues sammen som en er-
hvervsvirksomhed.
Kirken skal være kirke. Forkyndelse

skalværeforkyndelse.Menidenstadi-
geprocesmed justeringer under hen-
syntagen til at kirken også skal være

kirke i tiden, skal vi ikke være tilbage-
holdendemedatbetonefolksansvar.

ENVERDENUDENKRISTUS?

Ansvar og svar hænger sammen. Der
skalsvarespågaven,fordengiveshelt
klart ud fra forventningen om, at det
danskemindretal iSydslesvigogsåvil
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Guldkonfirmander i Slesvig med pastorerne Morten Mortensen t.v. og Hans Parmann t.h.
(Foto: Thomas Burmeister)

Pastor Jacob Ørsted præsenterer udkast til den udsmykning af Helligåndskirken i Flensborg,
som kunstneren Bjørn Nørgaard er blevet bedt om at lave. (Foto: SPT)



værekirke,ikkeaftiden,menitidenog
fortidensmenneske.
Viskalidenstadigeproceshuskeat

mindehinandenom,at intetafdet,vi
gør, skal opfindes forfra. Vi står på et
solidt fundament. Menighedernes en-
gagerede skal bevare frimodigheden i
kampen ud fra bevidsthed om, at kir-
kenerenmegetgammeloguundvær-
ligkulturbærendeorganisation.
Forkyndelsenerlivsvigtig.Frimodig-

heden burde frisætte energi og over-
skud til at se, at der ikke går skår af
budskabetvednyeinitiativer,sålænge
derpegespåJesusKristussomfrelse-
ren.
Hvor vigtig menighedernes indsats

for ånd, fællesskab, respekt, værdig-
hed, ja, det bærende og afgørende
menneskesyn i samfundet er, betones
hermedtankevækkendeogderforofte
citerede ord af Heinrich Böll: ”Og jeg
overlader tilmine samtidiges overvej-
elserogfantasiatforestillesigenver-
den, hvor Kristus ikke har været. Jeg
tror,atenverdenudenKristusville få
selv ateister til at længes efter Kris-
tus!”

KIRKEUDVALGETSBESØG

Folketingets Kirkeudvalg og centrale
personerfraKirkeministeriet,herunder
departementschef Henrik Nepper-
Christensen, besøgte landsdelen den
24.og25.august2010.Herblevdelta-
gerne,suppleretafDSUKsformandog
generalsekretær, ikke kun orienteret
omvoreegneforhold.
Takket være medvirken af skoledi-

rektør Anders Molt Ipsen, landdags-
medlem Anke Spoorendonk og gene-
ralsekretærJensA.Christiansenfikde
enbredorienteringomnutidensvirke-
feltogmindretalletsudfordringer.Mø-
detmedvicebiskopGotthardMagaard
i Slesvig Domkirke gav deltagerne et
grundigt indblik i forholdene for den
tyske evangelisk-lutherske kirke. Vi
havde den glæde at daværende kirke-
minister Birthe Rønn Hornbech også
deltogienstordelafprogrammet.

FORHOLDETTILDSUK

For ikke fremover at have navnesam-
menfaldmeddetpolitiskeSydslesvig-
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Den danske præstegård og staldkirke i Vesterland er sat i stand, og afslutningen markeres
med en festlig sammenkomst i august - med biskop, provst og præster samt A.P. Møller
Fondens direktør Henrik Tvarnø. (Foto: Flensborg Avis)



udvalg har DSUKs Sydslesvigudvalg
har ændret betegnelse til DKS-udval-
get. Udvalget mødes som regel to
gangeårligt,gerne forskellige steder i
Sydslesvig.Udoverenorienteringved
den lokale præst, modtager medlem-
merne informationer om udvikling og
udfordringer iDSUKogDKS.Der for-
tællesomsituationen iSydslesvig,og
så beskæftiger udvalget sig selvklart
med de embedssager, der angår Syd-
slesvig, eftersom udvalget har indstil-
lingsret.
I bestyrelsen er Sydslesvig repræ-

senteret ved rektor Jørgen Kühl og
pastor Preben K. Mogensen. Først-
nævnteblevvalgtpåKirkedagenifjor,
ogPrebenK.Mogensenhar stillet sig
til rådighed for endnu en periode fra
sommeren2011.
Ihvilkengraddedanskemenigheder

og præster er blevet en integreret del
afHaderslevStiftharvorfællesbiskop
NielsH.Arendtfåetbetonetvedflittige
besøgi landsdelen, f.eks. i forbindelse
medmenigheds-ogkirkejubilæersamt

vedatpålæggepræsterfraSydslesvig
opgavenmedat tilrettelæggedet fæl-
leskonventforstiftetspræster.

FORHOLDETTILDENNORDELBISKE
KIRKE

I1968 indgikDKSaftalermeddenda-
værende slesvig-holstenske Landeskir-
che.Vieropmærksommepå,atdisse
aftalerikkemågåiglemmebogenifor-
bindelsemedfusionenhenimodenny
Nordkirche, som skal krones med en
festtilpinse2012.
Pådetsenestemødeisamtaleforum

blev det forsikret os, at også den nye
kirkevilståveddegamleaftaler.

DETSYDSLESVIGSKESAMRÅD

ISamrådsregiharetudvalg,hvorDKS
varrepræsenteretafJacobØrsted,be-
skæftigetsigmedenfælleskommuni-
kationsstrategiogudgivelsenafetfæl-
lesmindretalsmagasin.
ImellemtidenharFlensborgAvisog

151

De danske menigheder i det østlige Flensborg drog i august på sommerudflugt til Ribe.
Undervejs besigtigede de Toftlund kirke. (Foto. Erik Johansen)



Sydslesvigsk Foreningbesluttet at ud-
giveet fællesmindretalsmagasinfore-
løbigoptil4gangeårligt.Andreorga-
nisationer bydes velkomne i redak-
tionsgruppensåfremtdekanstillemed
”journalistisk kyndige repræsentan-
ter”,ligesomdereråbnetforbidrag.
Vedrørende fælles kommunikations-

strategi kanKirkerådetprincipieltgodt
bakkeopomtankenomifællesskabat
ansætte en journalist med henblik på
at varetage kontakten til fortrinsvis
danskemedier. Kirkerådet får det dog
ikke til at harmoneremed, at sydsles-
vigske organisationer ikke agter eller
sermuligheder for atændre på deres
egne presseafdelinger. En realisering
afforslageterdaogsåudskudtforelø-
bigt.

TALFRADENKIRKELIGE
VIRKSOMHED

De35danskemenighederiSydslesvig
kanforåret2010meldeetsamletmed-
lemstalpå6.300mod6.394 i2009. I8
embedsdistrikter er der tale om en
medlemsfremgang. I 12måderberet-
tesomen reduktion i antalletafmed-
lemmer.Toafvoredistrikter indberet-
tersammemedlemstalsomåretfør.
Samlet set bidrog medlemmerne i

2010med462.754,51€tilde35menig-
heders drift mod 459.275,19 € i 2009.
Enstigningpå0,76%.

REDUKTIONITILSKUD

Kirkerådet har måttet tage til efterret-
ning,atdetbredekulturtilskudfraKiel
tilmindretalleterblevetreduceretmed
5%i2010ogbliverreduceretmed15%
ibåde2011og2012.Detvilsige,attil-
skuddeterblevetreduceretmedca.1/3
på3år.
Dette rammer også DKS, idet vi til-

godeses med en bestemt procentsats
afdet totaletilskud.Besparelsener ik-
ke specielt møntet på mindretallet;
meneretledidengenerellesparepoli-
tik.

FORMÅL,DELMÅL,MÅLOPNÅELSE

Menighedernes arrangementer og
gudstjenester vidner om en væsentlig
indsats til fordel for det danske min-
dretal. 1352 gudstjenester med mere
end34.000kirkegængereervelikkeså
ringeendda.
Menighed og præst arbejder ud fra

den evangelisk-lutherske folkekirkelige
grund. Sproget er i højeste grad det
danske,dogmedforskelligelokaletra-
ditioner for resumé af prædiken på
tysk, ligesom der må anvendes tysk
veddeflestekirkeligehandlinger.Mes-
sefald forekommer sjældent. På den
anden side er der som regel plads til
flerekirkegængere.
Enafudfordringernefremadretteter

en forøgelse af menighedernes ind-
tægterogdermedselvhjulpethed.

FRAPRÆSTERNESBERETNINGER

Nogle konstaterer, at der er kommet
nye ”brugere” af mindretallet. Folk
medenløseretilknytningtilogmang-
lendekendskabtildansksprogogkul-
tur i bred forstand. Det stiller mange
gangemenighedenog foreningslivet i
envanskeligsituation,forsoménkon-
kluderer:”Sprogeterdetafgørendefor
tilknytningen til menigheden. Vi er jo
ikkeenbedreevangelisk-lutherskkirke
enddentyske”.
Præsterne er bevidste om, hvor af-

hængigedeerafgoderelationertilin-
stitutionerog foreningsliv lokalt,hvor-
forderbrugesmegenenergipåathol-
dedisse forbindelser åbneogbidrage
tildem.Detforholdgiveranledningtil
mangeglæder;men sandelig også en
delskuffelser,nårderf.eks.savnesso-
lidaritet,opbakningogengagementfra
andreansatteimindretallet.

KIRKESIDEN

Medlemmer af Kirkesidens redaktion,
forretningsfører og provst har været
inviteret til etmødemed chefredaktø-
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ren og økonomichefen for Flensborg
Avisomkirkesidens fremtid.Her fikvi
atvide,atavisenfremovervilafkræve
DKS penge for at bringe Kirkesiden.
Dogtilensærpris.
Det er Kirkerådets holdning, at

Flensborg Avis som det danske min-
dretalsenesteavismåhavesomselv-
forståelse, at den skal orientere bredt
om dansk kultur. Til denne brede ori-
entering hører kristendom og kirke.
Avisenburdederforglædesigover,at
der ad frivillighedens vej er åbnet for
atsikreavisensbredde.
Endvidere blev der argumenteret

for,atdetnæppeersærligtindlysende
for danske tilskudsgivere, at der skal
betalesmoms af de beløb på en reg-
ning, der skal flyttes fra enbevillings-
modtagertilenanden.
Desudenerderblevetargumenteret

for,atdedanskemenighederiforvejen
udviserstorsolidaritetmedavisenvia
demangeannoncervedrørendearran-
gementeroggeneralforsamlinger.
Pådettjenstligemødeforpræsterne

imartsvarderudbredtmodstandmod
at betale for siden. Kirkesideredaktio-
nen har drøftet problemet. Kirkerådet

har arbejdet med emnet over to mø-
der.Dererenighedomatgørebrugaf
denmulighed, der har åbnet sig gen-
nemet tættere samarbejdemedSSFs
medlemsbladKONTAKT.

”DINDANSKEKIRKEISYDSLESVIG”

Den21.martsvarderinviterettilpres-
semøde i Center for Undervisnings-
midler i Flensborg. Her blev den nu
kompletteudgavepræsenteret.Kirsten
la Cour, Dansk Skoleforenings konsu-
lent for bl.a. kristendomskundskab og
historie, har færdiggjort det pædago-
giske materiale til bogen, som kirke-
dagsdeltagernefikpræsenteretifjor.
Nuerhelepakkenklartilbrugisko-

lerne; men altså ikke begrænset til
brugher.Bogogundervisningsmateri-
alekanudmærketbrugesistudiekred-
se, ved menighedsmøder, i voksen-
undervisning, i konfirmationsforbere-
delsen, i dialogen hen over grænsen
vedrørende analyse af kirkeforhold
samt til formidling af den afgørende
historie,dertagersitudspringidetsle-
svigske.
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Guldkonfirmation i Flensborg Nord med 70 deltagere fra årgangene 1960-62 i september
2011. (Foto: Preben K. Mogensen)



HÅNDBOGFORMENIGHEDSRÅDOG
PRÆSTER

Et udvalg har udarbejdet en nyttig
håndbog til brug for menighedsråd
medsigtepåvorevilkår.Denliggerpå
DKS’ hjemmeside og er på denmåde
let at opdatere. Håndbogen vil kunne
give svar på de spørgsmål, menig-
hedsråd i Sydslesvigmåtte have ved-
rørende egne og mere generelle pro-
blemstillinger.

MENIGHEDERNESBØRNE-OG
UNGDOMSARBEJDE

Konsulentens virkefelt favner bredt.
Detværesigfradeefterhåndenkendte
og efterspurgte julevandringer og på-
skevandringer,via inspirationtilarbej-
det med minikonfirmander, vikartje-
neste i forbindelse med konfirmand-
undervisningvedpræsterssygdomo.l.
Han arrangerer lejre for konfirmander
og udviser store koordineringsevner
f.eks.pådenstorefælleslejrpåChris-
tianslyst,hvorder iårdeltog124kon-
firmanderog30hjælpere.
600 gymnasieelever fra Haderslev

Stift og Sydslesvig deltog i en konfe-
rence for unge på A.P. Møller Skolen
undertemaet:VidenogTro.
DerharværettemadagiAnsgarKir-

ke,FlensborgNord,forungemeddel-
tagelse af konfirmander fra grænse-
sogne.Sethenoveråret,hararbejdet
medførtkontaktertilca.2.800ungefra
landsdelen. Det største arrangement i
2010 var ”Jesus på Flensborghus”,
hvor ca. 700 elever fra 24 forskellige
danskeskoleriSydslesvigdeltog.

CHRISTIANSLYSTMØDET

Idagene1.og2.april2011,havdeud-
valget bag arrangementet, Susanne
Bramsen Böll, Cecilie Brask og Finn
Egeris Petersen, lagt sig i selen for at
give deltagerne et godt døgn. Emnet
kunne ikke være mere centralt. Fore-
dragsholderne beskæftigede sig med

gudstjenestens historie og betydning
forvoreskultur,meddens indholdog
opbygning,medmulighederforforny-
elseogtilpasningtilennytid.Sogne-
præst Tine Illum, professor dr. phil.
Erik A. Nielsen og Børne- og Ung-
domspræstPerRamsdalberigede,pro-
vokeredeogoplivedeforsamlingen.

SPØRGSMÅLETOMBØRNEATTESTER

Emnetharværetdrøftetfleregangepå
kirkerådsmøder,påkredsmøderogved
to tjenstlige møder med præsterne.
Kirkerådeteroverbevistom,atmenig-
hedsrådeneogpræsterneerklareover
deres ansvar lokalt ogvil forholde sig
tildet.
Kirkerådet fastholder, at ansvaret

netop ligger lokalt, såfremt en ansat
medarbejder måtte være alene med
børn. I forbindelsemednyansættelser
afpræsterharDSUK inogleårafkræ-
vet en samtykkeerklæring til indhent-
ning af særlige oplysninger fra Det
CentraleKriminalregister.

NYTÆNKNINGVEDRØRENDESKOLE-
KIRKEMUSEUM

Skal det nogensinde blive til noget
med et danske skole-kirkemuseum i
Sydslesvig, må der flere engagerede
ildsjælepåbanen.Kirsten laCourhar
foreslået flere løsninger;men ingenaf
demharfåetmedvindafbetydning.Di-
verse effekter haves og er opmagasi-
neretpåforsvarligvis.Dererenhisto-
rie,derbør fortællestildenæstegen-
erationer;menhvor,afhvemoghvor-
dan?

EMBEDSSAGER

Victor Greve er vendt hjem til Frede-
riksstad og Bredsted efter en alvorlig
og krævende opgave som feltpræst i
Afghanistan. Man må påskønne, at
danskepræsterogså løserdekræven-
desjælesørgeriskeopgaverdér.
Følgende præster er tilknyttet kata-

strofeberedskabet i Syddanmark: Pre-
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ben K. Mogensen, Jacob Ørsted, Ib
Nedergaard Christensen, Cecilie Brask
ogMadsP.Mønsted.Nogleafpræster-
ne er i forvejen tilknyttet den lokale
”Notfallseelsorge”. Udvidelsen sikrer,
at det danske katastrofeberedskab har
nogle at kontakte, hvis de bliver bedt
omathjælpevedf.eks.enstørreulyk-
kesyd forgrænsen,hvor fleredanske
eller nordiskemedborgere er involve-
rede.

BYGGE-OGEJENDOMSSAGER

PræstegårdeniHusumblevrevetnedi
juni 2011. Kirkerådet har i den forbin-
delsebeskæftigetsigmereoverordnet
med strukturspørgsmålet og har både
meregenerelt og aktuelt valgt at tage
hensyn tilDanskSkoleforeningsstruk-
tur for fællesskolerne.Ud fra den vin-
kelserKirkerådetingenandenløsning,
end at der en dag igen, nårmidlerne
dertilerfundet,stårennypræstegårdi
Husum. Hvad menighedslokalet der-
imod angår, peger pilen blandt kirke-
rådsmedlemmernepåenudnyttelseaf
de stedligemuligheder i skolens loka-
lerellerpåHusumhus.
PåSilderdenudvendigesaneringaf

murværkpåstaldkirkenogpræstegår-
denafsluttet.Detteblevmarkeretmed
en fest i menigheden den 28. august
2011. Resultatet er blevet mere end
flot.
Ejendommenmedpræstebolig,me-

nighedslokaleroglejlighediStuhrsAl-
lé i Flensborg har fået nyt tag og ud-
vendigefterisolering,nyevinduermed
mere.Desværreblevsaneringenendel
dyrereendforudset,idetderblevkon-
stateretsvampforskelligestederibyg-
ningenf.eks.enhvilendeenafslagsen
ietafsnitafhulmuren,ligesomdervar
svampeangreb i ikke synlige dele af
bjælker.Beggesaneringsopgaver kun-
ne gennemføres ved hjælp af et stort
gavebeløbfraDenA.P.MøllerskeStøt-
tefond.
Denvådesensommerfikkonsekven-

ser for projektet i Frederiksdal 40,

Flensborg, idet tag og isoleringsopga-
ver kunne færdiggøres; men det lod
sigikkegøreforhåndværkerneatblive
færdige med mindre udvendige repa-
rationer.
IRendsborgerarbejdetmeddetnye

tagogefterisoleringfærdigt.Tildenne
renoveringvarderopsparetmidlervia
henlæggelsergennemnogleår.Takket
være et ekstra tilskud fra A.P. Møller
ogHustruChastineMc-KinneyMøllers
FondtilalmeneFormaalersaneringen
afmurværkafsluttetvedAnsgarKirke,
FlensborgNord.
Totalt set har DKS anvendt små

900.000€påvedligeholdelsei2010og
yderdermedetgodtbidragtilomsæt-
ningen i landsdelen. Desværre kan vi
ikkenøjesmedatbetale85%,ligesom
regeringen gør i forhold til de danske
skoler.
LæsmereomDKSpåwww.dks.fol-

kekirken.dk
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Flensborg- og oplandsmenighederne
samledes i april i Ansgar kirke i Flensborg
for sammen med skolekorene fra
Flensborg-området og en masse publikum
at opleve opførelsen af Hans Holms
kirkemusical "David“. (Foto: privat)
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DENSLESVIGSKESAMLING2011

DenSlesvigskeSamlingeretafdeom-
råder, som har gennemgået den stør-
ste udvikling i 2011 – om end udvik-
lingenalleredestartedehenimodslut-
ningen af 2010, da samlingens døre
blevåbnettilenbredoffentlighed.Der-
medfikallemed interesse forslesvig-
ske emner i bred forstand, mulighed
for at engagere sig i Slesvigs kultur-
arvsrigemangfoldighed.
Forengodordenskyld:DenSlesvig-

skeSamlingerenunikbog-ogmateri-
alesamlingpåover50.000materialeen-
heder,derdækkeralleforholdangåen-
de Sønderjylland og Sydslesvig, dvs.
det tidligere hertugdømme Slesvig
mellem Kongeåen og Ejderen. Bøger,
tidsskrifter,pjecer,m.m.omSlesvigpå
alle sprog, indenfor alle genrer og fra
alle tidsperioder, samles og lang-
tidsopbevaresisamlingen.
Samlingens rødder går tilbage til

1890erne,hvorGustavJohannsenspri-
vatebogsamlingvarkimentiletbiblio-
tekfordendanskebefolkningidetda-
værendetyskekejserrige.Menderind-
købesdogstadignyttilsamlingen,så-
ledesatsamlingenaltideraktuelogpå
øjenhøjdemedsinsamtid.
Samlingensnuåbnededøreforøge-

deisigselvsamlingensbesøgstal.Det
blevdoghurtigtåbenlyst,atmangeat
samlingensbrugerevarstærktengage-
rede i slesvigsk kulturoghistorie.Det
blevderforbesluttetatansætteenhis-
toriker,somskulletagesigsærligafde
lånere,somkunnetænkesatnydedia-
logenmedenfagmand.
Det daglige ansvar forDenSlesvig-

ske Samling blev således pr. 1. maj
overdragettilcand.mag.JanP.Jessen.
JanstammerfraSydslesvig,erstudent
fraDuborg-Skolenoguddannethistori-

ker fra universiteterne i Odense og
Salzburg.
Udoverathanbestræbersigpåatbe-
svare alle henvendelser til samlingen,
erJanogsåoptagetafatlangtflerebli-
verbevidsteomsamlingenseksistens.
Derudover åbner Jan også samlingen
overforetlangtstørrenetværk.Haner
idagligdialogmedenlangrækkekul-
turelleaktører iDanmarkogTyskland,
somhandermedopmuntrertilatgøre
brugafsamlingen.Samtidigttagerhan
selv ud og holder foredrag i mange
forskellige sammenhæng. Jan har og-
såtagetinitiativettilatsamlingensbe-
stand, sammen med andre regionale
biblioteker,arkiverogmuseer,præsen-
teres iEuropeana,detstore fælleseur-
opæiske kultur-formidlingsprojekt,
somBritishLibrary,AmsterdamsRijks-
museum,Louvresamt1500andrestør-
reellermindreeuropæiskekulturinsti-
tutionerogså indgår i.Herigennemvil
samlingenfåenlangtstørreeuropæisk
eksponering, hvorved Slesvigs betyd-
ning for den europæiske historie og
kulturudvekslingvilblivetydeliggjort.

UDEPÅGADEN

Idéentilsamarbejdeterkommetpået
møde den 8. juni mellem Flensborg
AvisogDCB.Herdrøftedevimulighe-
derne forat iværksætteetsamarbejde
allerede denne sommer. Efter hurtige
overvejelser besluttede vi at forfølge
idéen.
BådeDCBogFAhavdesom formål

medsamarbejdeteninteresseiatska-
besynlighedomhvervoretilbud.Kon-
kret placerede vi bogbussen på Willy
Brandt-pladsen foranavisen6 lørdage
henoversommerenforatmarkedsføre
hhv. bibliotek og avis. Vi går efter de
forbipasserende, der viser interesse,

DANSKCENTRALBIBLIOTEKFORSYDSLESVIG:

Ud med biblioteket 



nårvihenvenderos.Detvilsigeiprin-
cippetalle.
VedatuddeleafrelevantPR-materi-

ale fikvianledning tilatkommeidia-
log med forbipasserende, støtte sam-
arbejdet med Flensborg Avis og evt.
findevejetilatudbyggedet.
Uddeling af diverse PR-materialer

gik strygende. Foldere for Slesvigsk
Samling, arrangementer for efteråret,
litteratur.nu, bibliotekstasker, kugle-
pennem.m.
Flensborg Avismedbragte lykkehjul

medsødegevinsterogheliumballoner
tilbørnene.
Erfaringerne fra vor sommermar-

kedsføring i juni/julivarsuccesfuldset
iforholdtilformåletatskabesynlighed
og tættere kontakt til en vigtig samar-
bejdspartner.
Derudover fik lokalbefolkningen, tu-

rister fra nord og syd set og hørt om
FlensborgAvisogDanskCentralbiblio-
tek.
Flere konkrete samarbejder med

Flensborg Avis udover sommerperio-
deneristøbeskeen.

BOGBUSSENUDENFOR
STADTBüCHEREIKIEL

Siden den 26. august kan man også
finde bogbussen ved det tyske biblio-
tekiKielengangommåneden.
Foranlediget af Götz Bormann, den

danskehonorarkonsul iKiel,henvend-
teStadtbüchereiKielsigtilDanskCen-
tralbibliotek med ønske om et øget
samarbejdeomkringbetjeningenaflo-
kalbefolkningen iKielmeddanskspro-
gedemedier.
I stedet for blot at udstationere en

mindredelafcentralbiblioteketsmate-
rialeriKielenedesmanomforsøgesig
med oprettelsen af en ny holdeplads
forDanskCentralbiblioteksbogbus.På
dennemådefårenstordelafKielsbe-
folkningmulighedforatfåandelibog-
bussensalsidigeogbrogedetilbud.
Lederen af Stadtbücherei Kiel, dr.

Andreas Teichert, banede vejen for at
bogbussen fik særtilladelse til et syn-
ligtog let tilgængeligtstoppestedklos
opadbiblioteket.
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Sommer-markedsføring af biblioteket sammen med Flensborg Avis. (Foto: privat)
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Begivenhedenblevmarkeretmeden
lille fest og taler ved generalkonsul
HenrikBecker-ChristensenogKielskul-
turdecernentGertMeyer.
Etlignendesamarbejdeharimange

årfungeretfremragendemedStadtbü-
chereiiRendsborg.
Atskabesynlighedogopmærksom-

hed var også sat på dagsordenen i
2011.Alenevedatvære,hvorpotenti-
elle brugere af det danske sprog og
interessenter i den lokale historie og
kulturarver,erbiblioteketistandtilat
flytte brugeren ind i bibliotekets huse
og bogbusserne, hvor så hele biblio-
tekstilbuddet rulles ud til glæde for
dem.

Synlighed andre steder end forven-
tetskaberligeledesudviklingogmåske
enddanysgerrighedoginnovation.

Fra åbningen i november 2010: Generalkon-
sul Henrik Becker-Christensen m.fl. ledsa-
ges gennem det ombyggede Dansk Central-
bibliotek af bestyrelsesformand Gert Wien -
cke og biblioteksdirektør Alice Feddersen.
(Foto: Povl Klavsen)

Dansk Centralbibliotek satser meget på at
oplære brugerne i computerens og internet-
tets fagre verden.

Forfatteraften med Erik Lindsø på Flensborg
Bibliotek i september 2011.

Også bogbussen har fået ordentlige garage-
forhold efter ombygningen i 2010. (Foto:
Povl Klavsen)

I marts-april udstiller Else Pia Martinsen Erz
sine flotte malerier på Flensborg Bibliotek,
indbudt af Nordisk Informationskontor og
biblioteket.
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Slesvig Bibliotek er sammen med SSFs sekretariat og avisens lokalredaktion flyttet fra Lol-
fod 69 til det istandsatte Slesvighus i Lolfod 89. Bibliotekar Carsten Reyhé har her besøg af
bestyrelsesformand Gert Wiencke t.h. og Nils Ole Kajhøj, formand for Danmarks-Samfun-
det. (Foto: SPT)

Nogle af Else Pia Martinsen Erz´ flotte malerier.
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FORMANDENS BERETNING
v/ formand Hans Erik Hansen

Med årsberetningen for Dansk Sund-
hedstjenesteforSydslesvigforsøgervi
atholdevoromverdeninformeretom,
hvadderersket iorganisationen idet
forløbne år. Vore brugere, støtter og
vennerskalholdesajourmedbegiven-
hederne og vore sundhedsrådsmed-
lemmer skal have et praktisk redskab
til formidling af vor tilstedeværelse
ude blandt medlemmerne i deres re-
spektiveforeningerogorganisationer.
I disse turbulente tider er detmere

endnødvendigt,atviindenfordetdan-
skemindretalstårsammenomdefaci-
liteter, som vi igennem generationer
har opbygget til varetagelse af vore
medborgerlige rettigheder i landsde-
len,ogatvisørgerforatudnyttedem
tilfællesgavnogglæde.
Vi føleros forpligtetpåopgaven;at

medvirke til at vor befolkningsgruppe
får deres sundhedsmæssige behov
dækket efter bedstedanskeprincipper
formedmenneskeligbehandling,både
når det gælder forebyggende arbejde,
sygdomsmæssig og ældremæssig
plejeogomsorg.

SUNDHEDSCENTRET

Sundhedscentret i Skovgade har også
2010væretgodtbesøgtafbrugereog
interesserede,væretudgangspunktfor
rejser til vore rekreationshjem i Dan-
mark og sidstmen ikkemindst været
samlingspunkt for det videre arbejde
med vor organisations udviklingspro-
ces,somderberettedesom idensid-
steårsberetning.
Dettearbejdeerfortsatstøtogroligt

åretigennem,ogiforretningsudvalget
er vi blevet holdt løbende orienteret

om aktiviteterne i de forskellige ledel-
sesgrupper igennem mødereferater.
Vore egne møder kunne derved kon-
centreres omde egentlige beslutning-
er,der skulle tages,ogomspørgsmål
til forretningsledelsen på baggrund af
demodtagnerapporterogreferater.
Sundhedsrådets medlemmer fik på

efterårsmødet 2010 et praktisk eksem-
pelpå,hvordanvororganisationarbej-
dermedudviklingen.Eftermødetsind-
ledninginddeltesmedlemmerneogde
øvrige mødedeltagere i små grupper,
der afholdt såkaldte café-møder, hvor
forskelligeemnerblevfremlagtogde-
batteret og konklusioner fremdraget.
Derved fik forsamlingen et godt og
nært indblik i de opgaver, somSund-
hedstjenestensmedarbejdereudfører–
ellerskalhhv.ikkeskaludføreifremti-
den.Altsammenengodmulighedfor
evaluering af vor fremtid og vision,
som vil blive nødvendig i årene, der
kommer.
Medbaggrundidesenereårsstore

underskud,erderetnødvendigtbehov
for at styre målrettet mod at få de
fremtidige budgetter til at balancere,
hvisorganisationenskalblivevedmed
ateksistere.
Den nye metode, vi arbejder efter,

har vist sin bæredygtighed allerede i
budgettetfor2012,hvorbudgetforslag
har været drøftet bredt i organisatio-
nenforatfindedebesparelserog/eller
deøgedeindtægtsmuligheder,derhar
gjort,atbudgettetbalancerer.
Den nye ledergruppe, som blev

nævnt i sidste årsberetning, har med
nyeogandreøjne setpåheleorgani-
sationen og dens opgaver. Det har
selvfølgelig medført andre tænkemå-
der og en anden organisering af den
indsattemedarbejderstabogafdetar-
bejde, vi udfører. Tanker og ideer er

DANSKSUNDHEDSTJENESTEFORSYDSLESVIG:

Turbulente tider kræver sammenhold



blevetindgåendedrøftetinedsattemi-
niprojektermeddeberørteogførstef-
ter grundig vurdering ført ud i livet.
Denne proces fortsætter i årene, der
kommer, og den vil på sammemåde
brede sig til forretningsudvalget og
Sundhedsrådet, for i sidsteendeogså
at involvere brugere og befolknings-
gruppensomhelhed.
Nu hvor vi har fået rammerne fast-

lagt for hele vort fremtidige virke, ser
vi fortrøstningsfuld fremtiden i møde,
med en aktiv og engageretmedarbej-
derstab, der er ved godt mod, fortsat
udviklersigogsugertilsigafdetnyes-
tepå sundhedsområdetbåde fraDan-
markogfraTysklandtilgavnogglæde
for nuværende og fremtidige brugere
afvororganisation.
Udenatkommeindpåudviklingeni

alledeenkelteafdelingerskaldetnæv-
nes, at ideen med omstruktureringen
går på bedre,mere rationelle og billi-
gere tekniske kommunikationsformer,
bedretilrettelæggelseafkørselogkør-
selsbehovsamtgodudnyttelsesafden
forhåndenværendekapacitet.Altskal
bidrage til at tilpasse omkostningerne

til de betalinger, som vimodtager fra
sygekasser og plejeforsikringen, mest
mulig.

ÆLDRECENTRET

På ældrecentret har især færdiggø-
relsenaftil-ogombygningenafDansk
Alderdomshjem voldt en hel del
hovedbrudiåretsløb–ogsåefteratvi
igen løb ind i en lang og hård vinter
med forsinkelserm.m.Medudgangen
afjanuar2011kunnevidogendeligtfå
godkendt de sidst renoverede væ-
relser,såvinudisponererover74ny-
renoveredeværelsertilbelægning.
Samtidigharplejehjemmet fåetdej-

ligenyefællesarealerogpraktiskbelig-
gende og vel indrettede servicestatio-
ner, der letter arbejdet for medarbej-
derne i det daglige. Dette sammen
meddenstoreindsats,somvorefrivil-
ligehjælperefrastøttekredsenudfører,
ermedtilatgøreopholdetpåhjemmet
meretåleligtogbehageligtforbeboer-
ne. Belægningen af de sidst færdig-
gjorteværelsergårgodtfremadogder
regnes med en hurtig og optimal be-
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Dansk Alderdoms- og Plejehjem fejrer færdiggørelsen af det store ny- og ombygningspro-
jekt med en stor fest i september. I den anledning er der sat et stort telt op i haven, hvor
gæster og beboere kan nyde en række gode taler, køkkenets fornemme mad, musik og fæl-
lesskab. På talerstolen forstander Bodil Bjerregaard-Brocks. (Foto: SPT)



lægning indenfor kort tid. Den ydre
færdiggørelseafhjemmetafventermil-
dere vejr og omkring begyndelse af

sommerenregnesmedenofficiel ind-
vielse. Se i øvrigt det senere indlæg i
beretningen.
Skolesundhedstjenestens ledende

lægeKarenFinkersammenmedsine
medarbejdere–vedsidenafdetdagli-
ge arbejde med børneundersøgelser,
kursusvirksomhed,foredragogdiverse
aktiviteterpåskolerogibørnehaver–i
gangmedatstrukturereafdelingenlidt
anderledesmedbl.a.beskrivelseafop-
gaverne,kvalitetssikringafarbejdetfor
derigennem også at tilsikre, at afde-
lingens omkostninger holdes indenfor
detafstuknebudget.
Sometlediomstruktureringenerde

2afsocialrådgivernehenlagtunderaf-
delingen,såledesatderesarbejdekan
koordineres med skolesygeplejersker-
nes.
Skoletandplejenudføreshovedsage-

ligt somet profylaktisk arbejde inden-
for rammerne af de forordninger der
gælderforlandsdelensskoler.
På Kystsanatoriet i Hjerting nyder

voreskolebørnfortsatstoromsorgfor
deressundheds-ogmentalitetsmæssi-
gevelvære,menogsåhererskolefor-
eningen,viog lungeforeningenigang
medatundersøgemulighederneforen
bedreudnyttelseafdetdejligehjemog
bedstmuligemålrettede tilbud tilbør-
nene.
I hjemmeplejen er lederen Kerstin

Reichogmedarbejdernemidtienom-
strukturering, således at, med etable-
ringafnutrestyrkededistrikter,derer
blevet bedremulighed for en optimal
indsatsafhjemmesygeplejerskerne;de
har fået enmere samlet arbejdstidog
mulighedforatklareflereopgaverved
f.eks. aftenvagtindførelse. Ændringen
betyderstørrefleksibilitet idetenkelte
team ved fravær, afløsning osv. Kør-
selsmæssigtkandetbetydemerekør-
sel for medarbejderne i de konkrete
vagter,mensamlet forventes ikkeme-
rekørsel,dakørslenerfordeltpåfærre
f.eks.iaftenvagter.
Dentredjeafvoresocialrådgivereer

blevet tilforordnet hjemmeplejen og
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I haven på Dansk Alderdoms- og Plejehjem i
Flensborg finder man denne bygning med
eftertragtede ældreboliger for dem, der kan
klare sig selv. (Foto: SPT)

Anne Linnet sang i Rødding frimenigsheds-
kirke til fordel for sydslesvigernes hvilehjem
Bennetgaard i Københoved i september.
Hun og hendes familie er nært knyttet til in-
stitutionen. (Foto: Dieter Lührssen)

A.P. Møller-Fonden er rigtig god ved de
danske sydslesvigere. Dansk Sundhedstje-
nestes og Dansk Alderdoms- og Plejehjems
taknemmelighed fik fondens direktør Henrik
Tvarnø at mærke ved indvielsesfesten sidst
i september. (Foto: SPT)



plejehjemmet,specieltmedhenblikpå
desygesogældresproblemeridetof-
fentligesmaskineri.Derudoverfortsæt-
ter socialrådgiverne deres hidtidige
rådgivningog foredragsvirksomhed til
gavnformindretalletsomhelhed.
De senere års store underskud har

gjort det endnu mere nødvendigt for
os at få ekstra midler tilført til udfø-
relsen af vort sociale og sundheds-
mæssigearbejde.Derforsøgesstadigi
samarbejde med vort parti SSW at
vriste flere offentlige midler fra kom-
muner og amter, men arbejdet er
møjsommeligt og i de fleste tilfælde
magertgivende,menvi fortsætterbe-
stræbelserne.
Den største og vigtigste støtte til

vort arbejde kommer fraDanmark, og
den er vi særdeles taknemmelig for.
Regeringog Folketing takker vi for en
aldrigsvigtendehjælp.
Dereratter iårtilflydtosmidlerfra

fonde,gaverogarv,ogderskalherly-
deenstoroghjerteligtaktilALLEyde-
re for en dejlig håndsrækning til os i
det daglige arbejde, der i høj grad
fremmerlystentilatdriveværket.
Alle vore politikere, tillidsfolk og

medlemmer i foreninger og organisa-
tionerskyldervistortakfordenvedva-
rendeinteresseforogopbakningtilar-
bejdetviudføreroverforvorfællesbe-
folkningsdel.

Kollegaerne i forretningsudvalget,
byggeudvalgetogsundhedsrådetsiger
jeg hjertelig tak for et godt og givtigt
samarbejdeidetforgangneår.Allele-
dereogmedarbejderesamtdemange
frivilligehjælperetakkerjegforatteret
travlt år med stor og engageret ar-
bejdsindsats.
Samarbejdspartnerne i Danmark på

Bennetgård, på Kystsanatoriet og i
Danmarks Lungeforening får varm tak
for et godt samarbejde og en aldrig
svigtende indsats for det sydslesvig-
ske.

REGNSKABSBERETNING FOR 2010
v/ forretningsfører Georg Hanke 

Byggeriet på Dansk Alderdoms- og
PlejehjemiFlensborgerfærdig.
Den 2. februar 2011 har Flensborg

bys myndigheder godkendt den ind-
vendige del af renoveringen. Nu læg-
gesderhåndpådet sidsteudvendige
arbejde. Det endelige byggeregnskab
bliver fremlagt med årsregnskabet
2011pågeneralforsamlingen2012.
Alleredenukanvisige,atbyggeriet

bliverendeldyrereendforventet.Efter
den sidste forudberegning vil selve
byggeriet (uden senge, skabe, gardi-
ner, kunst og andet) ligge på ca. 4,9
mio. euro. Arkitekten udarbejder en
opstillingovermeromkostningerne.
Viharnufåetetplejehjem,dersva-

rertilnutidensbehov.Detervorfaste
overbevisning, atderergodechancer
for, atmindretalletsmedlemmer, hvis
det er nødvendigt, gerne vil bo på
DanskAlderdomshjemiFlensborg.
Der er nu 74mulige stuerpåhjem-

met. Vi går ud fra, at vi kan opnå en
gennemsnitsbelægningpå69beboere
i2011.
Regnskabsresultatet for plejehjem-

met udviser i 2010 et underskud på
godt562.000euro.Derarbejdesnupå
strukturforandringer, der skal bidrage
til,athjemmetsdriftifremtidensåvidt
muligthvilerisigselv.
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Dansk Alderdoms- og Plejehjems nye front
og hovedindgang ud mod Nerongsallé.
(Foto: SPT)



DetsamlederegnskabforDanskSundhedstjenesteforSydslesvige.V.:

2010(i€) 2009(i€)
Samlededriftsomkostninger 7.189.304 7.022.299
SamledeindtægteriTyskland 2.995.478 2.790.020
TilskudfraDanmark 3.315.436 3.288.590
Overskud/underskuddriftsregnskab -878.390 -943.688
Bevilgedemidler 1.200.000
Underskud/overskudisaml.regnskab -878.390 +256.311

164

HJEMMEPLEJENm.m.

På hjemmeplejeområdet har vi i 2010
kunnetholde indtægternefrasygekas-
ser,plejeforsikringenogegenbetaling
på sammeniveau som i 2009. Fortsat
erdetsværtatbudgetterepådetteom-
råde,davi ikkeved,hvormangepati-
enter/klienter vi har i fremtiden. På
baggrund af det igangværende udvi-
klingsarbejde i hele organisationen er
der blevet indført en rulleplan i afde-
lingen.Dennyestrukturpåområdeter
vi startet med i oktober 2010. Vi er i
startfasen og afprøver hele tiden, om
der skal forandres noget, der fører til,
at arbejdet bliver mere målrettet og
smidigereihverdagen.

Fodplejen og 1 socialrådgiver er nu
placeretihjemmeplejensregnskab.De
samlede udgifter på området har der-
efter været 1.834.090 €. Indtægterne
fra det tyske system har ligget på
801.240€.
Påskolesundhedstjenestensområde

har der inkl. børns rekreationsophold
påHjertingKystsanatoriumværetsam-
lede udgifter på 1.440.357 €. På dette
område har indtægterne fra det tyske
systemliggetpå105.409€.Derføresp.
t.forhandlingermedDanmarksLunge-
forening,derejerogadministrerersa-
natoriet,omkringennyaftale.Denbe-
ståendeaftaleudløberpr.31.12.2011.
2socialrådgiverebogføresfremover

iskolesundhedstjenestensregnskab.

Når der sker noget af betydning i Flensborg, er beboerne - eller rettere sagt nogle af dem -
fra Dansk Alderdoms- og Plejehjem gerne med; her ved indvielsen af Istedløven på Flens-
borg Gl. Kirkegård i september 2011 sammen med medarbejdere og venner. (Foto: SPT)



Udbetalte pensioner har ligget på
122.741€.Deterennedgangpå3,5%i
forholdtilåretfør.

Afskrivningpåbiler,indretning,edb
og andre større anskaffelser ligger i
2010på135.627€.(2009:161.689€)

På det administrative område har
de samlede driftsomkostninger ligget
på 1.287.453 €. Diverse indtægter fra
dettyskesystemharværet67.498€.

Pensionistboligerne Steensen-Stif-
telsen i Læk, Clementshus i Bredsted
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Fest og glade dage på alderdomshjemmet - om- og nybygningen er færdig. (Foto: SPT)

Beboerne og gæsterne nyder hinandens selskab; der er god grund til fest. (Foto: SPT)



og Nerongsalle 27a i Flensborg har
sammenlagtgivet118.776€idriftsom-
kostninger. De samlede indtægter har
været 169.249 €. Pga.mindre renove-
ringsarbejde kan vi samlet se tilbage
påetoverskudpåca.50.473€.

BUDGET2011

Sundhedsministerietharfor2011god-
kendt et tilskud på højde med
3.450.000€.Deterenstigningpå4%i
forhold til 2010. Vi er i gang med at
ændre strukturen m.h.t.  regnskab og
budget, og lederne er kommet med
forslag til forbedring af økonomien i
deresafdelinger,sådetsamletvilkom-
metilathængesammenifremtiden.
Ledergruppen, samarbejdsråd og

driftsråderklarover,atsituationener
alvorlig, og at vi skal finde veje ud af
denvanskeligeøkonomivibefinderos
i.

BUDGET2012

Vi har udarbejdet ”budgetbemær-
kningertilbudgetforslag2012”.Detvil

gøredetnemmereatgennemskue,på
hvilkeområderdersker forandringer i
budgettet.Underforudsætningaf,atvi
kan realisere forslagene og under for-
udsætningaf,atvifraSundhedsminis-
teriet i Danmark kan modtage 2,5%
fremskrivning, vil resultatet være
plus/minusnul.Det er det, vi i fælles-
skabarbejderfor.

DANSK ALDERDOMSHJEM
v/ centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks

Dansk Alderdomshjem er modernise-
ret og har 74 plejehjemspladser, som
tager højde for individuelle behov og
bevarelse af livskvalitet trods svigten-
dehelbred.
Glæden er stor og smilene mange

blandtbeboereogmedarbejdere.
Enmarkantmoderniseringhar truk-

ketsigovertreårogharlangtfravakt
glæde og begejstring hos alle under
byggefasen: At bo eller arbejde med
byggelarm, støvog snavsover en så-
dan tidsstrækning er hårdt. Forsin-
kelsenafbyggerietsafslutningharbe-
stemt ikkegjort det nemmere.Datoen
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Glade sydslesvigere nyder deres 14 dages rekreationsophold på Bennetgaard i juni 2011.
(Foto: privat)



for færdigstillingen blev overskredet
gangpågang.
I foråret 2008 skulle den gamle fløj

vige for nybygningen. Nedrivningen
forårsagedeenstøvsky, somdækkede
hele området. Sommertørken gjorde
sit til, at beboerne, medarbejdere og
naboerblevgeneretafstøv.Forrengø-
ringsteametvardet startenpåenstor
udfordring,atholdehusetrent.Endda
bilerne på parkeringspladsen var ikke
tilatgenkende.
Etårsenere,midtibyggefasen,fikvi

envådsommermedkraftigetordenby-
ger. Vandet, som fossede ned ad Ne-
rongsallé,løbindivorhaveetageiny-
bygningen. Pufferafløbsrør blev sup-
pleretforataflastekanalisationen.Ikke
nokmeddet:næsteubehageligeople-
velse var igen støvskyer. De udløste
brandalarmen. I løbet af kort tid stod
tre brandbiler foran døren og Flens-
borgssympatiskebrandfolkløbkontrol
gennem huset. Ja, det var altså kun
støv,mennuvidstevi,atalarmenfun-
gerer - og lidt underholdning var det
ogsåforbeboerne.
Etparugersenereudløserenhånd-

værker igen fejlalarm. Alle personer
bliver igen skræmt, indtil årsagen fin-
des. I mellemtiden står brandmænde-
nemedaltderesgrejvedhuset,denne
ganglidt irriterede,og14dagesenere
modtager vi regningen, som videre-
sendestilhåndværksfirmaet.
Trodsalthardet idetstoreoghele

væretpositiveoplevelser, viblev kon-
fronteretmed.
Håndværkerne har været underhol-

dende for beboerne. Det har givet en
afvekslingihverdagen.Medstorinter-
esseharbeboernelyttet,nårvifortalte,
hvaddervargangipåbyggepladsen.
Statistikken viser stabile

indflytningstal, dvs. at beboerbortfald
ikkeharværethøjereendnormalt.
Somsagt,nuerglædenstorogsmi-

lene mange. Beboerne og medarbej-
derneglædersigoveraltdetnye.Arki-
tekturenerskabtforatgivevalgmulig-
heder.

Ældrecenteret kombinerer pleje-
hjemmetstilbudomserviceogfælles-
skab med pensionistboligernes mere
selvstændigeliv.
Bygningens åbenhed inviterer til

nærværfremforisolation.
Beboeren og pårørende har god

plads til at trække sig tilbage, hvis de
ønskerdet.
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SSW-formand Flemming Meyer var hoved-
taler ved "genindvielsen“ af det danske al-
derdomshjem i Flensborg. (Foto: SPT)

Glade medarbejdere - i baggrunden vicefor-
stander Ebbe Paulsen - byder velkommen til
fest i teltet bag alderdomshjemmet. (Foto:
SPT)



Hjemmetgiverbeboerenmereselv-
kontrol over sit eget sociale liv, ved
brugafdenyefaciliteter.

Evidens baseret design i huset
fremmersundhed,positivitetogaktivi-

tet.Vihåber,atbeboernetrivespsykisk
bedreidennyeleveogbomiljø,som
nueretableret:merelysviastorevin-
duespartier i beboerstuer og fælles-
rum, god akustik, belysning med for-
højet lux-mulighed, orienteringshjælp
v. farverogskilte, flotkunst,hensigts-
mæssig indretning, rundgang danner
godtflowoghavem.stierogrislende
vand.
Plejehjemmeteren treetagersbyg-

ning, hvor beboerne bor i grupper.
Hver etage har fået sine egne farver,
hvilket blandt andet gør det nemmere
fordementebeboereatfinderundt.
Plejehjemmet har desuden mindre

køkkener på hver etage, hvor medar-
bejdere eller beboere/pårørende f. eks
kan bage en kage eller tilberede små-
retter.Ihaveetagenharvivortstorkøk-
ken,somtilberederhovedmåltiderne.I
nybygningens to etager er dermulig-
hedforatgåenrundgangmedudsigt
tilgårdhaven.
De nye faciliteter giver ældre med

funktionsnedsættelse mulighed for at
bibeholdederes ressourcerogselvbe-
stemmelse.
Nærhedbetyderogsåinformationtil

beboerogpårørende.Herbrugerviin-
novative løsninger,med digital billed-
ramme af aktiviteterne og skiltning af
dagenstilbud.
Enafdenyebeboereerekstraglad

forsinstue,dahuniefterårssolenkun-
ne drikke kaffe på terrassen sammen
med sin datter og barnebarn. Denne
mulighed havde hun ikke i sin lejlig-
hed, hvor hun har boet i over 30 år.
Plejehjemmet har flere terrasser, san-
sehaveogengårdhave,hvordemente
harmulighedforatværeude,udenat
dekommerifareitrafikken.
Medarbejderneharfået flotarbejds-

miljø.
Viervedatetablereosiplejekonto-

rernemedteknologiogarbejdsredska-
ber.Medarbejderne har været på kur-
serogtildelsogsåvidereuddannetsig
iplejemeddemente,kræftsygeogsår-
pleje.Husetråderhermedoverkompe-

168

De danske organisationer og institutioner
var godt repræsenteret ved "genindvielsen“
af det danske alderdomshjem i Flensborg.
(Foto: SPT)

Køkkenet fik ekstra ros for den flotte buffet,
de havde lavet. (Foto: SPT)

En enkelt medarbejder havde lavet dette
flotte kransekage-skilt i anledning af dagen.
(Foto: SPT)



tentespeciellefagligemedarbejdere.
Fire terapeuter står for den daglige

aktivitetihuset.
Når ældre lever i godt belyste rum

oghar kontakt til natur og husdyr, vi-
servidenskaben,atdeældresblodtryk
sænkes, de er mere positive og har
brugformindremedicin.
Formedarbejderne betyder det: be-

boernekaldermindreefterpersonalet,
arbejdet kan udføres mere stille og
mindrestress,meretilfredshed.
Taktilalle,somhartagetinitiativtil

projektet og støtter os i vort arbejde.
Enstortaktilallemedarbejderefordet
fremragendearbejde.
Detergradenafnærhed,dererdet

afgørendeitilværelsen.
Atvigørosumagemedatværeder,

hvorvier,nårvierder.
Ja – Dansk Alderdomshjem er et

godtstedatvære,nårmanerkommet
opiårene.

ALDERDOMHJEMMETS 
STØTTEKREDS
ved Kæthe Kühl

Støttekredsen for Dansk Alderdoms-
hjemogPlejehjemhari2010fungereti
17 år, som led i det Humanitære Ud-
valgs arbejde. Ufortrødent arbejdes
der på at bryde de ældres hverdag,
medtilbudderrækkerfrafastesangti-
mer mandag og tirsdag og til spille-
eftermiddage hver torsdag. Hobbyar-
bejdeitrætilbydeshvermandag.
Nogleafstøttekredsensmedlemmer

er fastebesøgsvenner,ogandre tilby-
deratsiddeveddøende,hvorpersona-
let finder det påkrævet. Der vil altid
være beboere på plejehjemmet, der
ingen familie har. Her er det godt, at
støttekredsens medlemmer kan træde
til.
Sammenmedledelsenlæggerjeget

program,hvorvivedeftermiddags-el-
ler aftensammenkomster byder på
underholdning. Vi har en rækkemen-
nesker,somvikantrækkepå indenfor
det musikalske område. Vi er dybt

taknemmelige herfor, også fordi de
allerflesteoptrædervederlagsfrit.
Underholdningenerafholdtafbebo-

erne, og det er en fornøjelse at se,
hvorledesdervuggesogsyngesmed.
Støttekredsens medlemmer spreder
sig altid ved sammenkomsterne, for
overkaffenatfåensamtaleigang.Her
udvekslesminderom forgangne tider,
ogderbringesnyt ind,vedat fortælle
omdagligdagenudenforhjemmet.
Beboerne vil også gerne fortælle,

hvordandehardet.Hererdetsåvig-
tigt, at støttekredsensmedlemmer lyt-
terogopmuntrer, isærhvisdetdrejer
sigomdeproblemereller tanker,den
enkeltegørsig.Atholdeihånd,etlille
knus eller klap på kinden viser, at her
eretmenneske,dergernevildelelivet
meddig.
Denmellemmenneskeligekontakter

det allervigtigste i støttekredsens ar-
bejde.
I2010blevderafholdt4støttekreds-

møder.Påmødernefremlæggesderet
program for underholdningen i det
kommende kvartal. Her tilmelderman
sig så de dage, hvor man kan være
med til at hjælpe med borddækning,
hente og bringe beboere og yde den
ovenfor nævnte kontakt henover kaf-
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Forhenværende formand for Dansk Sund-
hedstjeneste Paul Tappe i en samtale med
viceforstander Ebbe Paulsen. (Foto: SPT)



fen.Vedstøttekredsmøderneevaluerervideforegåendearrangementerogkom-
mermednyeforslag.Desudeninformererledelsenomnytfrahjemmet.

Støttekredsensmedlemmereraktive.Trodsfrafaldpågrundafalderogsyg-
domharviholdtmedlemstalletpå35.Hervil jegsomlederafgruppensigetak
fordetstoreengagement,derudvises.Deteren fornøjelseatarbejdesammen
medgruppen,mærkedenglæde,dereroverarbejdet.
Takogsåtilalleandre,derharlysttilatgiveetnapmed,vedattilbydeunder-

holdning. En særlig tak til alderdomshjemmets ledelse og personalet for åben-
hed,venlighedogetgodtarbejdsklima.Dengodestemningsmitterafpåglæden
vedatkommeogværemed.

SKOLESUNDHEDSTJENESTEN
v/ ledende læge Karen Fink

Skolelægerogskolesygeplejersker/skolelægeundersøgelser:
Detilbudteskolelægeligeundersøgelsereruændretfratidligereogioverens-

stemmelsemedLandesverordnungüberschulärztlicheAufgaben,suppleretmed
sundhedssamtalerefterdanskforbillede.Procedureplanerforalletilbudteunder-
søgelsererudarbejdet,ogdererindførtenårsrytmeforundersøgelserne.Under-
søgelserne er gennemført lokalt i skoler og børnehaver, fraset børnehaveind-
gangsundersøgelseroglægeerklæringer.

Undersøgelse Antalskoleåret2009-10
Børnehaveindgangsundersøgelser 90børn
Lægeerklæringervedansøgningom 25børn(kalenderåret2010)
støtte-pædagogisketiltagibørnehaven
(kunFlensborg)
Indskolingsundersøgelser 605børn(herunderogsåbørn,

somikkeblevindskolet2010)
6.klasse-sundhedssamtaler 328børn
8.klasse-udskolingsundersøgelser 375elever
2.,4.og6.S-klasse 47børn
Idrætsprofilvedgymnasierne 49elever
Sundhedspædagogiskeaktiviteter deltagelseitemadage,

forældreaftener,foredrag,
oplægomkringpuberteten

Socialrådgivningenpåbørne-ungeområdet:
2010harværetprægetafetstortantalfamilierådgivninger.Indgangsvinklener

ireglen,atbørnikketrivesogerpåfaldendeihjemmetellerpåinstitutionen.Vor
fokuserdogikkealenerettetmodbarnetssymptomer.Omdrejningspunktet,hvis
hjælpen skal lykkes, er lige såmeget hele familien og de institutionelle omgi-
velser,barnetbefindersigi.Igennemaktiveringafpositiveressourcersøgerviat
ændreuhensigtsmæssigeadfærdsmønstre.

Tilbud Antal2010
Familierådgivninger 230dokumenterederågivninger
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Førstehjælpskurser:
I 2010 øget søgning af førstehjælpskurser. Deltagere var ansatte ved Dansk

Skoleforening og andre sydslesvigske organisationer, egnemedarbejdere samt
nogleprivateogskoleelever.

Kursus Antali2010
Grunduddannelse,2-dageskurser 13kursermedgennemsnitlig

11deltagere
Vedligeholdelseskursus,1-dagskurser 14 kursermedgennemsnitlig 12
deltagere

Skoletandlægen:
Tandlægeundersøgelser i overensstemmelsemed tysk lovgivning, Landesve-

rordnungüberschulärztlicheAufgaben§1stk.5.Alleundersøgelserdokumenteret
ogindsendttilLandesarbeitsgemeinschaftfürJugendzahnpflege.Undersøgelser
foretagetiinstitutioner/skoler.

Tandlægeundersøgelse Antalskoleåret2009-10
Børnehaver 1615børn
1.-6.klasser 2613børn
Hjælpeskoler1.-9.klasser 165børn

Skoletandplejen:
Ialthar4709børnfrabørnehaverog1.-6.klassemodtagettilbudfraskoletand-

plejen.Somnyttiltagerfleretilbudtpraktiskundervisningforudendeteoretiske
tiltag.TætsamarbejdemedKreisarbeitsgemeinschaftomkringf.eks.dukketeater
ogmøder.Tiltaggøresop i impulser,hvorder registreres½-1 impuls forhvert
barn,somhardeltaget.

Tilbud Antalskoleåret2009-10
Aktioner 346,5impulser
Teoretiskundervisning/praktiskeøvelser 11.276impulser
Teoretiskundervisning,kort 1.032,5impulser
Fluoridbørstning 1.997impulser
Andre 29impulser

HjertingKystsanatorium:
Tilbudom7-8ugersopholdforbørnialderen4-14år.Målgruppenhar-som

tidligere-væretbørnmedetbehovforetpusterumfrahjemog/ellerskolesamt
børnmedbehov for livsstilændringer. I efteråret 2010 start af forhandlingmed
DanmarksLungeforeningomfremtidensudformningaftilbuddet.

7-8ugersopholdpåHjerting Antal2010
Kystsanatorium
Skolebørn 82børn
Børnehavebørn 7børn
Ialt 89børn
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HjertingKystsanatorium-lægeligetilbud:
Lægeerklæringertilbrugforvisseforsikringerogvedansøgningomsanatori-

eophold,isærforansattevedDanskSkoleforening.Behovsundersøgelseafbørn
ogvoksne.I2010stigningiantalhenvendelsefratilflytteretilSydslesvigmedbe-
hovforrådgivningomdetlokalesundhedsvæsen.

Sundhedsplejenforsvangreogsmåbørn:
Hjemmebesøgtildenybagtefamilierefterdendanskesundhedsplejesforbille-

de.
IFlensborgugentligmødregruppe,delssometfagligttilbudhvorforældrekan

indhenterådogvejledning,ogdelssomkontaktfladetilandresydslesvigskeny-
bagteforældre.Enkeltesteder iyderdistrikternefungerendemødregrupper ipri-
vatehjem,hvorsygeplejerskevedbehovhardeltaget.

Tilbud Antal2010
Nyfødte,somfølgesafsygeplejerske 3nyebørnommåneden
fremtil1½års-alderen
Gennemsnitligtantaldeltagerei 7børnmedledsagerhveruge
mødregruppeiFlensborghveruge

SUNDHEDSPLEJE/MØDREGRUPPE
v/ Hanne Bjerringgaard

OpgaverrelaterettilIfSG/Infektionsschutzgesetz:
Påkrævet undervisningomhygiejne forud for levnedsmiddelhåndtering i for-

bindelse med erhverv eller skolepraktik. Rådgivning af institutioner omkring
håndteringafsmitsomsygdom.Isærhenvendelseromkringlus.

HygiejnebelæringerefterIfSG§43 Deltagere2010
Voksne,ansattevedsydslesvigske 48deltagere
organisationer
Voksne,andre 2deltagere
Voksne,ansattevedDansk Deltagerefrahjemmeplejenog
Sundhedstjeneste DanskAlderdomshjem
Skoleelever6.-10.klasse 394elever

HJEMMEPLEJEN
v/ ledende sygeplejerske Kerstin Reich

Bennetgaard:
I2011fyldteBennetgaard75år.Dagenblevfejretden18.junimedsønderjysk

kaffebordpåBennetgaard,hvorallevarhjerteligvelkomne.
Dervar143gæsteriåret2010fordeltpå10hold.

FODPLEJEN
Fodplejenbehandledemangefødderiløbetafåret2010.
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Tabeloverantalbehandlingerforde4medarbejdere: samlet

januar 104 90 61 107 362
februar 70 92 59 112 333
marts 93 120 67 144 424
april 103 66 51 100 320
mai 106 95 29 118 348
juni 122 98 55 132 407
juli 39 66 37 57 199
august 118 96 47 126 387
september 63 86 41 130 320
oktober 105 59 43 72 279
november 100 74 42 128 344
december 94 72 29 113 308
2010-ialt 1117 1014 561 1339 4031

SocialrådgivningforvoksneogældreOpgørelseforandethalvår2010viste237
dokumenterederådgivninger.
Heraf52tilhjemmeplejen,5tilalderdomshjemmet.
Yderligereerderydethjælptil66klienteridettetidsrum.Heraf38klientermed

finansiellehhv.retsligeproblemer.Deresterendeeralmenlivsrådgivning.
Dervartoforedragomkringplejeforsikringhhv.livstestamente/fuldmagt.
6 ansøgereblev i samarbejdemedKvindeforeningen indstillet tilDetDanske

HospitalsfondiHamborgogalleansøgerefårøkonomiskhjælpherfra.

Sammenlagtharvoresygeplejerskerpr.dagbesøgt203klienteriSydslesvig.
Oven idisse tal kommerderutalligebesøgogærinder,vi ikke fårpenge for:

lægekontakter,apoteksbesøg,forebyggendehjemmebesøg,samtalermedfamili-
enogandresamarbejdspartnere.
Someksempelframarts2011:6.870besøg.

173



174

Af chefredaktør og adm. direktør Bjar-
ne Lønborg

Eftervirkningerne af det internationale
kriseår 2009 fik også negative konse-
kvenserforøkonomieni2010.Detstil-
ledebetydeligekravtilenløbendebe-
sparelses- og rationaliseringsproces,
som sammen med et ekstraordinært,
kriserelateret dansk statstilskud på
115.500euroførtetil,atbudgettetkun-
ne holdes, og at årsregnskabet endda
sluttede med et lille overskud på
16.000 euro, der blev overført til
mellemregningskontoen mellem den
danskestatogFlensborgAvis.

AVISEN

Men 2010 bød også på lyspunkter for
avisen.Oplagstalletblevsåledesholdt
stabiltmedenminimalstigningimod-
sætningtiltendensenihovedpartenaf
avisbranchenibådeDanmarkogTysk-
land. I Danmark er det samlede avis-
salgeksempelvisgået25procenttilba-
ge på få år.Men i 2010 vendte Flens-
borg Avis altså tilbage til den oplags-
mæssige stabilitet, som karakterisere-
de vort avissalg i seks år frem til fi-
nanskriseåret2009.
Særligbemærkelsesværdigt er det i

den forbindelse, at ikke kun abonne-
mentstallet på den traditionelle papir-
avis var stabilt, men at salget af epa-
per-udgaven i abonnement, som via
internettet giver adgang til både den
daglige avis og vort avisarkiv, også
tegnede sig for en fortsat stigning i
2010.
Mendetændrer dog ikke ved, at vi

afhensyntilavisensudviklingogkvali-
tetarbejdermålrettetpåenøkonomisk
forbedring gennem et forøget salg til
bl.a. de gratister, der læser over skul-
derenpåbetalendeabonnenter.

Fokuspåøkonomienmånødvendig-
vis være stor, fordi avisens kvalitet er
afhængig af de til rådighed værende
ressourcer. Derfor er det naturligvis
beklageligt, at mange annoncekunder
stadig forholdt sig forsigtigt afventen-
de i det forløbneår, selvomkonjunk-
turkurveniTysklandbegyndteatstige.
Den afventende holdning hos annon-
cørernekomdesværrebådetiludtryki
vortegetannoncesalgogidetoverre-
gionale annoncesalg, somvi gennem-
fører i et samarbejde med de øvrige
aviseriSlesvig-HolsteniSHP-gruppen.
Her var omsætningen bemærkelses-
værdigdårlig.

TRYKKERIET

Selskabets trykkerier bidrog også i
2010med et pænt overskud, der ube-
skåret går til avisproduktionen. Men
ogsåhermærkedevinervøsitethosde
eksterne kunder, hvoraf langt største-
partendesværrestadigliggerudenfor
mindretalletsorganisationer.
Vi har stadig en ambition om, at

mindretallets organisationer i langt
størreudstrækning,enddetindtilvide-
reer tilfældet,vilbenyttesigafFlens-
borgAvis’ topmoderne trykkerifacilite-
ter, isærdavierkonkurrencedygtige i
forholdtiltysketrykkerier.Ogdetervi,
selvombådevoremedarbejdereitryk-
kerierne og i alle andre afdelinger i
virksomhedenaflønneseftergældende
overenskomster. Den første forudsæt-
ning er imidlertid, at vi får mulighed
for at give tilbud på trykordrer til de
øvrigemindretalsorganisationerpåde-
res trykprodukter. Og det kniber det
desværrestadigmed.

FLENSBORGAVISA/S:

Hård økonomi men også lyspunkter



SKÅRETHELTINDTILBENET

Det har både i 2009 og i det forløbne
regnskabsår været en vanskelig og til
tidersmerteligprocesatfåøkonomien
til athængesammen.Detharudeluk-
kende været muligt, fordi vi løbende
harskårethelt indtilbenetivorespa-
rebestræbelser og derfor stadig har
ubesatte stillinger i både redaktionog
administration. Vi har været nødt til –
forhåbentligmidlertidigt-atskærepo-
pulære serviceydelser væk som ek-
sempelvis freelance-produktet Louises
Køkken, håndbold-livetickeren på net-
tet samt at skrue ned for udgiftskræ-
vende reportagerejser. Desuden har
dermåttetkompenseresforlangtidssy-
gemeldinger ipersonalestabenveden
betydelig ekstraordinær indsats fra
medarbejderne ud over overenskom-
sternes rammer – i stedet for ved an-
sættelseafvikarer.

BLADHUSET

Selv om negative økonomiske strøm-
ningerhar sathovedpartenafdagsor-

denenpåFlensborgAvisidetforløbne
regnskabsår, har der dog også været
lyspunkter,somskalnævnesher.Ifle-
reårharvi skubbeten tiltrængt reno-
vering afmediehuset påWittenberger
Wegforanos,fordiviikkefandtdetfi-
nansieltforsvarligtatbrugeafdespar-
somme driftsbudgetter. Men med en
todelt særbevilling via Seksmandsud-
valget,dernuerblevet tilSydslesvig-
udvalget, fik vi i 2009 og 2010 i alt
50.000 euro til husets istandsættelse
med bl.a. nye vinduer, nyt indgangs-
parti og tiltrængt maling af en del af
bygningenindvendig.Arbejdetblevaf-
sluttetidecemberifjor.
Endeligmodtogvi engenerøsgave

påenmillionkr.fraA.P.MøllerFonden
tilindkøbafnyekontormøbler,somer-
stattedemediehusetsefterhåndenned-
slidte inventar fra 1986, da huset blev
indviet.DengangvardetligeledesA.P.
Møller Fonden, som forærede avisen
kontormøblerne. Der skal herfra lyde
envarmtaktilfondenfordengenerø-
segave.
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LOKALREDAKTIONERNE

Redaktionen,salgskontoretogekspedi-
tionenpåWillyBrandt-PladseniFlens-
borgssmørhulvedhavnenhariøvrigt
efter de første tre år vist sig som en
voksendesucces.Vierkommettættere
påmangelæsere,vifårløbendeinspi-
rationog input tilnyhederogreporta-
ger, som vi tidligere ikke fik. Vi arbej-
dermed planer om sammenmed an-
dreorganisationerimindretalletatåb-
ne kontoret endnumere for publikum
ved at gennemføre udadvendte aktivi-
teter netop der, hvormangemennes-
kerfærdes,oghvorvierhelttætpåde
mangeartedeaktiviteter forbådeturis-
terogbyensborgerevedhavnen.
Et par af vore øvrige lokalredaktio-

nerståroverforændringer:Slesvig-re-
daktionenerflyttetfraLolfodtilnyeog
bedre lokaler iSydslesvigskForenings
Slesvighus,hvorbl.a.ogsåSSFselvog
det danske bibliotek nu har til huse. I
Nibøl flytter lokalredaktionen fra de
hidtidigelokalertiletkontorfællesskab
med Sydslesvigsk Forenings amtsse-
kretariat med det formål at skabe sy-
nergieffekterforbådeSSFogavisen.

EDB-SAMARBEJDE

Synergieffekter har vi på andre felter
haft god gavn af gennem samarbejde
påEDB-niveau.Vihosterivortekniske
afdeling hjemmesider og mailservere
for andremindretalsorganisationer og
en række eksterne kunder. Det sparer
alle implicerede for en del af service-
udgifterne, sikrer permanent update,
giver forøgetdatasikkerhedogdøgno-
vervågningaf systemet i alles interes-
se. Dermed kan vi sikre indtjening fra
EDB-afdelingen,ogdetvilpålidtlæng-
ere sigt kunne give et pænt afkast til
avisproduktionen på samme måde,
somdenkommercielletrykkeriafdeling
hargjortdetiefterhåndenmangeår.

INFORMATIONSTILTAGNORDPÅ

Vi havde i det forløbne år håbet, at
samarbejdet imellem mindretalsorga-
nisationerne kunne udvides på to an-
dreområder–fordetførstevedetable-
ring af et professionelt nordvendt in-
formationsorgan, der skulle have til
formålpåobjektive journalistiskepræ-
misseratøgekendskabettilSydslesvig
ogmindretallet viamedier iDanmark.
Og for det andet ved udgivelse af et
periodiskmindretalsmagasinmed alle
organisationersompartnere.
På trods af tilslutning fra alle med-

lemmer i et organisations-tværgående
arbejdsudvalg strandede informa-
tionsorganetdesværrepåøkonomiske
betænkelighederblandtmedlemmeraf
Det sydslesvigske Samråd. De øvrige
organisationer havde ganske vist i de
første sonderende samtaler med avi-
sensledelsevistbegejstringforetfæl-
lesmindretalsmagasin,men idensid-
steendevardetkunSydslesvigskFor-
ening og avisen, der var parate til at
kastesigudiprojektet.
Detførstenummerafmagasinetud-

komkortførpåske,ogSSFogavisens
ledelse håber stadig, at andre organi-
sationer vil overveje at gåmed i pro-
jektet.

INTERNETTET

Den helt centrale udvikling af Flens-
borgAvisskalnødvendigvisforegåpå
flere forskellige informationsplatforme
i fremtiden – nemlig i papiravisen og
viaelektroniskekanalersamtpådesta-
digmerepopulæresocialenetværkpå
internettet.
Dentiderforbi,dadetkunerdesto-

re, overregionale nyhedsmedier, der
basererderesfremtidpåmediekonver-
gens,dvs.udgivelserpåflereparallelle
platforme.

MINDRETALSAVISER

På det seneste årsmøde i mindre-
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talsavisernes udgiverorganisation MI-
DAS blev det tydeligere end nogen-
sinde tidligere, at en stor del af de
små, mellemstore og store mindre-
talsaviserbasererderesoverlevelseog
nødvendigeudviklingpåmediekonver-
gens.
Beretningerneomdehidtidige erfa-

ringerframangeafdegodt30mindre-
talsaviseriMIDASogdeekspertvurde-
ringer,derblevgivetpåMIDAS-årsmø-
det, viste, at papiraviserne utvivlsomt
vilændre karakter i taktmed, at time-
til-time nyheder vil blive formidlet ad
elektroniske kanaler og give papirud-
gaverne forøgetplads til atbaggrund-
sorientere, gå i dybden og formidle
mere featurestof samt forbrugerstof
medsigtepåbl.a. læsernesfritidsinte-
resser.

LÆSERKRAV

Idenforbindelseerdetdesudenvigtigt
at holde sig for øje, at der stilles sta-
digt stigende krav fra læserne til avi-
sernespapirudgaver.Deskalværeind-
bydende,ifarveoghelstifleresektio-

nerforblotatnævnenoglefånødven-
digeelementer.
Det var også baggrunden for relan-

ceringenafFlensborgAvisi2007-2008,
davidelsrykkedetætterepåvoresker-
nelæsere i Flensborg, hvor vi har den
største abonnements-koncentration,
delsvedatovergåtilfire-farverpåalle
siderogdagligudgivelseitoellerflere
sektionersamtparalleludgivelseafpa-
piravisen som E-paper – enten som
supplements-abonnement eller som
solo-abonnement. Samtidig grundlag-
de vi FlA-online – avisens åbne inter-
netavis,derergratisadgangtil.

FLA-ONLINE

På trods af den internationale økono-
miskekrise,derkortefterramteosog
voromsætningmedfuldstyrke,valgte
vialligevelatopretholdeFlA-onlinepå
et forholdsvis lavt blus. Og kun ved
hjælpafen lille floksærdelesengage-
rede redaktionelle medarbejdere, der
hovedsageligt uden for normal ar-
bejdstidsørgerforatupdaterenet-avi-
sen, lykkedesdet i2010ogfortsat iår
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atdriveFlA-onlinevidere.Denerbase-
ret på centrale dele af den trykte avis
samt på stof fra Ritzau og Scanpix i
Danmark og DPA i Tyskland. Og selv
om FlA-online stadig kører på spare-
blus, er det lykkedes at skaffe en be-
skeden elektronisk annonceomsæt-
ning, der indikerer, at udbygning af
netavisen rummer større annonce- og
dermedindtægtsmuligheder.

KAMPAGNER

I vurderingen af Flensborg Avis’ elek-
troniskenyhedsformidlingerdetværd
atsepåbetydningenafdenlangvarige
redaktionellekampagne,vigennemfør-
te i forbindelse med den slesvig-hol-
stenske delstatsregerings ophævelse
af den økonomiske ligestilling for de
danske mindretalsskoler i Sydslesvig.
Flensborg Avis blev med grundlag i
hovedsagelig FlA-onlines omfattende
reportager, redaktionellekommentarer
og formidling af debatstof omdrej-
ningspunkt for trykte og elektroniske
danskemedierog til envisgradogså
fortyskemedier.Avisenernæppeno-
gensindetidligereblevetciteretsåofte
ogsåmegetiandremedier,ligesomvi
sjældent tidligere har været brugt så
megetsomandremedierskommenta-
torer.
Selvomdetharværet i lidtmindre

omfang,hardebattenisommeromen
stramningidendanskegrænsekontrol
tilsvarende været et eksempel på den
betydelige gennemslagskraft, som
FlensborgAvis’ internetavis trodssine
beskednerammerharienbredereom-
verden. Avisen har i forbindelse med
grænsekontrolaffæren været citeret i
talrigeandrenyhedsmedier,og redak-
tionen har i samtlige danske tv-statio-
ner haftmulighed for at begrunde og
kommentere FlensborgAvis’ holdning
isagen.
Det har været af ubetalelig betyd-

ning for FlensborgAvis’ bekendtheds-
grad uden for vores primære udgivel-
sesområde. Det har desuden været

vigtigt fordetdanskemindretal iSyd-
slesvigsomhelhed,bl.a.fordiSydsles-
vigsk Vælgerforenings aktive politiske
rolle idebattenomgrænsekontrolhar
satfokuspåSydslesvigblandtdanske-
renordforgrænsen.

LÆSERPOTENTIALE

Bådedenævntetokonkreteeksempler
på netavisens store berøringsflade og
detbetydeligeantallæserepåFlA-onli-
ne hver dagmed særlig stor frekvens
påsøn-oghelligdage,nårpapiravisen
ikkeudkommer,anskueliggøretyderli-
gere læserpotentiale fra det øjeblik,
netavisenløftesoppåethøjereredak-
tioneltplanmed flere time-til-timeny-
heder i de fleste af døgnets timer og
medhyppigereopdateringer.
Mens det nuværende antal pr. må-

ned ligger på godt 20.000 unikke bru-
gere, der åbner knap enmillion sider,
har vi ved særlige lejligheder som
f.eks. imaj i årveddedanskeårsmø-
derhaft30.000unikkebrugere,derkig-
gedepå1,4millioner FlA-online-sider.
Detgiverosenforventningomatkun-
nenå40.000unikkebrugereigennem-
snit, når netavisen er nået op på det
planlagtehøjereniveau.

AFSLAGSKUFFEDE

Detvarderforenskuffelse,atvifikaf-
slag på vor ansøgning om støtte til
videreudvikling af Flensborg Avis på
flereplatformefraSydslesvigudvalgets
projektpulje til bl.a. en forøgelse af
nordvendt informationsvirksomhed
omSydslesvigogmindretallet.Sydsle-
svigudvalget begrundede sit afslag til
FlensborgAvismed,atdenrækkepro-
jekter til nyhedsformidling på elektro-
niske platforme, vi havde søgt om til-
skud til i en pilotfase, betragtes som
drift og ikke som egentlig nye projek-
ter.
Detbetyderikke,atviharopgivetat

fremtidssikre Flensborg Avis som et
bredt funderet medie, der imødekom-
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mer nutidens og især fremtidens læ-
serbehov.

PLANER

Derforharviudarbejdetenomfattende
plantilnyorienteringognyprioritering
af avisens nyhedsformidling. Planen
indebærer, at netavisen udbygges, at
avisensstofkantilbydesiabonnement
påiPhone,iPadogAndroid,ligesomvi
vilværeredaktionelleværterfordebat-
tenpåFlensborgAvis-facebook.Vihå-
ber at kunne realisere centraledele af
projektetibegyndelsenaf2012.
Det bliver en vanskelig opgave, og

detkræveretstortengagementfraalle
implicerede. Ligeledes må læserne
vænne sig til, at Flensborg Avis får
større bredde som et nyhedsmedie,
der sætter nye prioriteter for sit stof-
valg.Men da det helt afgørende er at
imødekomme nye krav og ønsker fra
mediebrugerne her midt i medierevo-
lutionen, ser vimed fortrøstning frem
til,atdetvillykkes.

TAK

På selskabets vegnevil jeg takkevore
samarbejdspartnereiogudenformin-

dretalletforsamarbejdetommangear-
tedeprojekter.Vipåavisenkunneøn-
ske,atflereafdeprojekter,vihardrøf-
tetigennem,varblevetrealiseret,men
vi ser stadig muligheder for i fælles-
skab imindretallet atnånoglevigtige
mål, bl.a. når det gælder udadvendt
kommunikation på journalistiske præ-
misser.

I forlængelse af det konstruktive
samarbejde,vipåavisenharmedSyd-
slesvigsk Forening om udgivelse af
medlemssiderne KONTAKT en gang
om ugen og det forsigtige tilløb til et
mindretalsmagasin er der utvivlsomt
basis for flere fælles projekter. Tilsva-
rende gælder i forhold til Skolefor-
eningen,somavisenarbejdertætsam-
men med om det periodiske skoletil-
læg Fokus, og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger,somvisamarbej-
dermedomenforeningssideengang
omugen.
Det er desuden vor opfattelse i avi-

sens ledelse,atdetbidrager tilatska-
benyttigetværgåendeforbindelseriet
geografisk spredt mindretal, at andre
organisationer som det danske biblio-
tek, Sydslesvigsk Vælgerforening og
Sprogforeningen i Sydslesvig regel-
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Flensborg Avis´ lokalredaktion i Slesvig flyttede fra Lolfod 69 til Slesvighus primo august;
t.v. lokalredaktørerne Renate Hopfe og Anker Simonsen. (Foto: SPT)



mæssigtinformererdagbladetslæsere
påegnepræmisser via særsider i avi-
sen.Også til disseorganisationer skal
derlydeentakfordenkonstruktivedi-
alog,der førte tilnyeaftaleromudgi-
velse af særsider. Det er helt entydigt
tilgavnforalleparter.
Der skal lyde en kæmpestor tak til

avisensmedarbejdereialleafdelingeri
ogudenforFlensborgfordetstoreen-
gagementogdenentusiasme,derhar
været afgørende for, at vi er kommet
nogenlunde velbeholdent ud af efter-
krise-året 2010. En ekstraordinær ind-
satsfraallesiderimedarbejderstaben,
selv når det kunne forekomme mest
surtpågrundafbesparelserogubeha-
gelige indskrænkninger, har givet net-
op det løft, virksomheden kvalitativt
havdebrug for.Den trængteøkonomi
blevenudfordringforalleivirksomhe-
den–fradenredaktionelleavisproduk-

tion,overadministrationen,ekspeditio-
nen, de tekniske afdelinger og annon-
cesalgsafdelingen til det kommercielle
salgog trykkeriproduktionen,hvorder
blevudfoldetstoreanstrengelserforat
få de finansielle ender til at nå sam-
men.
Vierhelt klarover,atdet trodssik-

ringen af den danske statsstøtte til
mindretallet gennem Folketingets en-
stemmige vedtagelse af Sydslesviglo-
venhar været en vanskelig opgave at
være medlem af Sydslesvigudvalget
på et tidspunkt med økonomiske
stramningeriDanmark.Ogselvomik-
kealtergået,somvipåavisenkunne
ønskeos,viljegtakkeudvalgetforgo-
de relationer til selskabet og en altid
konstruktivkommunikation.
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Af formand Margrid Jensen

Aktive Kvinder i Sydslesvig startede
året2011med680medlemmerfordelt
på 11 foreninger fra Holtenå i syd til
Flensborg i nord. Medlemstallet i de
forskellige foreningervarierer fra8op
til200.
Året startede sædvanen tromedde

mangegeneralforsamlinger,hvorsom
regel kredsstyrelsesformanden er til
stede, foratholdedendirektekontakt
tildelokaleforeningerogderesbesty-
relse.
Påkredsgeneralforsamlingenimarts

blevderrokeretpåposterneikredssty-
relsen. Som formand for DSH-Aktive
KvinderiSydslesvigblevMargridJen-
sen valgt. Inge-Lise Møller varetager
nuopgavensomnæstformand.

WEEKENDSTÆVNET

Vort første kredsarrangement er altid
weekend-stævnet på Jaruplund Høj-
skole.Emneti2011var”Sundhed–al-
ternativ behandling”. Den første dag
fortalteSaschaUrbanomhypnoseog
dens behandlingsmuligheder. I nogle
øvelser fik alle hhv. enkelte af os ind-
bliki,hvorhurtigmankanblivehypno-
tiseretoghvordandet føles.Betænke-
ligheder ved at blive viljeløs blev ud-
ryddet. Vi kunne alle opleve, at man
underhypnosenaltidkansigefra,hvis
man ikke er indforståetmeddet,man
bliverbedtomatgøre,fordiomverde-
nenikkebliverlukketude,ogmansta-
dighører,hvadderskerrundtomkring
en.
Dagen efter gav Tina Jähde os et

DSH–FORENINGENAFAKTIVEKVINDERISYDSLESVIG-tilsluttetSSF:

680 medlemmer i 11 foreninger
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hurtigtoverblikoverdenkinesiskena-
turmedicin.Smerterpåetbestemtsted
hentyder til bestemteorganer, og ved
at spise bestemte fødevarer kan man
aktivereenergien ikroppentilathjæl-
pesigselv.Tilsidstvistehun,atman
vedhjælpafzoneterapien,anvendtpå
øret,kanse,hvilkeorganerellerkrops-
deledergiverproblemer.Vifikallebe-
kræftet vore ”sygdomme”, idet Tina
kiggedepåvoreallesammensører.

DRESDEN

Husmoderdagen og informationsturen
gikiårtilDresden.Sidsteweekendisep-
tembernåedeviatsedevigtigstesevær-
digheder,blandtandetunderenbyrund-
tur, Zwinger, Kreuzkirche, Frauenkirche
og Brühlsche Terrasse, Semper Oper
plusensejlturpåElben.

SAMARBEJDE

ForeningenafAktiveKvinderiSydsles-
vig samarbejder med den Slesvigske

Kvindeforening og har kontakt til den
Nordslesvigske Kvindeforening i Dan-
mark. Tove Hinriksen, Birthe Hansen
ogInge-LiseMøllersidderiFolkevirkes
repræsentantskab i København. Tove
erogsåvalgt ind i forretningsudvalget
sammested.
Vi har to repræsentanter i Voksen-

undervisningsnævnet,ElkeJentzenog
Birthe Hansen. Så har vi tre i Sund-
hedsrådet, Ruth Fink, Karin Becker og
Karen Scheew. Karen sidder også i
Dansk Sundhedstjenestes forret-
ningsudvalg.IdetHumanitæreUdvalg
sidder Karin Kolster som vor repræ-
sentant. De tilsluttede foreninger har
tre repræsentanter i SSFs Hovedsty-
relse.DeterAnnemarieErichsen,Povl
Leckband og Inge-Lise Møller. Desu-
den samarbejder vi med SSF, Dansk
Centralbibliotek, den Slesvigske Kvin-
deforening og Kirkehøjskolen om for-
skelligeforedrag,somermedtilatgø-
re de enkelte foredrag billigere for os
alle og samtidig kommer de ud til
mangeflere.

Af fhv. daglig leder Katrine Hoop

Efteretbragafenjubilæumsfesti2010
med masser af gæster og søde ly-
kønskningerfranærogfjernharviikke
kunhaftglædeafennyomgang»Jule-
rock«medfuldthusiVolksbad.Vihar
ogsåmed stor fryd haftmulighed for
atdeltageiNørregadesnyevintermar-
ked »Vintermagi - Winterzauber«.
Kunsthåndværk og kunstnere og
mangeaktive lokale forretningsdriven-
deharværetmedtilatomdannehele
Nørregade til etmagisk sted og byde
påetjulemarkedudoverdetsædvanli-
ge.

UDSTILLING

Enudstillingmednogleafvorekursis-
ters egne værker har været dette års
førstehighlight.Efterenrækkefinekur-
ser i »Ekspressivt portrætmaleri« ved
billedkunstnerVernerBremsharkursis-
terne udstillet deres malerier i husets
mangesmålokaler.Envelbesøgtferni-
seringmedintroduktiontiludstillingen
vedunderviserenhargivetdenperfek-
teoptaktmedægtegalleriflairoverste-
det.Det har været imponerendeat se,
hvilketudbyttedeltagerne,somtildels
er nybegyndere inden for billedkunst,
harfåetudafundervisningen.

AKTIVITETSHUSETIFLENSBORG:

Kultur året rundt



GLAS

Kunstogkunsthåndværkharklartstået
i fokusforåretskurser.Ogdeterfort-
sat glaskunst, der er vort helt store
trækplaster. Kurserne i fremstilling af
skåleogfadeviafusing-ogslumping-
teknik er stadig populære. Og takket
værestøttefraOberstH.ParkovsMin-
defondhardetalleredesidsteårværet
osmuligtatudbyggemulighedernefor
at arbejde med glasperlefremstilling i
huset. Det har vi haft stor glæde af i
dette år med en række fuldtegnede
glasperlekurser ogmange flittige bru-
gereiatelieret.

ITOGMUSIK

På IT-området har vi haft succesmed
at oprette »Aktis SeniorKlub / 50+ IT«
som et tilbud til ældre IT-brugere om
athentehjælpogvejledning til IT-op-
gaver. Udover hjælp til PC-håndtering
erderogsåmulighedforatfåenintro-
duktion til at overspille plader til CD,
videobåndtilDVDellerscannedias til
filer med husets nemme udstyr. Me-
dens den ældre del af brugerne er
interesseretiIT,ervoresungebrugere
mest glade for musik og samvær og
mødes fortsat regelmæssigt til »Fre-
dagsbar«ihuset.

DELAGTIGGØRELSE

Viprøverbestandigtpåatdelagtiggøre
vore brugere i processerne i huset og
inviterer to gange om året til bruger-
møde. I første del af mødet henter vi
inspiration til nye tiltag i huset ved at
adspørgevorebrugere, iandendeler
der mulighed for at finde sammen i
mindregrupperogdrøfteværkstedsre-
lateredeemnermeddeansatte.Mange
afvorebrugerehariårdesudenbenyt-
tet sig af muligheden for hyggeligt
samværmedpersonalettilvortraditio-
nellegrillaften indensommerferien.Vi
harnydtendejligaftenmed90delta-
gereihusetsbaggård.

CROSSCULTURE

Grillfestenharogsålokketmangeafde
studerende og mentorfamilierne fra
projektet »Cross Cultural Cooking and
Communication« i samarbejde Flens-
borguniversitet til atoplevenoget ty-
piskregionalmadkultursomafveksling
tildestadigpopulæreaftener,hvorde
studerende præsenterer deres hjem-
landeiMødestedet.Projektetervedat
gøresigselvstændigtogplanlæggerat
grundlægge en egen forening. Det er
tvivlsomt,omvifortsatkanhusearran-
gementerne,dadeltagerantalleterved
atoverstigevorkapacitet.

FESTIVAL

Kapaciteterne har også været ved at
sprænges til »Dockyard Festival / 72,5
hours« i Galwik Parken ved Schlacht-
hof-området. I 2011 har det været det
tredjeåritræk,atSchlachthofhardan-
netrammeomenstorfestforstoreog
små undermottoet »72,5 hours«. I år
er denne familiefest fusioneret med
»Dockyard Festival«, som er opstået i
et samarbejde mellem Volksbad og
SdU.Aktivitetshusetharsammenmed
flere at SdUs fritidshjemdeltaget i fa-
miliefesten med et tilbud om T-shirt-
print. Og vortmusikværksted har væ-

182

Tom Klose ved Dockyard Festivalen i juni.



retmedarrangørtil festivaldagen,som
har samlet flere tusindemennesker til
rockunderåbenhimmel.

FOLKBALTICA

Musikhargenereltprægetåretsgang.
Udoverigenathusefestivalkontorettil
årets »folkBaltica Festival« er Aktivi-
tetshuset ved at etablere sig som
salgsstedforbillettertilkoncertermed
danskpopulærmusikibyen.Publikum-
met tilSSFsogde lokalespillesteders
arrangementerprofitererafvorcentra-
le beliggenhedogde lange åbningsti-
der.Ogvinydergodtatdemangenye
ansigter,der fårkendskabtilhusetvia
deres billetkøb. Alene til Kim Larsen-
koncertenharvisåledessolgtover400
billetterviavorreception.

WORKSHOP

I forbindelse med »Seaside Rendez-
vousFestival«ispillestedetKühlhausi
Flensborg har Aktivitetshuset dannet
ramme om en workshop for unge
bands, som gerne vil uddybe deres
kendskab tildenprofessionellemusik-
verden. Professionelle fra arbejdsom-

råderne label, booking og manage-
menthar stået til rådighed iMødeste-
detmedindividuelletipsogråd.Viled-
sager sådanne weekendarrangmenter
typisk ved at holde åben lørdag i hu-
sets café og oplever, at det er noget,
vorebrugeresætterprispå.

ÅRSMØDEROCK

Viharogsåselvværetmedtilatarran-
gere en koncert med en vild omgang
Årsmøderock i samarbejde med vor
hovedorganisation SdU. Og da Syd-
slesvig er så heldig at blive optaget
som»SpilDanskKommune«varAkti-
vitetshuset aktiv medspiller i forbere-
delsernetil»SpilDanskDagen«iokto-
beriSydslesvig2011medmangesmå
arrangementer rundtom i landsdelen,
koncerteriFlensborgogetstortarran-
gementmedfællessangpåSøndertorv
iFlensborg.

SAMARBEJDE

Vi har haft et intensivt samarbejde
med SdUs konsulenter gennem hele
året bl.a. i forbindelse med de oven-
nævnte projekter samt ved at udlåne
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Afskedsparty for Katrine Hoop, der gik som leder med udgangen af september. (Foto: Lars
Salomonsen)



udstyr og vor FSJ-medarbejder
(FSJ=frivilligtsocialtår) tilnogleafde
talrige arrangementer, konsulenterne
stårfor.Ogsåsamarbejdetmeddean-
dre huse under SdU har vi haft stor
glæde af. Udover at gå sammen om
friluftsarrangementer har vi huset en
lille udstilling om SdUs fritidshjem i
Aktivitetshusets café omkring årsmø-
derne.

FRAVALG

Viserderfortilbagepåetglædeligtog
stabiltår.Detenesteprojekt,viikkehar
kunnet realisere som ønsket, var vore
planlagte højskoledage i sommerferi-
en. På trods af en almen positiv re-
sponspåvorttiltaghardetvistsig,at
mange potentielle deltagere ikke øn-
skedeat investereenugeisommerfe-
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Ghana er mere end fodbold og kakaoplantager – det kunne 45 gæster opleve til Cross Cultu-
ral Cooking & Communication i Aktivitetshuset i Flensborg sidst i maj. Arrangementet var
igen blevet til i samarbejde med linjen Energy and Environmental Management for Develo-
ping Countries (fhv. SESAM) ved Flensborg universitet. Ebenezer og Samuel gav gæsterne
en forrygende præsentation af deres hjemland ved konstant at skifte fokus mellem Ghana
set fra en turists synsvinkel og landet, som det opleves til dagligt som storbybeboer i Gha-
na. Efter den imponerende præsentation inviterede de to studerende gæsterne til at smage
på landstypiske retter – og her var der både hjemmelavede bananchips, yams, kylling, frite-
ret fisk, auberginegratin, salat, risretten jollof, sovsen shito og maisretten kenkey at vælge
imellem. De to bor i Flensborg siden starten af 2011 og læser ved universitet som stipenda-
ter fra Deutscher Akademischer Austauschdientest (DAAD). (Foto: Aktivitetshuset)



rien i et ophold i hjembyen og derfor
fravalgte tilbuddet. Så det skal gen-
nemtænkes, om vi kan finde andre
rammerattilbydenogettilsvarendei.

RENOVERING

Åretsstoreinvesteringvarengennem-
gribenderenoveringaføvelokalet,som
harlidtunderfugtskaderilangtid.Den
nyeakustikilokaleterfremragendeog
glæder især de brugere i lydstudiet,
derbenyttersigaføvelokaletsomop-
tagelsesrum.Menviarbejderendnupå
atlydisolerelokaletmereudadtil,efter-
som noget af isoleringen er gået tabt
ved fugtsaneringen, da det hidtidige
rum-i-rum-system ikke fungerer i så
fugtigeomgivelser.

BREDVIFTE

Andet kursushalvår 2011 bød atter på
enbredvifteafkurserforbrugereialle
aldre, og personalet glæder sig til en

hyggelig vinter med liv i huset i
sammenhængmedjulekurserneiateli-
eret. Inden Aktivitetshuset traditionen
tro afslutter året med »Julerock« i
Volksbad, er der igen en familieefter-
middag på programmetmed julehyg-
ge og mulighed for at dyppe lys og
fremstillejulepynt.

TAKOGFARVEL

DetteårharværetmitsidsteåriAktivi-
tetshuset.Determigenstorglædeat
haveværetmedtilatopleveogpræge
huset som leder i 4,5 år. Jeg har sat
stor pris på at havehaftmulighed for
at arbejde i dejlige omgivelser sam-
men med nogle fantastiske kollegaer.
Nuserjegfremtilnyeudfordringerog
glædermigtilfremoveraterfarehuset
fraetbrugerperspektiv.
Jegvilhermedgernesigetaktilalle

brugere, kollegaer og samarbejdspart-
nere.Jegønskerjeralleenglædelig
julsamtetlykkeligtnytår!

185

Crashkurs deltog ligeledes i Dockyard Festivalen i juni.
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Af formand Preben Vognsen

Der bliver ofte stillet spørgsmålet,
hvad vil, kanog skal den selskabelige
foreningBorgerforeningen?Svaretfin-
des i foreningens formålsparagraf:
"Foreningenhartilformålatbydesine
medlemmerogfamilielejlighedtilsel-
skabeligt samvær, til behagelig
underholdning og tankeudveksling
medringestmuligebekostning".
Detharmaniforeningens176-årige

historie væretbevidstom,ogdet vid-
ner vel det konstante medlemstal på
ca.230om.
Bestyrelsen harmålbevidst arbejdet

på at få så mange medlemmer som
muligt engageret. Medlemskredsen
omfatter de etablerede fra såvel syd
somnord for skelbækken.Opbakning-
en til arrangementernepåomkring50
deltagere ser bestyrelsens som noget
positivt.
Damanforetparårsidenforhøjede

kontingentet til 20 euro pr. år lød der
kritiske røster m.h.t. udmeldelser af
foreningen.Deterikkesket,tværtimod
harfleremeldtsigindogopfangetden
naturligeafgangafmedlemmer.
For tidenarbejderbestyrelsenpåat

få medlemmernes e-mailadresser for
dermed at spare på portoudgifterne
vedudsendelseafindbydelserm.m.
I skrivende stund har sekretæren

modtagetomkring120e-mailadresser,
hvorved en god del af medlemmerne
kan nåes gennem internet, hvilket gi-
verenportobesparelsepåentredjedel
påårsbasis.

ÅRETSGANGIFORENINGEN:

Daforeningensregnskabsårgårfraok-
tober tiloktober,afholdes foreningens
hovedgeneralforsamlig ifølge vedtæg-
terneioktobermåned.
Aftenens gæstetaler var naturgraf

JørgenClausenframiljøcentret iRibe,
derfortalteom,hvordandedanskere-
gionersmiljøcentre passer på naturen
ogsørgerfor,atdererenfornuftigba-
lancemellemnaturbeskyttelseogbrug
afdansknatur.
Ved grønkålsspisningen i november

havdeviSimonFaberpåbesøgmedet
causeriom"Kulturensrolle ivalgkam-
pen om overborgmesterposten", som
SimonFaber vandt ved valget 21. no-
vember 2010. I øvrigt er det 60 år si-
den, Flensborg sidst havde en over-
borgmestermedrodidetdanskemin-
dretal.
Borgerforeningens nytårmøde fandt

stedden2.januar,hvordettraditionen
tro er generalkonsul  Henrik Becker-
Christensen, der holder nytårstalen.
Den rummer et vue over året, der
svandt,ogetblikindi,hvadmindretal-
let og andre vil kunne forvente i det
nye år. Det musikalske indslag var
overladttilStineBilidt,uddannetsang-
eriEngland,nulærervedKrusåskole.
Hun leverede en blanding af musical-
sangeogevergreensfrasitomfattende
repertoire. For de godt 70 deltagere
blevdetengodoptakttildetnyeår.
Borgerforeningengæstede i februar

Flensborg Universitet. Efter rundvis-
ning orienterede direktør, dansk-pro-
fessor Elin Fredsted om universitetets
oprettelse, arbejdets gang og om de
problemer,dererforbundethermed.
I april gæstedeOleHyltoft, forfatter

og aktiv samfundsdebattør Borgerfor-
eningen.

BORGERFORENINGEN-tilsluttetSSF:

Hvad vil, kan og skal Borgerforeningen?



Han blev valgt ind i Danmarks
Radiosbestyrelsei2007ogblevnæst-
formandi2009.
Ole Hyltoft havde et lidt andet syn

på danskheden end den, der normalt
hersker i Sydslesvig. Titlen på hans
sidsteværker"Tørduværedansk".Af-
tenenstalerformåedepåbedstevisat
fådetsydslesvigskepublikumitale.
StatutterneforBorgerforeningenhar

man fulgt siden oprettelsen i 1835 -
med at være upartipolitisk, men med
enbevarelseaftilhørsforholdettilkon-
gehuset.
Enmarkeringafmonarkensfødsels-

dagden16.aprileren tilbagevenden-
debegivenhed.
Sammenkomsten fejres i fællesskab

med beboerne på Dansk Alderdoms-
ogPlejehjemiFlensborg.Festligheder-
nebegynder ihjemmetsskønnehave,
hvormansamlesvedDronningensEg,
som Borgerforeningen plantede i an-
ledningafDronningMargrethes50års
fødselsdag i 1990. Her holdt forening-
ens formand en kort tale, hvor han
bl.a. kom indpå "Himlenerblå, solen
skinner,dronningenharfødselsdag,så
det kan ikke blive bedre. Dronningen
og kongehuset er Danmarks og
Sydslesvigsstolthed."
Veddetefterfølgendekaffebordmed

dansk kringle talte SSFs tidligere for-
mandHeinrichSchultzomkongefami-
lien. Personligt har han mødt Dron-
ningenen15gange.
Foreningens stiftelsesdag den 12.

majmarkeredesmedenaftenturtilAr-
næs,Tysklands mindstekøbstad.Ved

byvandringenfungeredeLisogPreben
Vognsen som guider. Der blev også
lejlighedtiletbesøgpårådhuset,hvor
borgmesterKuglerorienteredeomby-
ensfortidognutid.Afsluttendevarder
fællesspisningilandsbykroen"Boddel-
hoch"iRavnkær.
Venskabskredsen Frederiksklubben i

Aabenraainviteredeijunitiletbesøgi
FrøslevlejrensMuseum,BarakH6med
foredrag. Efter besigtigelsen var der
fællesspisning i Frøslevlejrens Efter-
skole, hvor forstander Jens Boddum
orienteredeomskolen.
Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at

tilbyde programmer, der tiltaler flest
muligeafmedlemmerne,dogmedbe-
varelseaftraditionernesomvigtigfak-
toriforeningensbeståen.
ForBorgerforeningenerdetvigtigat

fortsætteidespor,vihararvetfravore
forgængere, men med medleven i
samtiden og tilpasning til nutidens
krav.
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Borgerforeningens medlemmer er diskus-
sionsglade – under og efter møderne. (Foto:
Preben Busck Nielsen)
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Også i det forløbneårkunnemanpå
museet hilse på mange gæster. Der
skønnerman, at der siden åbningen i
2004harværetover8.500besøgende.
Der er stadig stor interesse i at af-

læggedettedanskprægedefamiliemu-
seum et besøg. Der kommer gæster
både fraTysklandogDanmark.Deter
især foreninger,derkommermedbus
foratbliveorienteretommuseetshis-
torie og videre udvikling. Det sker, at
der på en dag kommer 3 bussermed
ca.50personerihverbus.
Der kommer også en del skoleele-

ver, sommed stor interesse nyder at
sedegamlegenstande.
Museet annoncerer fortsat i en fol-

der, som udgives af „Arbeitsgemein-
schaft volkskundlicher Sammlungen
des Kreises Schleswig-Flensburg“ og
deltager også fra tid til anden i deres
kulturelleforanstaltningerilandsdelen.
Arbejdsfællesskabetharogsåværetpå
besøg i Christian Lassens Mindemu-
seum.

Foratgøremuseetmerebekendt,er
det også med i folderen „Grænseru-
ten“,somudgivesengangårligt.Efter
atFælleslandboforeningenforSydsles-
vig har fået egen hjemmeside, er det
hensigtenogsåatbrugedettemedium
tilatoplyseommuseetsarrangemen-
term.v.DettyskefjernsynN3harogså
været i Jarlundog lavet to vellykkede
filmommuseet.

INVESTERINGER

Ibygninger,somerover100årgamle,
er der altid noget, der skal repareres
hhv. fornyes.Selvfølgelig kander kun
foretages investeringer, såfremt de
nødvendigemidlerertilstede.
Takketvære tilskud fraprivate,men

isærmedstøttefraSydslesvigudvalget
lykkedes det at færdiggøre et nyt ud-
stillingsrumigennemkørslen.
Deterhensigten,atdesidstegamle

ting,somendnuergemtpåloftet,skal
udstillesher.

CHRISTIANLASSENSMINDEMUSEUM:

Et nyt udstillingsrum



Af forretningsfører Walter Jensen

Den 8. juli i år mødtes bestyrelse og til-
synsråd i Gaardejer Christian Lassens
Mindefond i Jarlund til det årlige fæl-
lesmøde. Mødet afholdes traditionen
tro på Christian Lassens fødselsdag, og
man startede på Medelby kirkegård
med at mindes Christian Lassen og tid-
ligere medlem af tilsynsrådet Ernst
Meyer.

Selve mødet blev afholdt i Land-
brugsmuseet i Jarlund i gårdens gamle
dagligstue under ledelse af tilsynsrå-
dets formand Hans Uwe Axen. De fore-
liggende ansøgninger samt de af be-
styrelsen besluttede bevillinger blev
forelagt og fandt tilsynsrådets samtyk-
ke. Herefter fordeles årets midler med:

85% til kulturelt arbejde,
11% børn og ungdom, og
4% voksen og ældre.
Regnskab og drift blev forelagt be-

styrelse og tilsynsråd og bekræftet.

Når man ser bort fra stærkt risiko-
fyldte engagementer befinder den
internationale rente for anbringelse af
kapital sig stadig på historiske lavpunk-
ter.For stiftelsens vedkommende bety-
der dette, at vor kapital ligeledes for-
rentes med en forholdsvis lav rente-
sats. Bevilling af støttemidler vil derfor
også i året 2012 udover fondens
strenge retningslinier blive præget af
begrænsning i midlernes omfang.

Ansøgninger om midler bedes som
altid sendt via hovedorganisionerne el-
ler direkte til stiftelsen inden 31. maj i
det pågældende år. Ydelserne vil så i
givet tilfælde blive udbetalt i juli må-
ned samme år.

Adressen er uforandret:
Gaardejer Christian Lassens Minde-

fond
att. forretningsfører Walter Jensen
c/o Union-Bank AG
Große Str. 2
24937 Flensborg

GAARDEJER CHRISTIAN LASSENs MINDEFOND:

Kapitalen forrentes med forholdsvis lav
rentesats
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Af Gaby Böttinger

Hvordan ser fremtiden ud for Dan-
marks-Samfundet? Det var et af de
spørgsmål, der blev stillet på Dan-
marks-Samfundets årlige repræsen-
tantskabsmøde lørdag den
12. marts på Vingstedcentret i Bred-
sten ved Vejle, som SSFs 2. næstfor-
mand og Sydslesvig-repræsentant for
Danmarks-Samfundet, Franz Dittrich
deltog i. Han blev ledsaget af Gaby
Böttinger fra Dansk Generalsekretariat.

Landsledelsen havde på et visions-
seminar sidste år udarbejdet et oplæg
til Danmarks-Samfundets fremtid, som
blev forelagt repræsentantskabet til vi-
dere drøftelse i gruppearbejde. Her
fremkom der mange interessante for-
slag, som vil indgå i landsledelsens vi-
dere arbejde.

SYDSLESVIG

Formand Nils Ole Kajhøj, der på mødet
blev genvalgt, glædede sig over, at ar-
bejdet i Sydslesvig kunne udbygges
med opstilling af deres udstillingstelte
i forbindelse med årsmødernes tre sto-
re friluftsarrangementer i Flensborg,
Slesvig og Husum hhv. Tønning, og at
interessen er voksende. Som noget nyt
vil organisationen i år for første gang
også være repræsenteret med en ud-
stillingspavillon på lørdagens frilufts-
årsmøde i Egernførde. Formanden
fremhæver, at Danmarks-Samfundet
gerne er behjælpelig med råd og vej-
ledning vedrørende anvendelse af
Dannebrog.

P.t. udarbejder landsledelsen en kur-
sushåndbog til fanebærerkursus for
tidligere og nye fanemodtagere. Hånd-
bogen forventes udgivet i løbet af i år.
Desuden fremstilles materiale om Dan-

nebrog til undervisningsbrug til for-
skellige klassetrin. Materialet skal selv-
følgelig også tilbydes alle danske sko-
ler i Sydslesvig.

JUNIORFANE

Som et nyt tilbud kan der søges om en
juniorfane. Fanen er et supplement til
børnefanen og den normale fane.
Mens børnefanen med en stang på 195
cm er til brug for mindre og lidt større
børn, er juniorfanen med en stang på
220 cm tænkt til store børn og juniorer
i 15/16-års alderen.

OVERRÆKKELSER

I Sydslesvig bliver årsmødeweekenden
i maj/juni gerne brugt til overrækkelser
af flag og faner, skænket af Danmarks
Samfundet, til distrikter, skoler, børne-
haver og foreninger og andre institu-
tioner i landsdelen. Og der er gode
muligheder for at få overrakt et flag el-
ler en fane, hvis man inden den 15.
april sender en ansøgning til Gaby Böt-
tinger, som er forbindelsesled mellem
ansøgere og Franz Dittrich. Ansøgning-
en findes på nettet på www.danmarks-

DANMARKS-SAMFUNDET:

Fremtiden til drøftelse

Danmarks-Samfundet deltager gerne med
et telt på årsmødepladsen i Flensborg bl.a.
for at hverve nye medlemmer. (Foto: SPT)



samfundet.dk eller ved at henvende sig
til Gaby Böttinger på tlf. 0461 14408119
hhv. mail gaby@syfo.de.

Penge til køb af faner og flag ind-
samler Danmarks Samfundet bl.a. ved
salg af de små Valdemarsflag den 15.
juni hvert år. I Sydslesvig sælges de

små Dannebrogsflag alle årsmødeda-
ge. Det er efterhånden blevet en fast
tradition, at distrikterne sælger dem i
forbindelse med opkrævning af entré-
en og dermed bruger disse små klis-
terflag gerne som synligt adgangstegn
til møderne.
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Fra Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde sidst: Bestyrelsen med formand Nils
Ole Kajhøj (t.v. under lystavlen) og den ny juniorfane (t.h.). (Foto: privat)

Nils Ole Kajhøj, formand for Danmarks-Samfundet, og Franz Dittrich, bestyrelsesmedlem i
Danmarks-Samfundet og SSFs amtsformand i Gottorp amt sammen med DS´ gave til det
genindviede Slesvighus, et Dannebrog. (Foto: SPT)
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Af formand Gerd Pickardt

Efter sidste års generalforsamling
sendte vi et brev til ministerpræsident
P.H. Carstensen med en kraftig opfor-
dring om at trække de planlagte ned-
skæringer, hvad de danske skoler ang-
år, tilbage. Jeg indrømmer blankt, at
med alle de tiltag indenfor mindretallet
og den store politiske opbakning  - og-
så fra den danske regering – så var jeg
næsten overbevist om, at man ville
finde en løsning, som alle parter kunne
leve med. 

Det skete desværre ikke, så kampen
for ligestillingen af vore børn fortsæt-
ter. I de sidste måneder har man i
Samrådets regi ikke kun sendt resolu-
tioner og protestnoter til landsrege-
ringen  i Kiel, men også  kontaktet
mange politikere i både Berlin og Brux-
elles, har modtaget mange positive til-
kendegivelser – men hjulpet har det ik-
ke.  Om det så er rigtigt at reklamere
med, at fra den 6. maj 2012 - datoen
for landdagsvalget – bliver alt anderle-
des, det vil jeg sætte spørgsmålstegn
ved. 

Det, som irriterer mig, er udtalelser
omkring mindretallet i sin helhed, som
f. eks. ministerpræsidentens tidligere
kronprins, Christian von Boetticher i si-
ne velmagtsdage er kommet med. Det
at sætte spørgsmålstegn omkring min-
dretallet generelt er groft, og det skal
vi ikke finde os i.

Simon Faber præsenterede sig ved
sidste års generalforsamling som kan-
didat til overborgermesterembedet i
Flensborg. Siden kunne vi med stor
glæde og tilfredhed konstatere – det
blev Simon Faber. Dengang under-
stregde han, og gør det fortsat: ”Hvis

de to yderområder i det sydlige Dan-
mark og det nordlige Tyskland skal ud-
vikle sig til en driftig region med øko-
nomisk vækst, kan det kun ske med
Flensborg i førertrøjen”. Vor unge
overborgermester har meget at leve op
til. Men indtil nu synes jeg, at det er
godt gået, Simon.

Også ved sidste års generalforsam-
ling kommenterede jeg foreningens
billede udadtil og henviste til en ny
hjemmeside for Dansk Erhvervsfor-
ening, som man snart ville finde. Nu er
den klar, og Ramona  Schwarz har
præsenteret et udkast.

Vi har i bestyrelsen på fem møder i
året, der svandt, som altid behandlet
aktuelle emner, forberedt virksom-
hedsbesøg og rejser, foreningen har
været repræsenteret ved SSFs og
SSWs landsmøder og har været til mø-
der arrangeret fra industri- og handels-
kammeret, IHK.  Det blev også til enkel-
te workshop-møder. 

Hvad arrangementer, virksomheds-
besøg m.m. angår, gæstede vi Før og
”Museum der Westküste” med udstil-
lingen Meeresstücke med en hel del
billeder fra Skagens kunstscene. Der
var 36 deltagere.

En tur til Kiesby for at besøge Süss-
mosterei Steinmeier blev vi nødt til at
aflyse. Formiddagen passede øjensyn-
ligt ikke vore medlemmer, men vi ville
gerne have set virksomheden produce-
re, og det sker om formiddagen.

En dejlig kold aften i november var
vi til vinsmagning hos Dansk Vinlager i
Flensborg hos vort medlem Antoni An-
dresen. En hyggelig aften med mange
gode vine og andet godt, og jeg me-
ner, at flere enten bestilte eller også
tog nogle kasser vin med hjem. Des-

DANSK ERHVERVSFORENING I SYDSLESVIG – tilsluttet SSF:

Irriteret over, at der sættes
spørgsmålstegn ved mindretallet



værre var der kun plads til 25 deltage-
re, så vi overvejer en ny vinsmagning.

Mens jeg selv nød ferien langt borte
havde foreningen i februar inviteret til
grønkålsspisning på St. Knudsborg.
Bjarne Lønborg skulle have fortalt om
Team Rynkeby og indsamlingen til
Børnecancerfonden. Desværre blev vi
også her nødt til at melde fra, da på
nær 4 personer kun bestyrelsesmed-
lemmer havde meldt til.

Og her til sidst vor tur til Berlin: 4 da-
ge flot vejr, god stemning, med – det
indrømmer jeg gerne - et stramt pro-
gram, men deltagerne skulle jo også
have noget for pengene. Bussen var
fyldt til sidste plads. 

Set i bakspejlet for sidste år er en
fremgang i erhversudviklingen en
kendsgerning. I Slesvig-Holsten har vi
det laveste antal af mennesker uden
arbejde i de sidste 16 år, og helt posi-
tivt er tallene, hvad unge og mandlig
arbejdskraft angår. Samtidig meldes
der om et kraftigt løft i antallet af ledi-
ge arbejdsplaser i forhold til sidste år
samme tid, et plus på mere end 14%.

På forbundsplan har vi i dag færre
end 3 mill. arbejdsløse, en kvote svar -
ende til 7,3%. Beklageligt er kendsger-
ningen at Flensborg med 11,9% stadig
har den højeste kvote for byer i landet
Slesvig-Holsten og for kredsen Slesvig-
Flensborg gælder det samme med en
kvote på 8,3%; den laveste findes i
kredsen Stormarn med 4,1%.

Opinionsundersøgelserne fra sidste
år, hvad konjunktur og beskæftigelse
angår, var altså ikke så dårlige endda; i
begyndelsen gavnede den svage euro
eksportmotoren, der rigtigt kom i
gang; i dag står euroen stærkere igen
over for US-dollar, og Tyskland har
fortsat et stort eksportoverskud. 

Eurozonen har store problemer med
Grækenland og Portugal. Helt aktuelt
skal der findes en løsning for Græken-
land; alle eksperter betragter landet
som bankerot. Uanset hvad der sker,
vil det ske på bekostning af Tysklands
skatteydere. Personligt håber jeg, at

Grækenland frivilligt vil trække sig fra
Eurozonen.

Konjunkturindeksen på 130 i maj
2011 er den samme som ved udgang-
en af 2010 – altså flot; passende hertil
en større efterspørgsel af dagligdags-
varer. Kraftigt stigende priser på rå-
stoffer kan dog også hurtigt munde ud
i negative tendenser. I maj 2011 blev
der fra Tyskland eksporteret varer for
mere end 84 milliarder euro, det højes-
te tal nogensinde, men prognoserne
for den videre udvikling er ikke helt så
positive; eksperter er dog stadig af den
opfattelse, at den stabile udvikling hol-
der.

Så må et krus - en Maß – øl på Okto-
berfest i München godt koste mere end
9 euro - det er også en kendsgerning.

ERHVERVSUDVIKLINGEN I VORES
REGION

Tallene fra IHK for 1. kvartal 2011 i
Slesvig-Holsten bekræfter den gode og
positive udvikling i vor region.

44,3% af de adspurgte betragter ud-
viklingen som god mod 49% i sidste
kv. 

49% som tilfredsstillende mod 40% i
sidste kv. og kun knap

7% som dårlig mod 11% i sidste kv.
Byggebranchen er kommet godt fra

start i det nye år. Ordertilgangen er be-
dre end i sidste kvartal med en klar
tendens til en bedre og langsigtet plan-
lægning. 

29% betragter udviklingen som god
mod 26% i sidste kv.

67% som tilfredsstillende mod 59% i
sidste kv.

7% som dårlig mod 15% i sidste kv.
Byggebranchen forventer en stig-

ning, hvad den fremtidige udvikling
angår, og antallet af beskæftigede har
efter en lang vinter også en positiv ud-
vikling.

Udviklingen i detailbranchen, som jo
kunne præsentere et top-resultat i sid-
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ste kvartal  2010, nyder stadig godt af
konjukturen.

41% betragter udviklingen som god
mod 60% i sidste kv.

48 % som tilffredsstillende mod 27%
i sidste kv. og

11% som dårlig mod 13% o sidste
kv.

Konjukturudviklingen betragtes sta-
dig som positiv; dette har også indfly-
delse på ansættelse af nye medarbej-
dere.

Servicebranchen kan præsentere de
bedste tal indenfor alle brancher:

45% betragter udviklingen som god
mod 47% i sidste kv.

46% som tilfredsstillende mod 39% i
sidste kv. og kun

9% som dårlig mod 14% i sidste kv.

Fremtidsperspektiverne for den
kommende tid betragtes generelt posi-
tive, problemer opstår mht. manglende
fagpersonale.

Kreditbranchen sporer stadig en po-
sitiv udvikling. Antallet af lån til virk-
somheder viser en positiv tendens,
mens lån til private er lidt aftagende.
Indenfor bankverdenen spores en posi-
tiv tendens mht. investeringer.

47% betragter udviklingen som god
mod 59% i sidste kv.

53% som tilfredsstillende mod 41% i
sidste kv. og

0% som dårligere mod 0% i sidste
kv.

Den fremtidige udvikling i kredit-
branchen betegnes som  tilfredsstillen-
de.
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DANSK HUSFLIDSKREDS SYDSLESVIG:

Aktiviteter over et bredt spekter

Af formand Walter Schneider

Sundeved Husflid havde igen i år invi-
teret os til at deltage i den store udstil-
ling på Cathrinesminde Teglværksmu-
seum. Her viste vi porcelænsmaling
(Monika), patchwork og fremstilling af
kort (Bente) samt en del træarbejder
(Walter). Der kom atter mange besø-
gende til de ca. 40 stande og snakken
gik livligt. En god dag.

Husflidboden på årsmødepladsen i
Flensborg var også godt besøgt.
Mange var interesseret i at høre nær-
mere om Husflid – nogle af dem var al-
lerede til en klubaften for at se, hvor-
dan vi har det, og hvad vi laver.

”Børne- og forældredag” i novem-
ber 2010 samler både børn og forældre
til forskellige aktiviteter – alle deltagere

er aktive og glæder sig over det, som
de selv har fremstillet. 

Som noget nyt har vi startet på at
udgive et nyhedsbrev, som sendes til
vore medlemmer for at informere om
nye og aktuelle ting rundt omkring for-
eningen.

Hvis du skulle få tid og lyst til at kig-
ge ind, så er du velkommen. Man må
prøve at være med to gange på vore
klubaftener for at finde ud af, om det
skulle være noget for dig.

Vi mødes hver 1. og 3. tirsdag i må-
neden fra kl. 19.00 til 21.30 i vort værk-
sted, Oksevejens Skole, Flensborg
Sporskifte, Gl. Husumvej/ Alter Husu-
mer Weg 207.

Nærmere oplysninger hos forman-
den på tlf. 0461-32074 eller www.syd-
slesvig.husflid.dk
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Husflid kredsen er altid præsent på årsmøde-friluftspladsen i Flensborg. (Foto: SPT)

Ved formand Morten Mortensen

Ingen kan hjælpe alle, men alle kan
hjælpe nogen.

Det var Walter Lorenzens valgsprog,
da han for omkring 30 år siden gik i
gang med at hjælpe børn i Bangla-
desh. Han og hustruen Hedi besøgte
Bangladesh i 1981, og efter hjemkom-
sten startede de en lille iværksætter-
gruppe, der skulle samle penge, så
børn i Bangladesh fik mulighed for at
gå i skole.

Anstrengelserne førte til, at der blev
fundet et antal faddere, som sponsore-
rer skolebørn i det fattige land. Nogle
har tegnet sig for et fadderskab til et
navngivet barn, hvilket koster 25 € om
måneden. Andre har tegnet sig som
fjernfadder for et beløb på 15 € måned-
ligt.

Der blev også gjort andre forsøg på
at rejse penge. Bl.a. oprettedes gen-
brugsbutikken BanglaShop, som siden

blev overtaget og videreført af Flens-
borg Y’s Men’s Club.

Frugten af det store arbejde er, at in-
itiativgruppen i 2010 har kunnet sende
11.000 € til Danmissionen, som formid-
ler pengene videre til en kostskole i
Bangladesh i landsbyen Saraswatipur.
På skolen er der ca. 80 børn, der bor på
skolen. De kommer fra fattige familier
fra det nordlige Bangladesh og kan gå
på skolen til og med 5. klasse.

For tiden drøftes det, hvordan man
kan udvide med 6. og 7. klasse, fordi
regeringen nu har indført 7 års skole-
pligt. Det er en glæde at se, hvordan
mange børn fra kostskolen vokser op
og bliver til gavn for samfundet og til
støtte for den udvikling, der er nødven-
dig for at få mad til alle.

Initiativgruppen glæder sig over en-
hver donor, der betaler til, at fattige
børn kan gå i skole i Bangladesh. Der
er også brug for nye donorer, da beho-
vet er stort.

DANSK SANTALMISSION, INITIATIVGRUPPEN I SYDSLESVIG:

Hjælp børn i Bangladesh



Nærmere oplysning fås hos formand
Morten Mortensen, der kan kontaktes
på mortensen@foni.net eller tlf. 0461-
1609 8686, eller kasserer Hedi Loren-
zen, hedilo@mail.dk.

Man er også velkommen til at delta-
ge, når gruppen holder møde et par
gange om året. Gaver kan indbetales til
Dansk Santalmission, Union Bank –
BLZ 21520100 – konto 10154. Der ud-
stedes ”Spendenbescheiningung”.
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Hjælp skal der til. (Foto: privat)

Spejderåret fik en brat start, lige den
aften, hvor man ellers lige havde øn-
sket hinanden en god juleferie: En
brand udbrød tidligt om morgenen den
22. december 2010 på Spejdergården
Tydal. Bestyrerboligen brændte ud, og
sovesalene blev beskadiget, heldigvis
uden personskader. 

Vi har alle prøvet at tage det på spej-
dermanér, taget denne ekstra udfor-
dring og håber, at Tydal efter genop-
bygningen bliver endnu dejligere at
være på. Man har besluttet at nedrive
hele hovedbygningen og få genopbyg-
get den efter de nyeste standards. En
fremsynet beslutning: En moderne
hovedbygning yder bedre vilkår til bru-
gerne, samt fremtidige besparelser på

f.eks. energiudgifter. Det har taget en
del tid at få udarbejdet planer og teg-
ninger, samt at få alle formularer og tal
på plads. Heldigvis har vi dygtige fag-
folk på vor side samt SdU, der yder en
uundværlig hjælp i arbejdet.

Vi glæder os allerede til 2012, når vi
kan invitere alle ud for at se på vort
nye Tydal.

HOLDT AKTIVITETSNIVEAUET

Heldigvis skar vi ikke ned på aktivitets-
niveauet på grund af branden; nogle af
os fik bare endnu mere at se til.

Det officielle startskud på spejderå-
ret 2011 lød i Slesvig ved nytårspara-
den, hvor vi efter gudstjenesten slap

DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG:

Brat start på året



spejdere og forældre løs på et lille løb.
Flere spejdergrupper var samlet ved
Gottorp-Skolen for i fællesskab at var-
me op til årets højdepunkt, sommerlej-
ren, Jamboretten på Tydal.

Efterhånden har jamboretterne tradi-
tion på Tydal; de gennemføres nu
hvert fjerde år siden 1969. Spejderne
fik allerede ved paraden Lejlighed til at
prøvesmage et af jamborettens emner,
nemlig økologisk mad. Lejrens motto
skulle nemlig være "Slip din spejder
løs!" - et udråb, som indebærer meget,
lige som det at være spejder. Det er op
til enhver, hvordan de vil slippe deres
(indre) spejder løs - og i hvad: Nogle
prioriterer venskab og hygge, nogle el-
sker vilde udfordringer, andre noget
helt tredje. Lejren skulle skabe ram-
merne, mens deltagerne hver især
skulle fylde dem med liv og glæde.

LØVEBRØL

Indtil sommerferien og jamboretten
var der dog nogle måneders ventetid
endnu, så der var mulighed for at lufte
grejet og sig selv i Rendsborg, hvor de

ældre spejdere blev sluppet løs på Lø-
vebrøl-løbet. Her dyster vore egne
spejdere sammen med spejdere fra
Danmark og Tyskland om en lille sød
tovløve – og den glædede sig allerede i
Rendsborg til at møde sin storebror i
Flensborg.

KORPSRÅDSMØDET

På årets korpsrådsmøde = korpsets ge-
neralforsamling blev der især drøftet
branden på Tydal samt den dårlige
økonomi i korpset og mulige handle-
planer. Bestyrelsen og SdU fik i sam-
råd med eksperter udarbejdet en stra-
tegi for at kunne løse de kommende
store udfordringer. Sådan et stort byg-
geprojekt tager sin tid at få bevilget, da
Tydal ligger på naturfredet område. En
lige så stor udfordring er det at få ud-
arbejdet en finansiering af projektet.
Derfor blev der i løbet af året indkaldt
til flere ekstraordinære korpsrådsmø-
der for at få ledernes accept til udfø-
relse af de næste skridt i planen. Det
må klart siges, at vi ikke ville have kla-
ret dette alene. Men heldigvis har korp-
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Spejdere fra hele verden til jamborette 2011 på Tydal. (Foto: DSS)



set dygtige venner, der yder formida-
bel hjælp.

Vi fik besøg af Erling Birkbak, der
fortalte os om "Spejdernes Lejr" 2012.
Sammen med Miriam Madsen er han
lejrchef for den kommende store lejr i
Holstebro. Det vil blive den største
spejderlejr, som nogensinde har fun-
det sted i Danmark med 35.000 spejde-
re fra nær og fjern. Det, der gør denne
lejr så speciel for os, er, at vort lille
korps er medarrangør. Det er vi utroligt
stolte af og glade for. Vi er i alt fem
korps, der står for denne lejr. Vore 550
medlemmer i korpset udgør kun en en-
kelt procent af det samlede antal spej-
dere i Danmark, men vore ressourcer
er så små, at de kun udgør en promille.

Måske er vi ligesom en god ret,
uden krydderier smager maden kun
halvt så godt.

I år var Sverige og Danmark vært for
den store World Scout Jamboree, hvor
30.000 spejdere fra hele verden var på
lejr sammen - inklusive en håndfuld
sydslesvigske spejdere. 

INTENS KONTAKT

Det koster megen kørsel og mange ti-
mer at holde denne intense kontakt
med de andre danske spejdere. Men
for et mindretalskorps er det vigtigt at
have den gode kontakt nordpå. Korp-
sene i Danmark er betydeligt større
end vort eget, men alligevel kan vi "lå-
ne" en del ideer og bruge dem i vort
daglige arbejde, for det meste ved at
koge dem ned på vort niveau.

Som eksempel kan man nævne bap-
tist-spejdernes førerstævner. General-
forsamlinger har det jo med at være
lidt tørre, når man hele tiden skal nær-
læse vedtægter og gennemskue bud-
getter. Hvor inspirerende så at se
mange unge spejderledere, der glæder
sig et helt år til at deltage i deres egne
generalforsamlinger. Vi har taget nogle
af deres ideer med hjem og håber, at
de bliver en succes til vore møder.

LOMMEBOGEN

Et andet eksempel er Det Danske Spej-
derkorps´ spejderlommebog, som vi fik
lov til at låne af. Vi fik lov til at rette så
meget rundt i deres hæfte, som vi ville,
sætte vort eget navn og logo på, for at
udgive den som vor egen lille lomme-
bog. Sikke en arbejdsbesparelse for os,
og hvor generøst af dem. Vi håber, at
denne grønspættebog fremover bliver
et uundværligt hjælpemiddel for alle,
idet bogen giver svar på næsten alle
(spejder)spørgsmål.

JAKKER

Et godt sted, hvor lommebogen kan
være, har vi også fået, nemlig nye
smarte jakker. Man kan vælge mellem
en hardshell og en softshell. Profiltøjet
er i sort med påtrykt inverst spejderlo-
go i hvidt samt ordet Sydslesvig. Vi
havde valgt den sorte farve frem for
vor traditionelle blå farve, da allerede
25.000 blå spejdere i Danmark har en
jakke i den farve. Den sorte jakke kan
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Jamborette-forsyningerne avlede spejderne
selv på egne marker. (Foto: DSS)



også bedre bruges til snigningslege,
og man kan ikke så nemt se snavset på
den.

EGET MAGASIN

Vi er startet med at profilere os med
mere end kun tøj. Vi har fået et eget
magasin, der skal opdatere vore med-
lemmer og forældre samt fortælle an-
dre om spejderarbejdet. Det hedder
"Hej DSS".

JAMBORETTEN 2011 PÅ TYDAL

Stort blev det, da vi i starten af som-
merferien inviterede spejdere fra nær
og fjern til vor jamborette. Vi tyvstarte-
de sommerlejren allerede et par måne-
der inden, idet vi inviterede til tre Jam-
boDeLuxe-weekender, en pæn omskri-
velse af hårde arbejdsweekender. Der
var en del projekter, som skulle være
klare inden lejrens start. Vi var ude ved
Tønning for at høste elefantgræs, som
vi brugte til stråtage og dekoration på
aktivitetspladserne. 

Desuden skulle der bygges barstole,

liggestole og borde samt bardisk til
vort 300 kvm store cafételt, som skulle
danne lejrens hjertestykke. Cafételtet
kom til at hedde BARen Powell. Navnet
er afledt fra spejderbevægelsens
grundlægger Baden Powell.

Det unikke ved cafételtet var, at det
var bygget af 10 jurter. Tyske spejdere
gør meget brug af disse specielle telte,
der oprindelig stammer fra Asien. Her-
til inviterede vi fire specialister fra
Nürnberg op til os, så de kunne være
os behjælpelige med at rejse det store
telt. Og flot blev det, og det havde den
rette spejdercharme. Der var hjørner
med sofa og liggestole; i et hjørne var
der lejrbål, i et andet en børnehave
med (indhegnet) udendørs kravlegård.

Spejderne nød deres fritid i BARen
med is, sodavand, kaffe m.m. Desuden
var der mindre arrangementer, som
f.eks. modeshow, speed-dating, musik,
foredrag, wellness og diverse works-
hops i teltet.

Stemningen var helt i top, da 200 le-
dere var samlet i teltet til lederfest,
mens spejderne var på Danevirke-hejk
og fik vabler. Det er ikke nemt at finde
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Slesvig Spejderorkester kommer gerne, når der skal spilles klassisk men også moderne mu-
sik som f.eks. ved genindvielsen af Slesvighus. (Foto: SPT)



underholdning til en international ska-
re af mennesker, men vi fandt da Eber-
hard, der sammen med sin makker
Dirk løste opgaven fortræffeligt. Med
"Rødkål & Sauerkraut" fik lederne det
fortjente skulderklap for deres utrætte-
lige arbejde. 

FORTJENT

Det havde især den lille runde hjælpe-
re fortjent, der knoklede helt vildt me-
get for at få denne jamborette op at
stå. En del af dem har vi nok overbe-
byrdet med opgaver. Hvor dejligt at se,
at disse engagerede hjælpere så endda
overtrumpfer ens egne forventninger.

En særlig tak fik fire spejdere under
jamboretten: Helga Hansen, Peter Bang,
Roland von Oettingen og Jørgen Guld-
borg Rasmussen blev udnævnt til æres-
medlemmer for deres utrættelige ind-
sats for korpset. Jørgen er den første
person, der fik tildelt den ære, som ikke-
medlem af korpset. Dette firkløver fik til-
delt æredsmedlemskabet på baggrund
af deres indsats med at få korpset inter-
nationalt anerkendt for 10 år siden.

Det er dejligt at opleve de mange ild-
sjæle, vi har i korpset. Mange af dem
gør deres indsats ude i det lokale, støt
og stabilt uge efter uge. Disse ledere er
vort fundament, som vi håber på, at
kunne bygge på i mange år endnu med
mange spændene projekter. 

FRA JORD-TIL-BORD

Et ambitiøst og unikt jamborette-pro-
jekt startede for alvor i maj på Tydal:
en ung Flensborg-spejder ligger på
ryggen med udstrakte arme og ben i
det tørre sand. Ansigtet, tøjet og hæn-
derne er sorte. "Åhhh, jeg føler mig
som en 30-årig" er hendes kommentar
til den 40-årige spejderchef, der sidder
på knæ ved siden af hende med en
planteskovl i hånden. "Ak, så kan du da
sikkert klare en række mere..." er spej-
derchefens kommentar, der lige nu fø-
ler sig meget, meget gammel. Det skal
lige nævnes, at den omtalte række er
200 meter lang, og selve marken har
mere end 20 rækker, som endnu skulle
tilplantes denne dag med flere end
13.000 ungplanter.

Vi havde sat os et stort mål for lejren
med dens omtrent 600 deltagere: Den
skal være selvforsynende med grønt-
sager - 100% økologisk. Spejdere sid-
der spredt omkring på den én hektar
store mark og sætter/sår ærter, persil-
le, broccoli, spidskål, bønner, mangold,
squash, fennikel, porre, kålrabi, forårs-
løg, salat, kartofler, krydderier, rødbe-
der, gulerødder og jordbær i Tydals
sandede jord. Solen skinner, dog er
der en del blæst, sandet sætter sig i
hver eneste pore på kroppen. 

SELVFORSYNENDE

Det hele startede en vinteraften, hvor
vi overvejede ideen med at prøve at
være selvforsynende en hel dag: Selv
ude at høste på en mark, male korn,
bage brød, røge kød, fremstille ost osv.
Vi havde Gesa med i runden som ek-
spert på dette område. Hun arbejder
med økologiske grøntsager til dagligt,
dyrker, høster og sælger selv i hendes
eget firma. Helt eller slet ikke! Derfor
udfordrede vi os selv i at være selvfor-
synende med økologiske grøntsager
under hele lejren. Gesa pådrog sig det
store arbejde og blev tovholder for det-
te projekt. Vi fandt en passende stor
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Spejdere er altid glade, selv med lidt mark -
jord i ansigtet. (Foto: DSS)



mark på vor spejdergård, en beplant-
ningsplan blev udarbejdet. Gesas søn
Tor-Salve på 15 år stod for opskrifterne
og kogebogen.

Det, som vi ikke selv kunne klare at
fremstille, skulle blive leveret: Havre-
gryn, marmelade, brød, pålæg, ost,
endda slik, sodavand og is - selvfølge-
lig også økologisk. Vi havde fået kon-
takt til en grossist, som kom ud og le-
verede alle varer tidligt om morgenen.
Vi fik indrettet en lille købmandsforret-
ning, hvor spejderne kunne hente va-
rerne. Da madforsyningen var inklusi-
ve i deltagerprisen, stod der intet kas-
seapparat i udgangen. Spejderne kun-
ne bare shoppe alt det, de havde brug
for.

Vi havde endda fået leaset 60 høns,
så grupperne kunne nyde friske æg til
frokost. Hønsene boede i en hønse -
stald, som de var vant til hjemmefra.
Men hønsene blev også "spejderhøns",
de havde nemlig også mulighed for at
komme ud på et græsareal og bo i
spejdertelte, ligesom os selv.

Vi kom tit til Gesa og spurgte, hvor-
dan vore grøntsager nu havde det. To
store spørgsmål kunne nemlig først
besvares efter lejren:

a) havde vi plantet nok grøntsager til
hele lejren, eller ville vi blive nødt til at
købe ekstra grøntsager, som ville forår-
sage større udgifter?

b) ville spejderne overhovedet kun-
ne lide retter med så mange grøntsa-
ger i?

Der var mange praktiske problemer,
som skulle løses i dette projekt, som
ingen af os før havde afprøvet. F.eks. lå
marken lidt afsides fra lejrområdet. Det
tog omtrent 10 minutters march at ta-
ge op til marken. Vi ville ikke overbe-
byrde spejderne i at slæbe de tunge
kasser hele vejen hjem igen, så vi fik
oprettet en TydalTraktorShuttleSer-
vice, hvor en traktor kørte madvarerne
til lejrpladsområdet. 

Vi var nervøse for, at spejdere ikke
ville høste fornuftigt. Dette viste sig
dog ikke til at være et problem, spej-
derne var effektive i at høste - så effek-
tive, at vi til sidst havde masser af
grøntsager i overskud. Dette overskud
kom næste gruppe til gode, som skulle
holde sommerlejr efter os på spejder-
gården.

I starten var der en del spørgsmål og
skepsis overfor dette projekt. Der er
mange ting, man skal tilgodese, når
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Også hvad livemusik angår, er spejderne selvforsynende. (Foto: DSS)
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Moderne spejderliv på jamboretten: Mode-
show. (Foto: DSS)

Fodpleje er nødvendig, selv om det kilder.
(Foto: DSS)

Spejderhøns bor i eget telt. (Foto: DSS)

Hårdt men nødvendigt markarbejde. (Foto:
DSS)

Noget af høsten prøvespises. (Foto: DSS)

Udlånt af tyske spejdere: en række såkaldte
jurter udgjorde sammenlagt et stort møde-
sted. (Foto: DSS)



man skal forpleje 600 unge, som f.eks.
hygiejnen.

GLADE FOR MADEN

Men heldigvis forløb hele lejren og
Jord-til-Bord-projektet yderst tilfredstil-
lende. Det var et dejligt syn at se spej-
derne høste imellem rækkerne, mens
de hyggede sig og spiste ærter og gu-
lerødder direkte fra marken. Spejderne
- også lederne - fik lært nye grøntsager
at kende. Der er mere logik i at lære
om planter i praksis end i kedelige bø-
ger. Det passer også bedre ind i spej-
dernes motto, som siger learning by
doing. Det gjorde vi sandelig i dette
projekt.

Spejderne blev glade for maden, de
syntes endda, at madvarerne havde en
bedre smag, end det de var vant hjem-
mefra. De fik lært at omgå mængderne
fornuftigt. Næsten ingen madvarer gik
til spilde, på trods af at det jo var gratis
at handle madvarer i vor købmandsbu-
tik. Desuden sparede vi en del affald,
da vi ellers skulle have købt madvarer-
ne i grossist-mængder. Et firma hente-
de alt vort grøntaffald til deres bio-
gasanlæg.

Spejderne fik i hvert fald lært, at
økologisk mad ikke behøver at smage
kedeligt. De fik et godt ejerskab i selve
projektet, da en del jo selv har været
ude at plante inden. Desuden er det jo
også spændende at få afprøvet noget
nyt en gang imellem.

Her slutter beretningen for i år, uden
at fortælle om alt det andet – og meget
mere, der er sket i korpset i året, der
svandt.
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Jamborettemærket og Dansk Spejderkorps
Sydslesvigs logo.

Fuldt hus i mødestedet til modeopvisnin -
gen. (Foto: DSS)

Ikke bange for lidt jord på kroppen. (Foto:
SPT)

Friske selvplukkede gulerødder er bare sa-
gen. (Foto: DSS)
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Det lille Teater Flensborg på Hjem-
met i Flensborg har indledt en ny sæ-
son med den flotte re-premiere af
"Edith SPURVEN Piaf".

Vi er i Paris den 10. oktober 1963.
Edith Piaf er død. Under navnet ”Spur-
ven“ blev hun berømt som sangerinde
ikke kun i Frankrig men på hele Jorden.
I et helt nytskrevet teaterstykke leven-
degøres hendes liv, fra hendes fødsel
til hendes død og med mange af hen-
des kendte sange.

”Jeg har levet mit liv. Nogle gange
har jeg haft et bedre liv, nogle gange et
dårligere. Noget er jeg stolt af, andre
ting ikke. Men jeg har levet og sunget
min sange. Edith Piaf fortryder intet”.

Stykket er taget af programmet, når
denne årbog udkommer, men billetter
til andre forestillinger fås telefonisk på
+49 461-144080 eller på mail
silke@sdu.de eller ved indgangen til
teatret.
www.detlilleteater.de

DET LILLE TEATER FLENSBORG:

Flot re-premiere

Af Jens A. Christiansen

I 2011 har EBLULs Tyskland-komité
haft et lavt aktivitetsniveau efter ned-
læggelsen af EBLUL på europæisk ni-
veau. Landskomiteen, der består af re-
præsentanter for det sorbiske mindre-
tal, friserne, det danske mindretal og
sinti & roma, ønsker at fortsætte sit lin-
gvistiske arbejde. Derfor har man
undersøgt mulighederne for et tættere
samarbejde med FUEV, den europæis-

ke mindretalsorganisation. En overvej-
else, som ikke mindst SSF støtter.

På FUEVs seneste kongres blev et
eventuelt samarbejde med EBLUL-ko-
miteerne i Europa drøftet, og det blev
besluttet at åbne for et samarbejde
med fokus på mindretalssprog inden
for en lingvistisk søjle under FUEV. 

EBLUL Tyskland ser således frem til i
2012 at kunne koncentrere sig om ko-
miteens kerneområde: mindretals-
sprog i forbundsrepublikken. 

EUROPEAN BUREAU FOR LESSER USED LANGUAGES - EBLUL:

Lavt aktivitetsniveau

Nora Isabelle Gößmann som Piaf og Kaja
Jill Schäfer som Simone. 
(Foto: Stig Schulze)
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Af distriktsleder Sten Andersen

FDF-kredsene har i årets løb afholdt
FDF-møder på deres egen måde alt ef-
ter antallet af ledere og antallet af børn
og unge.

Der har løbende været tilbud organi-
seret af FDF Sydslesvig Distrikt eller
FDF Landsdel 5, der foruden Sydsles-
vig også dækker Syd- og Sønderjyl-
land.

FAMILIESTÆVNET

lørdag den 25. september 2010 i Bred-
sted blev vi desværre nødt til at aflyse,
da det var den dag, som Dansk Skole-
forening for Sydslesvig havde opford-
ret alle til at bruge som en fælles ak-
tionsdag mod de urimelige besparelser
fra delstatsregeringen i Kiel.

55O NORDS BESØG

mandag den 6. december 2010 fik lige-
ledes et uheldigt forløb for FDF Syd-
slesvig. Fordi de fleste spejderledere
måtte melde afbud p.gr.a. et planlæg-
ningsmøde på Tydal i forbindelse med
deres kommende jamborette, samt vej-
ret. Alle skoler i Slesvig-Holsten var
lukkede den dag p.g.a. snefri. Bussen
kom dog igennem og arrangementet
blev afviklet.

VÆBNER-WEEKENDEN

Hvert år afholder FDF Landsdel 5 en
væbner-weekend på Kongeådalens
Efterskole. I år tog 6 væbnere og FDF-
leder Sten Andersen fra Flensborg
imod tilbuddet 21.-23. januar 2011. I lø-

FDF SYDSLESVIG:

Aktivt distrikt, aktive kredse

Der venter FDFerne en masse spændende opgaver, når de f.eks. fra Flensborg i
sommerhalv året flytter deres møder til Uglereden i Tarp - her eksempelvis tømmerflåde-
byggeri. (Foto: FDF)



bet af lørdagen var der mange forskel-
lige kreative tilbud, hvor deltagerne be-
nyttede sig af aktiviteter som form-
ning/håndarbejde, metalsløjd samt vi-
deofilm. Der var et overraskende nat-
løb og et lagkage-stjerneløb. Både fre-
dag og lørdag aften var der nogle fest-
lige og morsomme lejrbål, hvor der var
gang i den hele tiden.

ORKESTER-ELEVSTÆVNET

11.-13. marts 2011 var Gustav Johann-
sen-Skolen i Flensborg base for orkes-
ter-elevstævnet for de syd- og sønder-
jyske FDF-orkestre. Der var 45 elever,
som fik lært en hel masse af de 20 in-
struktører, som var i gang hele week -
enden. Forplejningen stod forældre og
”veteraner” fra orkesteret i Flensborg
for. Undervisningen foregik i forskelli-
ge klasselokaler på skolen. Orkesterele-
verne var opdelt i grupper alt efter de-
res musikalske kunnen. Søndag efter-
middag blev en festlig afslutningskon-

cert, hvor alle grupperne optrådte. Den
store gymnastikhal blev fyldt af unge
dygtige musikere samt mindst lige så
mange stolte forældre og søskende,
der havde valgt at lægge søndagsturen
til Flensborg. 

NY UNIFORM

På FDFs landsmøde på Nyborg Strand
19.-21. november 2010 blev det beslut-
tet, at der kommer nye FDF-uniformer,
og de var klar til FDFs landslejr 7.-15.
juli 2011. Det er en større økonomisk
investering at skifte uniformerne, så
FDF-sekretær Mette laCour var på be-
søg på distriktets Kristi himmelfartslejr,
så alle kunne se og røre ved den nye
uniform.

KRISTI HIMMELFARTSLEJREN

fandt sted 2.-5. juni 2011. Kristi him-
melfartdag 2. juni kørte over 100 FDFe-
re op mod FDF-centret Mellerup, der
ligger halvvejs imellem Flensborg og
Ribe. Vejret var godt, solen skinnede,
og det gjorde den under hele lejren.

For de mindre FDFere, puslinge,
tumlinge og pilte var et ældre FDF-mis-
sionsprojekt, Filipina, det gennemgå-
ende tema. Børnene blev opdelt i 8
stammer jfr. de 8 stammer på Filippi-
nerne. Resten af torsdagen gik med
forskellige lege. Fredagen startede
med en overraskelse. De skulle selv
opleve, hvordan det var at bo på Filip-
pinerne; der blev kun serveret ris ved
de 3 hovedmåltider; morgenmad var
kogt ris med dåsefrugter, frokost var
kogt ris med brun sauce, ketchup og
optøede ærter, midt på dagen var der
vand og kun vand at drikke, om afte-
nen blev der serveret kogt ris.

Om formiddagen var der aktiviteter
f.eks. slangebøsseskydning, hvor der
blev skudt til måls efter dåser. Om
eftermiddagen byggede alle deres
egen hytte inde i gymnastiksalen. Her
skulle puslinge, tumlinge og pilte sove
om natten. På trods af nogle usikre le-
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Ind imellem forlader FDFerne de hjemlige
kødgryder og drager ud i verden som f.eks.
til Hochseilgarten i Altenhof. (Foto: FDF)



dere, også undertegnede, blev det en
rigtig god oplevelse, hvor alle deltager-
ne deltog med glæde. Glæden var
selvfølgelig stor, da alle kunne vende
tilbage til en ”normal” FDF-lejrverden
med den normale morgenmad om lør-
dagen. Resten af lejren bestod i at lave
legetøj af for os værdiløse ting: drager
af affaldsposer og forhindringsbaner af
papkasser.

For væbnerne og piltene fra Bred-
sted var væbnerlejren en forberedelse
til landslejren på Sletten 7.-15. juli
2011. Det var ikke blot at rejse telte
men også bygge et spisebord samt et
bord, hvor der skulle laves mad over
bål. Selve det at bygge med reb og raf-
ter havde væbnerne øvet hjemme i
kredsene inden lejren, men på lejren
kom deres forarbejde alle til gode. Hi-
ken var et GPS-løb op til Agerskov kir-
ke om lørdagen.

På grund af det fine vejr kunne lejr-
bålene blive afholdt udenfor, hvor alle
deltagerne kunne sidde rundt om et
tændt bål og nyde fællesskabet og de
mange sjove indslag, som underhold-
ningen bød på hver aften. 

De fleste morgen- og aftenandagter
var lagt i hænderne på lokale præster
fra Sydslesvig hhv. venner af FDF i
Sydslesvig. Torsdag aften kom Mads
Mønsted fra Egernførde,
fredag morgen Preben Mogensen fra
Flensborg, fredag aften Hans Kirke-
gaard, fhv. kredsleder i FDF Bredsted,
nu Støttekredsens kasserer, lørdag
morgen Marie Andersen,  kredsleder i
Flensborg, lørdag aften Mattias Skær-
ved fra Tønning og søndag morgen
Signe Hemmet Jacobsen, fhv. FDF-
landsdelssekretær i Landsdel 5.

Søndag middag kunne alle FDFerne
tage hjem til Sydslesvig med rygsæk
og tasker fulde af gode oplevelser og
gode venskaber. 

KONGENSHUS
Af Kirsten Schlickert

Ude i marsken lænet op ad det gamle
Rehmstacker dige ligger FDF-hytten
Kongenshus. Adressen er Rehmstac-
kerdeich 13, D-25882 Tetenbüll. Der har
i det forgangne år igen været mange
både store og små, der har lagt vejen
forbi og nydt marsken og den storslåe-
de himmel. Til stedets faste brugere
hører Tønning FDF.

Hyttebestyrelsen, som tager sig af
kalenderen, regnskabet, slår græs og
forskrækker edderkopperne, er med el-
ler uden titel godt en håndfuld om ar-
bejdet. Hytten består af stue med
åbent køkken, 3 soverum med 6+6+2
sengepladser og 2 toiletter med bruse-
bad.

Skulle læserne være interesserede i
at leje Kongenshus eller kende nogen,
der er det, så henvend jer til Kirsten
Schlickert, Osterstr. 24, D-25832 Tøn-
ning, tlf. 0(049)4861 5442, mobil
0(049)170 2135 826 hhv. 
kongenshus@web.de 
eller kongenshus@FDF.dk
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Lidt nervøs er man jo, når man om lidt skal
op i flere meters højde og gå på et tynd tov.
(Foto: FDF)
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Af leder Eberhard von Oettingen

Når ens far er slusemester på Eider-
sperrwerk på halvøen Ejdersted, så er
Storebæltsbroen et syn, man glæder
sig til at se. Sådan for Paul fra Tøn-
ning, der går i 3. klasse på Uffe-Skolen.
Opmærksom sidder han for første
gang i særtoget på vej til sine nye feri-
eværter på Sjælland. Han er spændt.
Paul kan ikke vente. Spørgsmålet kom-
mer allerede mellem Tinglev og Voj-
ens: ”Hvornår kommer vi endlich til
Den Store Bælt?” 

SPÆNDENDE MED FORNYELSE

Sæsonen 2011 har været en spænden-
de sæson med fornyelse både på akti-
vitetsniveauet og på det strukturelle
plan. 

Den nye struktur i feriebørnsrejser,
der blev vedtaget i sidste år, har ned-
lagt den gamle forening fra 1919. Or-
ganisationen har nu ikke længere det
lange navn Landsforeningen for Syd-
slesvigske Børns Ferierejser, men kal-
der sig blot Sydslesvigske Børns Ferie-
rejser. Men det virkeligt nye er, at or-
ganisationen nu tydeligt er forankret i
Dansk Skoleforening for Sydslesvig og
i Grænseforeningen. Al unødig for-
eningsorganisation er skrællet fra. Til-
bage står de mange aktive personer og
grupper, der er med til at løse opga-
ven; den at skaffe nye ferieværter i
Danmark og at give sydslesvigske ele-
ver ferieophold i Danmark. Opgaven
fra 1919 er den samme som i dag. Der
bygges bro mellem Danmark og Syd-
slesvig, levende kontakter og fælles-
skab henover grænsen.

SÆSONEN 2011

Ca. 500 børn har haft kontakt til Dan-
mark i denne sæson. Selvom vi ikke
har sendt flere elever af sted på den
traditionelle ferierejse, som ligger i
sommerferien, så kan vi alligevel mel-
de, at flere børn har været i Danmark i
denne sæson. Det er der flere grunde
til. Den vigtigste er, at vi ved at tilbyde
fleksible mødeformer er i gang med at
sprede vore aktiviteter ud over hele
året. Derudover har Feriekontoret i
samarbejde med Grænseforeningen
og de lokale koordinatorer i Danmark
strammet op omkring udvælgelsespro-
ceduren. Vi forsøger at lave bedre
matchning af barn og ferieværtsfami-
lie. Hertil har vi fremstillet nye tilmel-
dingsformularer, og vi er begyndt at
stille basale krav til de sydslesvigske
familier og børn, der ønsker deres barn
på ferieophold. Det har bevirket, at
næsten alle børn har gennemført op-
holdet i Danmark. Enkelte hjemsen-
delser har der været, men tallet er
langt fra det antal vi har sendt hjem i
sæsonen året før.

ELEVUDVEKSLING UGE 45/46

Pilotprojektet Elevudvekslingen i no-
vember 2010 har formidlet 30 børn fra
Sydslesvig på et uges ophold til Dan-
mark, og de har ugen efter taget deres
nye kammerat med til Sydslesvig. Her
har de danske elever oplevet en syd-
slesvigsk hverdag. Elevudveksling beri-
ger begge veje og den knytter familier i
Danmark og Sydslesvig sammen. 

Vi har bevidst struktureret elevud-
vekslingen med en flad organisatorisk
struktur. Det betyder, at så snart Ferie-
kontoret har matchet to elever, så skal
familierne selv klare resten. Og det vir-

SYDSLESVIGSKE BØRNS FERIEREJSER:

Feriekontoret bygger broer



ker, kan vi se, og vi kan læse det ud af
evalueringerne. Nu bliver der skypet,
ringet og mailet på kryds og tværs. Og
vi har været så heldige, at elevudveks-
lingen kom på TV2s landsdækkende
19-nyheder. TV stationen besøgte to
udvekslingsdrenge på Bredsted Dan-
ske Skole, og det blev til et filmklip, der
viste en aktiv levende forbindelse
mellem to drenge i 4. klasse og mellem
deres familier. 

Vi ser, at når udvekslingseleverne
bliver glade for hinanden, kommer de
til at mødes flere gange i løbet af året.
Elevudvekslingen er et projekt i samar-
bejde med Grænseforeningen og Sko-
leforeningen, som i år er blevet vedta-
get under Sydslesvigloven og som kø-
rer i to år.

FAMILIERNE KAN SELV…UDEN
FERIEKONTORET

En rundspørge på skolerne viser, at ca.
80 elever på eget initiativ er på besøg i
Danmark i sommerferien. Det er ofte

elever, hvor Sydslesvigske Børns Ferie-
rejser har startet kontakten, og hvor fa-
milierne forstår at udbygge kontakten
på egen hånd og selv holder den ved
lige. Familierne kan selv, og hurra for
det. For jo hurtigere vi kan få skubbet
formidlingen mellem familierne i Dan-
mark og Sydslesvig væk fra skolernes
og Feriekontorets bord til familierne
selv, desto tættere bliver båndene
knyttet på sigt.   

PERSONALEPLEJE PÅ JARUPLUND
OG MESSE I HERNING

Skal vi have udbygget feriebørnsarbej-
det i Danmark, er det vigtigt, at vi har
tid til at udvikle arbejdet. Derfor har vi i
år afholdt vort første ferierejseseminar,
hvor vi på Jaruplund Højskole i en
wee kend i februar havde tid til drøfte
arbejdet sammen med alle hjælpere.
Weekenden blev et mix af personale-
pleje, informationsudveksling og ud-
vikling af reklamefremstød. Mødet
mellem koordinatorerne i Danmark og
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På feriemessen i Herning i begyndelsen af året præsenterede både Grænseforeningen som
landsorganisation, den lokale Grænseforening, SSF og Feriekontoret sig for de mange 
nysgerrige: f.v. Carsten Dalgaard, Eberhard von Oettingen, Tine Andresen og Claus Jørn
Jensen. (Foto: Carsten Dalgaard)



skolernes rejselærere viste sig at blive
en vigtig sparring.

Sammen med Grænseforeningen og
SSF stod Feriekontoret med en stand
på rejsemessen Ferie for Alle i Her-
ning. Det blev en weekend, hvor min-
dretallet viste ansigt og nye interesse-
rede familier blev vundet. Nye PR-ideer
skal til. Derfor stod Feriekontoret en
enkelt lørdag ved grænsebutikkerne og
delte infofoldere om feriebørnsarbej-
det ud til interesserede.

VESTERLEDLEJREN OG FERIE I
HJERTING

Vesterledteamet havde i år 63 elever
med op til knap 14 dages ophold i fi-
neste nye rammer i det nye Vesterled.
Igen i år har et veloplagt lederteam
sørget for spændende oplevelser og
aktiviteter. Tak til grænseforeningerne i
det gamle Ringkøbing amt, der igen i

år via en pengegave har givet børnene
ekstra gode oplevelser.

I samarbejde med Sundhedstjenes-
ten sendte Feriekontoret 7 elever, der
hverken havde fået plads som ferie-
børn eller vesterledbørn, op til Kystsa-
natoriet i Hjerting. 

TAK

En stor tak skal lyde til alle hjælpere li-
ge fra hjælperne med transporten over
DSB-teamet, skolernes rejselærere,
Sundhedstjenesten til Grænsefor-
eningen. I er alle med til at give årets
500 børn en oplevelse. En særlig tak
skal lyde til ferieværterne og koordina-
torerne i Danmark. 

Vi glæder os til sæsonen 2012.
Hilsen Feriekontoret.
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Det er dejligt at tage på sommerferieophold i private hjem i Danmark, og det er godt for ens
sprog og nyttigt for ens kendskab til Danmark og danskerne. Men i første omgang skal der
siges farvel på perronen i Padborg. (Foto: Flensborg Avis) 
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FLENSBORG DANSKE JOURNALISTFORENING – tilsluttet SSF:

Af sted på rustne skinner

Af formand Hans Christian Davidsen

Flensborg Danske Journalistforening
har to jernbanenørder i bestyrelsen. De
har nu flere gange på en snedig facon
fået listet et arrangement med skinner
og sveller ind i kalenderen.

I år var det så en udflugt med skin-
necykler på den nedlagte jernbane
mellem Læk og Valsbøl. Det er 30 år si-
den, der sidst har kørt et passagertog
på strækningen, og det kunne mærkes.
Ukrudt og træer er ved at have overta-
get flere steder på strækningen. Vi fik
trampet godt i pedalerne den lørdag i
august og gjorde holdt på en kro
undervejs. Det blev en rigtig hyggelig
dag, hvor vi så det sydslesvigske land-
skab fra en lidt andet vinkel.

I det tidlige forår 2011 havde for-
eningen et fyraftensmøde med Flens-
borgs overborgmester Simon Faber.
Sammen med Dansk Journalistfor-
bunds sydlige kreds i Jylland indbød vi
til en uformel snak med spisning på en
restaurant i Flensborg. Det blev også

en vellykket aften, der blev til gennem
et godt samarbejde med journalistkol-
leger nord for grænsen.

Afslutningen på 2011 bliver for-
eningens julefrokost i Das Kleine Res-
taurant i Flensborg.

På foreningens generalforsamling i
januar 2011 blev der valgt et nyt med-
lem ind i bestyrelsen i stedet for Klaus
Nielsen, der ikke genopstillede. Ny er
Hansjürgen Boel Stiller, på hvem der
nu hviler et tungt ansvar. Han er nem-
lig ny kasserer.

Den årlige FDJ-pris gik til Daniel
Dürkop. Begrundelsen er lidt ejendom-
melig. Det viste sig, at foreningen for
syv-otte år siden var kommet til at ud-
dele prisen til to personer – i samme
år. Derfor var Daniel Dürkop røget ud
af kronologien på foreningens hjem-
meside, og for at få orden i tingene
valgte bestyrelsen officielt at tildele
ham prisen anno 2011.

I 2012 er der planlagt en studie- og
hyggetur til Stockholm.

Jens Nygaard, Thomas J. Wiltrup og Lars Geerdes er på vej over en jernbaneoverskæring
ved Skovlund. (Foto: Hans Christian Davidsen)
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Af Povl Verner Hansen

JESUS PÅ FLENSBORGHUS

Flensborg Y’s Men’s Club har primært
til formål at fremme arbejdet for børn
og unge.

Klubben har hjulpet MBU-konsulent
Thomas Hougesen med projektet ”Je-
sus på Flensborghus”, hvor mange
børn fra de danske skoler lærte bibel-
historie på en ny og anderledes måde
– en stor succes, som fortjener at gen-
tages for kommende elever.

For dette initiativ og øvrige indsats
som konsulent for ”Menighedernes
Børne- og Ungdoms-arbejde” blev
Thomas Hougesen tildelt klubbens På-
skønnelsespris 2011. 

BANGLASHOP 

Også børn i Bangladesh nyder godt af
Flensborg Y’s Men’s Club. I denne gen-
brugsbutik – også betegnet med det
engelske ord ”secondhand shop” gør
klubben – godt hjulpet af en flok dygti-
ge medarbejdere – en stor indsats med
at skaffe midler, som via Det danske
Missionsselskab ”Danmission” formid-
les til en skole ved navn ”Saraswatipur
Boarding School” i Bangladesh. 

Alle varer i denne genbrugsbutik er
modtaget af glade givere, som ikke
mere har plads i skabene derhjemme –
og som for længst er erstattet af nye.
Her bliver de mange varer efterset,
prismærket og udstillet til kunderne.

Vi opfordrer derfor fortsat folk til at
donere godt og rent tøj, ting og sager
til BanglaShop – og dermed være med
til at hjælpe børn til en gladere tilvæ-
relse med sund mad og skolegang
m.v. 

VERDENSORGANISATIONEN Y’S MEN
INTERNATIONAL

At Flensborg-klubben er en del af en
international organisation oplevede
klubben ved sit klubmøde i juni må-
ned. Vi havde besøg af en repræsen-
tant for Y’s Men’s klubberne i Canada,
som var på turné i Danmark i 3 uger
for at styrke det verdensomspændende
fællesskab. Han fortalte om sin klub og
dens hjælpeaktiviteter; og vi orientere-
de ham

om vort klubliv og aktiviteter. Blandt
andet viste vi den lille video-film ”Je-
sus på Flensborghus” - og med eng-
elsk tekst til ære for gæsten.

Denne film kan ses på internettet;
søg på Google under titlen: ”Jesus på
Flensborghus”.

Til erindring fik gæsten overrakt et
vikingeskib af klubbens daværende
præsident Peter Bang.

Flensborg Y’s Men’s Clubs ledelse i
dette år: Præsident Volker Schade, vi-
cepræsident Britta Høst Nielsen, past
præsident Peter Bang, sekretær Hanne
Görns, skatmester Inger Laursen.

FLENSBORG Y´ S MEN´S CLUB - tilsluttet SSF:

Støtter lokalt, nationalt og internationalt

Naturligvis er Flensborg Y´s Men´s Club
med hvert år, når der er frilufts-årsmøde i
Flensborg. Det er jo her, man kommer i kon-
takt med folk. (Foto: SPT)
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Ved generalforsamlingen i klubben i marts får MBU-kon-
sulent Thomas Hougesen overrakt påskønnelsesprisen
af præsident Peter Bang. (Fotos: privat)

Af Brita Hecker, Biffen-arbejdsgruppen

Igen i år kan den danske filmklub i
Flensborg, i daglig tale kaldet ”Biffen”,
se tilbage på en velbesøgt sæson.

Efter 8 gode år med mange filmafte-
ner og et altid glad og entuasiastisk
publikum, er Biffen efterhånden et eta-
bleret og fast indslag i det danske kul-
turlandsskab i Sydslesvig. 

Biffen er funderet på et samarbejde
af Sydslesvigsk Forening, Dansk Cen-
tralbibliotek, Dansk Kirke i Sydslesvig,
Sydslesvigs danske Ungdomsforening-
er samt Nordisk Informationskontor.

Programmet er altid alsidigt, og ar-

bejdsgruppen bag Biffen prøver hver
sæson at sammensætte et program
med nyere hhv. aktuelle film fra det
danske og nordiske område. 

I det forgangne år satsede Biffen så-
ledes igen både på film med bred ap-
pel og underholdningsværdi samt film
af lidt mere snæver karakter. 

Biffen havde ualmindelig god ti-
ming, da Susanne Biers Oscar-vinden-
de film ”Hævnen” blev vist i maj 2011,
blot et par uger efter den havde vundet
denne – verdens fornemste – filmpris.
På en varm aften i maj kom der 172
mennesker, så det kan siges at være
velbesøgt.

FILMKLUBBEN FLENSBORG-BIFFEN - tilsluttet SSF:

Den danske filmklub Biffen – en
succeshistorie



Årene har vist, at Biffens publikum
altid er trofast, og at det bliver beløn-
net også at turde vise smalle film. Så-
ledes var den mest vovede film i år
den anmelderroste rimelig brutale
”Valhalla Rising”, en film hvor der ikke
bliver sagt et eneste ord. Men med den
kendte skuespiller Mads Mikkelsen i
hovedrollen. 

Derfor var det en glædelig overras-
kelse, at der også her kom en stor flok
sydslesvigere  (37 i alt) for at nyde fil-
men samt et glas rødvin og et fagligt
intro. For som en af vore gæster kom-
menterede: ”Vi er cineaster.”

Også Martin Zandvliedts film Ap-
plaus med Paprika Steen og Thomas
Vinterbergs film Submarino var med
over 70 gæster to velbesøgte film.
Sidstnævnte fik Nordisk Råds Filmpris i
2010. 

Ikke kun i Sydslesvig rygtes det, at
der vises gode film i Biffen. Vi har såle-
des oplevet, at der kom folk helt fra
Sønderborg for at se film samt med
jævne mellemrum også tyske gæster,
mest studerende fra universitetet eller
elever fra Jaruplund Højskole, der er
på intensiv danskkursus.

Efterårssæsonen fulgtes op med en
af årets største danske biografsuccer

”Klovn – The Movie” efterfulgt af ”Ek-
sperimentet”, Louise Friedbergs debat-
skabende film om tvangsfjernede
grønlandske børn.

Sidst på året stod ”Superclasico” på
programmet med Anders W. Ber-
thelsen, en komedie om en (næsten)
fraskilt mand, der for at vinde sin kone
tilbage, må tage turen til Bueno Aires,
hvor hun nu bor med sin nye fyr, en
temperamentsfuld fodboldspiller; ægte
latino møder dansk blegfis. Det er der
kommet en varm og sjov film ud af.

Sæsonen sluttes af med fængselsfil-
men ”R” , som fik en Bodil for bedste
danske film 2011.

Alle filmene i Biffen vises i den store
sal i Flensborghus og indledes med et
kort oplæg.  Der serveres ostebord og
rødvin for 5 euro. Programfolder fås i
Nørregade bl.a. på Dansk Centralbi-
bliotek og på Flensborghus.

Arbejdsgruppen består af Flemming
Birkemose (SdU), Brita Hecker (SSF
Flensborg By), Sten Haarløv (Dansk
Kirke i Sydslesvig), Anette Jensen
(Nordisk Infomationskontor) og Micha-
el Juul Olsen (Dansk Centralbibliotek),
som er kontaktperson på telefon 0461-
86970 eller mail mjo@dcbib.dk
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Publikum sidder spændt og ser Susanne Biers succesfilm ”Hævnen”, der fik en Oscar som
bedste udenlandske film 2011. (Foto: privat)
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Folkeuniversitetet i Sydslesvig er båret
af de foreninger, som alene eller sam-
men arrangerer forelæsninger: Histo-
risk Samfund, Sydslesvigsk Oplys-
ningsforbund, Sydslesvigsk Museums-
forening, Dansk Kirke i
Sydslesvig, Sydslesvigs danske Kunst-
forening, Humanitært Udvalg, Dansk
Sundhedstjeneste, Sydslesvigsk For-
ening, Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger, Sydslesvigsk Vælgerfor-
ening, Aktive Kvinder, Borgerforening-
en m.fl.

I 2011 har spektret været bredt. Fra
Islands økonomiske kollaps over guds-
tjenesten, dens indhold for børn og

unge, til den hjemvendte Istedløve. Li-
geledes har der indtil videre været
kunstforedrag i forbindelse med udstil-
ling på Brundlund Kunstmuseum samt
forelæsning om Danevirkes rednings-
mand.

Der er gennemgående flot fremmø-
de til Folkeuniversitets forelæsninger i
Sydslesvig, hvilket bl.a. tillægges den
massive markedsføring af arrange-
menterne gennem de respektive for-
eninger.

Endnu er det desværre ikke lykkedes
at vinde gehør for naturvidenskabelige
arrangementer, men fremtiden skal og-
så mønstre nogle udfordringer.

FOLKEUNIVERSITET – tilsluttet SSF:

Bredt spekter

Det mente i hvert fald professor Jørn
Lund fra Det Danske Sprog- og Littera-
turselskab i sit indlæg på vor nordiske
sprogkonference 26. marts i år.

Jørn Lunds indfaldsvinkel til Norden
er jo den sproglige, og han kunne do-
kumentere betydeligt fald i forståelsen
de nordiske sprog imellem –  især
mellem dansk og svensk.

Men panelet rundt blev problematik-
ken belyst fra medierne, politisk hold
og det private erhverv. Og man kunne
fastslå, at det nordiske tilgodeses i be-
tydelig grad f.eks i radio og tv. 

Konferencen var fint besøgt, og del-
tagerne påskønnede bestyrelsens kuli-
nariske anstrengelser ved det nordiske
kaffebord.

Aftenen rundede arrangementet af
med en herlig koncert med Bjørn Afze-
lius´ sange.

Generalforsamlingen havde i år ar-
kæolog Andres Dobat som særdeles
kompetent fortæller ved Fysing-ud-
gravningerne. Vi håber at få fat i ham
igen næste år, så vi kan få de sidste
nye fund med.

Samarbejdet med lokalforeningerne
i Sønderjyllands kreds har fortsat høj
prioritet. Der afholdes 2 større møder
årligt, hvor alle kredse mødes hos en
lokalkreds, som påtager sig at præsen-
tere en lokalitet af – som regel – histo-
risk interesse.

De sidste projekter i 2011 var et fore-
drag om det legendære vintermarked i

FORENINGEN NORDEN I SYDSLESVIG – tilsluttet SSF:

Vokser Nordens sprog fra hinanden?



Jokkmokk (svensk sameland) i  oktober
og »skumringstimen« i november med
tekster af den finlandsvenske forfatter
Michael Niemi.

Desuden forsøges hundeslædekørs-
len gentaget i februar 2012 på Tydal
sammen med andre grønlandske akti-
viteter.

Ind imellem har vi så det ”løse”,
som f.eks. når man mødes med unge
nordiske ”nordjobbere” og fortæller
om mindretallet og Foreningen Nor-
dens plads i den sammenhæng,
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Den nordiske sprogkonference i marts rundedes af med en dejlig koncert med "Sang til 
Friheden“ med herlige Bjørn Afzelius´ sange.
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Foon Luise M. Clasen

Jåå, ik wus tu e nai-iirs-emfång foon e
Bundespräsident Christian Wulff önj
Berlin. Jarst iinjsen måå ik åål da
tunke, wat me deer haaneschakd
hääwe. Ik köö et goorai rucht liiwe, dåt
ik forsloin wus, eefter Berlin tu käären,
am foon e Bundespräsident bai e nai-
iirs-emfång begrööted tu wården. Me
tänjt, et jeeft duch nooge oudere, wat
et fertiinjd hääwe.

Ouers jarst iinjsen wus et uk nuch ai
sü wid. Et köm wälj tu en
loosferfååren, än deereefter häi huum
dan luk unti uk ai. Än dåt wåård dan
nuch en schöör. 

Ik hiird en lung tid ninte deerfoon än
häi et eentlik uk ai mör önjt hood. Bai
üs önj e famiili wus foole swåår
krunkhäid, än me persöönlik gäng et
uk ai ålte gödj. Dan – iinj waag for jül –
köm en grut bräif ma e bundesoodler
aw. Et wus jü inlåsing tu e
„Neujahrsempfang beim
Bundespräsidenten“. Ik häi knååp iinj
waag tid am tu swååren.

Wat nü? Man moon köö nuch ai ma,
hi läi önjt krunkenhüs. Ik teeld bai min
doochter önj än ferteeld har foon et
bräif. Jarst iinjsen schölj ik mån ma e
dukter snååke, hü dåt wälj ma man
moon wörd. Di dukter miinjd, bit tu e
12. januar – dåt wus di däi, weer ik
eefter Berlin schölj – wörd hi wälj bait
hüs weese. Sü hääw ik me dan
tuhuupe ma min doochter önjmalded.
Wan we nuch frååge häin, köön we önj
Berlin önjteele, weer en naten moon
sätj, wat üs nooch widereheelpe wörd.
Di moon heet me dan uk nuch iinjsen
önjteeld än frååged, weer åles bai e ra
wus. Aw man frååge sää hi, dåt ik hål
min biise doochterne manaame
muurst. Iinj wörd betååld än köö ma in

önjt sloot tu e emfång, än for jü ouder
wus en ekstra program forsänj. Dåt
wus wörklik en naten boose. 

Nü lüpen da deege as en treel. E
januar köm näier. Min doochter wus tu
boons än kiik am koorde for e tuur. We
schönj bloot önj Hamborj amsteege,
dåt wus wälj ai sü slam. Luklikerwise
köm man moon uk ruchttidi üt et
krunkenhüs. Deer wörd eefter ham
kiiked, südåt åles räigeld wus. Ouers
me köm åles nuch sü ünwörklik for. 

Di 12. januar 2011, e mjarn am
huulwe oocht, gäng et dan lüüs aw
grut räis eefter Berlin. Di taksikäärer
frååged, weer et dan haanegunge
schölj. We miinjden, eefter Berlin tu e
Präsident. Näjåå, di käärer kiiked böös
skäptisch. Ouers et gäng wörklik lüüs,
huum köö et seelew mååst ai liiwe.

Am e klook iinj wjarn we önj Berlin,
am trii köön we önjt hotäl rinkaame.
We stöön önj e boonhuf än snååkeden
frasch maenouder. Deer köm en
jungen moon ma tidschrafte aw üs tu,
wat’r üs wälj ferkuupe wälj. As hi üs
frasch snååken hiird, sää’r: „Ach
Ausländer, vergiss es!“ Deer muursten
we duch lååke. For e boonhuf stöön
buse for „Stadtrundfahrten“ paroot.
Wan’s uk üüsen kufer manaame
wörden, köön we dåt duch gödj
mååge. Nö, we haane tu fråågen. –
Jåå, 15 euro pro persoon än tuur, ma
unti suner kufer. Bjarne 12 euro. „We
san da bjarne“, miinjd min doochter,
„mam as jü wåksen.“ Sü gäng et
natörlik ai. Ouers for e studäntepris,
wat uk 12 euro wus, wälj hi üs nooch
manaame. Dåt wus gödj, dan we wänj
je Berlin studiire, wjarn et jarst tooch
deer. Än wider häin we frasch snååked.
E fråmdenfäärer frååged, weer hi
tjüsch snååke muurst, weer we sü
foole ferstönje köön, unti weer hi liiwer

FRIISK FORIINING - tilsluttet SSF:

Bai Bundespräsident Wulff önj Berlin



ainglisch snååke schölj. Nåån, tjüsch
gäng nooch, miinjden we, we köön et
ferstönje, we wjarn frasche. Deer wust
hi goorninte ma önjtufången.

Sü gäng et dan lüüs. Hi hül bai åle
„Sehenswürdigkeiten“ önj, sü as dåt
oueremätje smuk Schloss Bellevue, e
Reichstag, et Kanzleramt, et
Brandenburger Tor än nuch fooles
mör. Et wus en gåns fain tuur. Et tid
lüp gau, än am huulwe fjouer wjarn we
önjt Hotel Steigenberger. Heer wjarn
åle geeste foon e Bundespräsident san
nai-iirs-emfång unerbroocht. 

Am fiirng ouer fiiw schönj we üs ål
bait sloot Bellevue infine. Jü inlååsing
än üüsen ütwis schönj we mabrainge,
än diheere däi muursten åle
„Begleitpersonen“ makaame. Jarst
iinjsen wörden we unerseecht, jüst as
aw en fluugplåts. Wan huum en goowe
for e Bundespräsident mahäi, schölj di
oufdänj wårde. Di wörd nämlik

besuners unerseecht, än följk füng’n di
läädere däi tubääg. Sü wörd üs dåt
gånse sloot wised. Följk muurst ham
ålewäägen haaneseete, bloot ai for e
schriwscheew foon e Bundespräsident.
Et wus en besuner scheew, weer di
hiire Wulff sin ütlönjsche geeste
emfångt.

Sü kömen we in önj en gruten,
fainen sool, weer we di läädere däi
sate schönj, am ma e Präsident unerne
tu ääsen. Nü füngen we wat tu
drainken än ålerhånd
„Knabbergebäck“. Heer wörd üs
ferteeld, hü et di oudere däi for ham
gunge schölj. We schönj am e klook
8.45 deer weese, wörden ouers ma en
bus oufhååld. We füngen arken en
schild ma üüsen noome aw än dåt
bundeslönj, weer we foon wjarn. Üt
Slaswik-Holstiinj wjarn trii wüste deer,
iin üt Holtsee, iin üt Lübeck än ik üt
Naibel. Sü wörd e klook uk ål amenlait
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Luise M. Clasen hos forbundspræsident Christian Wulff i Berlin. (Foto: privat)
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oocht, än we schönj siinj am en taksi
än tubääg tut hotäl. We wjarn uk ål fåli
trååt foon ål dåt nais, wat we belaawed
häin. Dåt fain sloot, weer et åltids wat
tu kiiken än tu wunern jäif. Ouers
släipe köön we likes ai. Tu foole lüp
döört hood, tu foole schölj ferårbed
wårde. Än dåt tånken am di läädere
däi. Wörklik e Bundespräsident drååwe
än ham e hönj düünj. Hü wörd dåt
bloot?

Am huulwe soowen schönj we ap,
am huulwe oocht doord heewe än am
twunti for nüügen ma üüs inlååsing bai
e bus weese, wat üs dan tut sloot
Bellevue brainge schölj. Manschne,
wat mawjarn, ouers ai lååsid tu e
emfång, schönj jam en taksi naame än
tu e Reichstag kääre. Deer füngen ja
dan en fääring foon e tjooler bit
boowen önj e spase.

We oudere kjarden nü ma e bus tut
sloot, jarst döör e sääkerhäidsslöös, sü

e treep ap än ouer e rüüdje täpich
inönjt sloot. Heer füngen we üüsen
goowe wider än stöön dan tu täiwen.
Än we täiweden. Am fiirng ouer tiin
kömen jarst ferträäsere foon e stääse
Berlin än Bonn, dan ferträäsere foon e
meedie, sü as fiirsiien, raadio,
präseagentuure än bleese. Sü
ferträäsere foon e Bundeswehr än
sääkerhäidsorgaane, ferträäsere foon
schörke än religjoonsgemiinschafte, än
sü nuch ferträäsere foon komunaale
ferbånde. Dåt wjarn åål da, wat tujarst
foon e Bundespräsident emfångd
wörden. Deerouer wörd e klook uk ål
bål alwen. Nü schönj we eeftert  a b c
ainkelt önjtreese än wörden haane tu e
emfångsdörnsch broocht.
Bundespräsident Christian Wulff än sin
wüf stöön unert waning, bai e ouder
sid wjarn – ik wiitj ai hü maning –
reportere ma footoaparoote. We
kömen ainkeltwis in tu e

Friisk Hüs i Bredsted, hvor alle friserforeninger nu er samlet under et tag. (Foto: SPT)



Bundespräsident. Ouer luutspreegere
wörd bekånd dänj, hü huum hätj, üt
wat foon bundeslönj huum köm än wat
huum mååged. Sü lüp huum aw e
Präsident tu, än hi däi e hönj än
wanschd en gou nai-iir. Ik hääw ham
dan e dvd „Nordfriislon – Det san wi!“
ouerdänj. Hi betunked ham än sää:
„Ja, das Land von Peter Harry
Carstensen mit seinen Besonderheiten,
da fahre ich auch bald hin.“ Sü gäng ik
uk ål widere, än di näiste köm önj e ra.
Et wjarn 60 iirenåmtler bai e emfång.
As we dan åltumåale döörwjarn,
kömen manschne foon e
Wohlfahrtsverbände,
Entwicklungshilfeorganisationen,
wissenschaftliche und kulturelle
Spitzenorganisationen, sü Wirtschaft,
Gewerkschaften, Berufsorganisationen
än maning Beauftragte der
Bundesregierung, der Parteien,
Bundesverfassungsgericht, Bundesrat,

Bundesregierung än Bundestag. Jåå,
we hääwe maning manschen sänj, uk
for ålem Bundeskanzlerin fruu Merkel.
Jü wus jü iinjsist, wat uner üs bliif, da
oudere ministere wjarn gau
ferswünen. Ik stöö jüst bai e gung,
weer fruu Merkel långs lüp än da
manschne begrööted. Bai dåt füng ik
foon har uk en hönjful ma goue
wansche fort nai iir. Jåå, dåt wus uk en
grut belaawen, wat uler wider kamt! E
hiile tid, wilt we täiweden, bit
åltumååle begrööted wörden wjarn,
wörden üs maning latje faine sååge tu
ääsen önjbin. Åltids kömen nate
manschne långs ma en tablät önj e
hönj, weer we üs wat foon naame
schönj. Ouers we wjarn for aprääging
goorai hungärj, än for ålem schönj we
je nuch ma e Bundespräsident tuhuupe
unerne ääse.

Dåt unerne wörd lääser as forsänj.
We kömen in önj di grute sool, wat we
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di een awfoorie ål sänj häin. Nü wjarn
åle scheewe fain apflaid, än we kömen
ma tiin moon bai en trin scheew tu
saten. E Präsident ma sin wüf kömen
in, än we stöön åltumååle ap. Hi
begrööted üs, sää en påår nate uurde
tut wäljkiimen, än we seeten üs wi dil.
Dan hül di Präsident en fain reede
forålem amt iirenåmt, hü wjartful dåt
for åle manschne as – än uk for e stoot.
Hi sää, eeftert ääsen muursten we
frååge stale. Hi wälj uk tu ark scheew
kaame än en lait snååke.

Dan köm dåt ääsen. Mansche,
mansche, süwat häin we nuch uler
füngen unti sänj. Et wus dåt ulerfainst
gurmee-ääsen! Et jäif:
Ochsenschwanzsuppe ma Alblinsen än
Teigtaschen, sü Filet än Backe foont
Kalb ma Maronenkartoffel än
Rübchengemüse. As eefterspis
Schwarzwälder Kirsch. Ales gåns, gåns
fain, än as säid nuch uler füngen.
Ouers ålsani lüp e tid üs wach. E
Präsident köm ai mör tu e scheewe. Da
jarste manschne schönj ål tu boons,
oudere tu e bus, am tu hüs tu käären.
Präsident Wulff heet dan nuch en
arken en autogram aw e spiskoord
schraawen än en påår nate uurde ma
aw e wäi dänj. En tas kafe än en påår
praliine jäif et nuch önjt stönjen, än sü
schönj we uk wider ma e
bus tu üüs hotäl, am üüs
kufere tu håålen. Üüsen
tooch gäng am klook
fiiw. Jåå, we schönj tu
boons.

Et wus en gåns grut
belaawen, wat gåns
sääker uler ferjin wårt än
jarst rucht uler wider
kamt.

Ik wus fernäid, dåt min
doochterne mawjarn, sü
gäng et bääder, as ik
toocht häi. Di een am
huulwe alwen wjarn we
luklik än fåli trååt wider
bait hüs.

Foole tunk.

P.S.: Önj dåt lönj foon Peter Harry
Carstensen as e Bundespräsident Wulff
dan uk wörklik kiimen. E 9. märts wus
hi aw e moole önj Doogebel. Hi wälj
ma e dåmper eefter Fäär. Ik häi e
geläägenhäid, kort ma ham tu
snååken. Hi wust nooch, dåt hi önj
Berlin e dvd foon me füngen häi.

(Luise M. Clasen fra Friisk Foriining var
blevet inviteret til at deltage i
forbundspræsident Christian Wulffs
nytårsreception i Berlin - med
byrundtur og det hele. I ovenstående
artikel skildrer hun sine indtryk på
frisisk)
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Nis Ove Kahl blev nr. 3 ved en oplæsnings-
konkurence for 7. klasses elever fra hele
Danmark. Han er elev på Risum Skole/Ri-
sem Schölj og har frisisk som hjemme-
sprog. (Foto: Martina Metzger)

SSWs Gerhard Jessen kigger indenfor hos Friisk Foriinings
sekretær Manfred Nissen. (Foto: SPT)
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På regionalkonferencen i
Celovec/Klagenfurt i sep-

tember vedtog de 75 delegerede sam-
men med NPLD (Network to Promote
Linguistic Diversity) at intensivere be-
stræbelserne på EU-støtte til mindre-
tals- og regionalsprog inden for ram-
merne af EUs budgetlægning for 2014-
2020.

FUEV-kongressen i begyndelsen af
juni i Eisenstadt/Željezno, som over
180 repræsentanter fra nationale min-
dretal – deriblandt fra det danske min-
dretal: SSF, SdU, SSW og Dansk Skole-

forening – havde sinti & romas situa-
tion som centralt emne. I en erklæring
understreger FUEV sin solidaritet med
sinti & roma og viljen til at ville gøre
sin indflydelse gældende overfor rege-
ringer og meningsdannere.

En samtale med EU-kommissær Vi-
viane Reding, der erklærede at ville
bygge videre på FUEVs anbefalinger
og løsningsforslag, har allerede fundet
sted.

Sammen med SSF satser FUEV på at
etablere et videnscenter for mindretal i
Flensborg.

FØDERALISTISK UNION AF EUROPÆISKE FOLKEGRUPPER (FUEV):

Danske sydslesvigere og tyske nordslesvigere til FUEF-kongres 2011. (Foto: FUEF)

FUEF-vicepræsident Heinrich Schultz t.v. er
fra det danske mindretal i Sydslesvig. (Foto:
FUEF)

Mindretals-fodboldstævnet er programsat
til juni 2012.



223

Af landbrugskonsulent Joachim Spitz

Efter den globale finanskrise i
2008/2009 mente mange, at krisen i
Tyskland var nogenlunde overstået i
2010. Men i kølvandet af krisen opstår
nye, store problemer på EU-plan. 

Vækstperioden i verden var på en
gang forbi, og finansiering med lånte
penge blev pludselig dyr. Krisen viste
også, at mange lande i de gode år hav-
de glemt at lave deres lektier. De hav-
de ikke brugt de billige penge og væk-
sten til at konsolidere sig. 

De økonomiske problemer opstod
for alvor, da flere europæiske lande
næsten ikke kunne låne penge hos de
internationale finansmarkeder. Kun
mod betaling af høje renter og ekstra-
forsikringer var det muligt for dem at
låne penge.

Grækenland var den første af de så-
kaldt PIGS-stater, der skulle hjælpes.  

Presset på Tyskland til at hjælpe
Grækenland økonomisk blev større og
større og i løbet af foråret 2010 etable-
rede EU en såkaldt ”Rettungsschirm”
med en samlet værdi af 750 mrd. euro. 

Lande, som havde vanskeligheder
med at låne penge på finansmarkedet,
kunne nu komme under denne para-
ply. Deres lån blev dermed afsikret,
fordi de andre lande  gav garantier for
lånene.

I mellemtiden er Grækenland, Irland
og Portugal under denne paraply, men
andre lande som Italien og Spanien er
stadig truet af økonomisk nedgang.
Den økonomiske krise i Grækenland og
flere andre lande i Europa sætter stort
pres på det europæiske samarbejde.

Flere økonomer frygter en transferu-
nion med uoverskuelige konsekvenser.

SITUATIONEN I LANDBRUGET

Også i landbruget har vi  kunne mærke
denne op- og nedgang på finansmar-
keder og på råstofbørsen i de sidste år.
Priser på korn og raps, på kød og meje-
riprodukter gik løbende op og ned.

Det samme gjorde sig gældende på
udgiftssiden. Priserne for olie, foder-
stoffer eller for gødning ændrede sig
permanent. En dag var priserne høje,
den næste uge var de lavere. 

Under disse omstændigheder var og
er det utrolig vanskeligt for landbrug at
planlægge og investere.

Som eksempel varierede mælkepri-
ser fra 0,18 euro/kg mælk til 0,35
euro/kg.  Det betyder ved en mælke -
kvote på 1 mill. kg en difference på
170.000 euro i indtjening for nøjagtig
den samme mængde mælk.

Den samme turbulens kunne plante-
avlerne mærke. Prisen på hvede steg
fra 10 euro/hkg til 24 euro/hkg.  

I dag ligger prisen på et niveau på
omkring 15-18 euro/hkg hvede.

Desværre er omkostningsniveauet
steget tilsvarende. Gødnings-priserne
har næsten fordoblet sig i løbet af det
sidste år.

Vejrbetingelserne i 2011 er vanskeli-
ge for planteavlerne. 

En våd sommer gør det vanskeligt at
få høsten i hus. Høsten ligger i år lidt
under gennemsnittet. Der blev høstet
korn med høj fugtighed og dermed
høje tørringsomkostninger. Samtidig
lider kvaliteten af korn mange steder.  

Situationen i landbruget er for de
fleste landmænd stadig anspændt. 

Mange landmænd har dog i de sene-
re år investeret i større stalde og større
maskiner i håb om at få bedre priser
og for at være rustet til fremtiden.

På politisk hold diskuteres den vide-

FÆLLESLANDBOFORENINGEN FOR SYDSLESVIG – tilsluttet SSF:

Instabilitet i verden fortsætter
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re udvikling af EU-agrarreformen efter
2013. Alt tyder på, at udligningsbeløbe-
ne bliver reduceret, samtidig med at
der stilles nye krav om overholdelse af
forskellige økologiske standarder.

Den gældende modulation i land-
brug betyder i forvejen en reduktion. I
indeværende år er reduktion af støtten
fastsat til 10%.

De nye regler og krav vil automatisk
føre til øgede omkostninger.

Hvis man ser på mange regnskaber i
landbruget, så udgør EU-støtten
mellem 30 og 100% af gevinsten.

Alle kan regne ud, hvilke konsekven-
ser en reduktion af støtten vil få.

BIOENERGI

En ny gren i landbruget er produktion
af bioenergi. Et stadigt større forbrug
af energi, afbrænding af fossil brænd-
stof med udslip af CO2 i atmosfæren
og den deraf følgende klimaforandring,
stigende politisk instabilitet i verden og
dermed faldende forsyningssikkerhed
samt stigende priser på energi, har fået
politikere til at reagere. 

Senest efter atomkatastrofen i Japan
satser politikken på alternative energi-
er.

Alternative energier er så efterspurg-
te som aldrig før. I vor landsdel er det
især vind-, sol- og bioenergi. Bioenergi

især i form af biogasanlæg til produk-
tion af strøm og varme.

Der er blevet bygget mange bio-
gasanlæg i Sydslesvig og langt over
130 anlæg er yderligere planlagt. Hvert
anlæg har brug for min. 60-200 ha
majs.

Mange landmænd indgår derfor af-
taler med landmænd i Danmark om le-
vering af majs til Sydslesvig.

Vi er i en udvikling, hvor en del land-
mænd bliver energiproducenter og ik-
ke længere fødevareproducenter.

RÅDGIVNING

Som konsulenter hjælper vi landmænd
at komme igennem disse vanskelige ti-
der. Opgaverne er forskellige, enten
det er bedriftsplanlægning, hjælp ved
miljølovgivning eller social- og økono-
mirådgivning. Konsulenter har igen-
nem foredrag og bedriftsbesøg oplyst
om de forskellige emner.

Også i år har vi haft mange grupper
og foreninger, som vi guider nord og
syd for grænsen.

Foruden disse mange forskellige op-
gaver har vi i Fælleslandboforeningen
haft besøg af mange grupper nord- og
sydfra, som har fået rundvisning i vort
museum, Christian Lassen´s Minde
Museum.

Af Ulla Geipel

Grænseforeningens sommerhus Gen-
nerhus kan lejes af alle, der er tilknyttet
mindretallet, til rimelige priser. Udlej-
ningstiden følger sommertiden.

Har man lyst til at slappe af, være fri
for en måske stresset hverdag, så er
Gennerhus det rigtige sted i et natur-

skønt område ud til Gennerbugt med
en flot udsigt til Kalvø og i rolige omgi-
velser – ingen direkte naboer. Genner-
hus er bare en herlig ”perle”.

I 2010 og 2011 har sommerhuset
næsten været udlejet 100%.

Grænseforeningens bestyrelse sør-
ger løbende for, at sommerhuset bliver
vedligeholdt/ renoveret i forhold til de

GRÆNSEFORENINENS SOMMERHUS GENNERHUS

Kan lejes af alle med tilknytning



midler, der står til rådighed.
I gæstebogen kan man læse, at lejer-

ne er glade for at være her, nyde det
rolige og naturskønne område. Mange
lejere sender også takkebreve, hvori de
roser huset og dets beliggenhed.

Vil du høre nærmere om Gennerhus,
så ring til
Ulla Geipel
Osterlükken 13 a
24955 Harreslev
tlf. 0461-71969
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Af formand Christian Skov

Historisk Samfund for Sydslesvig af-
holdt ordinær generalforsamling på
Flensborghus den 23. marts 2011. Til
bestyrelsen valgtes Anders Schaltz An-
dersen, Kristian Bøgebjerg Arentsen,
Kirsten la Cour, Jørgen Kühl og Chris-
tian Skov. Bestyrelsen konstituerede
sig på et efterfølgende bestyrelsesmø-
de den 18. maj 2011.

Vor lokalafdeling har deltaget i His-
torisk Samfund for Sønderjyllands sty-
relsesmøder og har et nært og frugt-
bart samarbejde med vor paraplyorga-
nisation.

Et arrangement, der ikke nåede at
blive bragt sidste år, var en aften den
6. oktober 2010 på Duborg-Skolen, der
samtidig fejrede sin 90 års fødselsdag.
Her fortalte formanden i festsalen om
skolens historie og præsenterede det
nyrenoverede Skolehistorisk Samling.

Dr. phil. Karin Johannsen-Bojsen har
generøst foræret os en halv snes for-
lagsnye eksemplarer af bogen 'Syd -
slesvigpige - En Opvækst Mellem To
Kulturer I Årene 1936-1954', som vi vil
finde god anvendelse for.

Foreningens vision og for os et rea-
listisk mål er fortsat at etablere et nært
samarbejde imellem Historisk Sam-
fund og de danske skoler i Sydslesvig.
Vi forbereder her en orientering for
yngre elever og en målrettet indsats
imod de to gymnasiers historieprofiler
i 1.-3. gymnasieklasser.

Et planlagt arrangement om SSW-
Ungdoms historie igennem fem årtier
den 21. februar 2011 måtte desværre
aflyses på grund af sygdom, men ag-
tes gennemført senere.

Foreningen deltog i åbningen af
mindretalsudstillingen på Danevirke
Museum den 1. april 2011.

Der arbejdes med planer om også at
bringe skoleklasser ned til denne insti-
tution.

I den kommende sæsons regi forbe-
reder foreningen et arrangement om-
kring de gamle danske tropekolonier.
Vi vil indbyde eksperter på Guldkysten,
Østindien og Vestindien - og ligeledes
inddrage det lokale aspekt omkring
Flensborg i 1700-tallet.

Det vil være naturligt også at bruge
dette arrangement som et bindeled
imellem forening og skoleklasser.

En helt central begivenhed i år blev
Istedløvens placering og indvielse på
dens gamle plads på den Gamle Kirke-
gård den 10. september 2011.

I den anledning indbød Historisk
Samfund for Sydslesvig samme dag til
en reception i Centralen for Undervis-
ningsmidlers have. Dr. phil. Lars Hen-
ningsen, Studieafdelingen ved Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig, beret-
tede om løven. Der var musikalsk
underholdning ved Studentersangerne
fra Københavns Universitet - et kor, der
iøvrigt ligeledes optrådte ved Løvens
oprindelige indvielse. Og der var mu-
lighed for at købe lidt mad og drikke.

HISTORISK SAMFUND FOR SYDSLESVIG - tilsluttet SSF:

Nært samarbejde med skolerne etableres
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Af formand Jörg Krüger og Henry
Buhl, Mikkelberg

Foruden alle de turneringskampe, som
Husum Cricket Clubs mange hold spil-
ler på Mikkelbergs cricketground, hav-
de året 2011 to helt specielle cricket-ar-
rangementer, nemlig cricketlandskam-
pen Danmark-Tyskland og Dansk Cric-
ket-Forbunds pokalfinale.

Danmark vandt landskampen over
Tyskland, og Svanholm, København,
vandt pokalfinalen over Husum Cricket
Club.

Men resultaterne var slet ikke afgø-
rende. Det store er, at Dansk Cricket-
Forbund henlægger en dansk lands-
kamp til Mikkelberg, og at Husum Cric-
ket Club spillede sig frem til finalen i
en dansk pokalturnering.

En stor tak til Dansk Cricket-Forbund
for, at Mikkelbergs smukke cricket-
ground nu også er blevet hjemmebane
for en dansk landskamp. Stort!

Godt Nytår - og tak for et dejligt cric-
ketår 2011.

HUSUM CRICKET CLUB:

To ganske særlige cricket-arrangementer

Husum Cricket Clubs formand Jörg Krüger tager sig til hovedet over de mange spørgsmål,
som medlemmerne af Tønning Danske Menighedspleje Ejdersted SSF havde, da de som led
i sommerudflugten gæstede Mikkelberg. (Foto: privat)
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Af Henrik Geipel

J.C. Møller-Fondens regnskab (udbeta-
linger) bærer stadig præg af finanskri-
sen. De lave rentesatser betød, at vi
blev nødt til endnu engang at skære
ned på antallet af udbetalinger og på
udbetalingsbeløbene – desværre.

Vi har i 2010 udbetalt ca. 42.000 euro
fordelt på 633 ansøgninger, et gen-
nemsnit på 66 euro pr. ansøgning. Ud-
betalingerne er fordelt over hele Syd-
slesvig; de fleste ansøgninger kommer
fra Flensborg.

Fonden prøver på at hjælpe med de
midler, vi har til rådighed. Selvom ud-
betalingerne er blevet mindre og fær-
re, kan vi alligevel spore stor taknem-
melighed fra modtagerne, og det glæ-
der vi os over. Vi håber, at krisen slut-
ter engang, men i skrivende stund ser
det ikke særligt positivt ud.

Udover at hjælpe socialhjælpsmod-
tagere er det også fondens formål at
sprede glæde i de hjem, der trænger til
en lille opmuntring, uanset personens/
familiens økonomi. En buket blomster
eller en gavekurv forbundet med et be-
søg af anbefaleren til altid sprede stor
glæde.

På vort bestyrelsesmøde i marts
2011 trådte Thea Østergaard ud af be-
styrelsen. Nyvalgt blev Maike Lohse fra
Flensborg. Bestyrelsen består af 6
medlemmer med Ulla Geipel som se-
kretær:

Agnes Skov, Magda Christiansen,
Maike Lohse, Peter Drauschke, Dieter
Paul Küssner og Henrik Geipel.

Komiteens Sekretariat
Osterlükken 13a
D-24955 Harrislee

J.C. MØLLER-FONDEN:

Bærer stadig præg af finanskrisen
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JARUPLUND HØJSKOLE:

Kurser og besøg kræver fornuftige
rammer

Af forstander Dieter Paul Küssner

Jaruplund Højskole skal ifølge fundat-
sen ”drive en dansk folkehøjskole på
basis af en folkelig, grundtvigsk tradi-
tion og med særligt hensyn til, at høj-
skolen er en del af det folkeligt-kultu-
relle arbejde i det danske mindretal i
Sydslesvig. Højskolen ser som sin op-
gave at øge kendskabet til grænselan-
dets historiske udvikling, at formidle et
indblik i landsdelens kulturelle mang-
foldighed samt at skabe interesse for
nye strømninger i Europa.”

Foruden den alment dannende kur-
susvirksomhed, der tilbydes især kur-
sister fra Danmark året igennem, læg-
ger højskolen lokaler og personale til
mangfoldige højskoledage og fore-
nings-arrangementer. Både nordiske
kontakter og mange grænseforeninger
har i det forløbne år stiftet bekendtskab
med det aktuelle grænseland og det
danske mindretal.

Højskolen har med sin kursusvirk-
somhed og med flere tusinde gæster
kunnet formidle et førstehånds kend-
skab til det danske mindretal og dets
frisiske, tyske og nordiske naboer. Fri-
sisk kultur og levevis har været tema
for flere vestkystkurser, mens Slesvig-
Holsten, den aktuelle mindretalspolitik
og strømninger i tysk politik og kultur-
liv har været tematiseret.

Det nordiske perspektiv er søgt reali-
seret ved højskolens årlige rejsekursus
til Grønland, der åbner op for aktuelle
udfordringer i rigsfællesskabet. I næste
års kursustilbud vil rejser til Færøerne
og Island sammen med Grønland ud-
gøre vor nordiske forbindelse. 

De mange kurser og besøgs-arran-
gementer kræver fornuftige rammer.

Jaruplund Højskole, der åbnede dø-
rene i 1950, har med de seneste års
øgede aktiviteter længe ønsket mere
funktionelle rammer for sit virke. Flere
undervisningslokaler og møderum
samt en mere handicapvenlig tilgang
til spisesal og fællesrum har været på
ønskelisten.

En udvidelse og renovering af høj-
skolen er nu mulig bl.a. ved hjælp af
SSW, der har fået Kiel-regeringens til-
sagn om EU-regionalfondsmiddelstøt-
te til skoleforeningen. Samtidig har
Sydslesvigudvalget velvilligt stillet be-
tydelige midler til rådighed, så et skit-
seprojekt for ombygning og renove-
ring udarbejdet af arkitekt Povl Leck-
band kan gennemføres i 2012 og 2013.

Fra sommeren 2013 vil Jaruplund
Højskole fremstå renoveret og udbyg-
get til at imødekomme kommende kur-
sisters og gæsters ønske om at fasthol-
de forbindelsen til Sydslesvig og det
danske mindretal.

Samtidig vil skoleforeningen råde
over en moderniseret kursusejendom.
De moderniserede rammer vil lette ar-
bejdet, men samtidig vil det fortsat væ-
re op til højskolen og dens personale
at pleje traditionen og udvikle nye veje
for formidlingen af mindretallets særli-
ge livsvilkår i grænselandet mellem
dansk og tysk med de stærke og ubry-
delige bånd til Danmark.
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Af Sten Haarløv

Er det lukketid for den europæiske kul-
tur? Er blind økonomisk vækst det
eneste svar på verdens landes stigen-
de problemer? Hvilken plads har kirken
og det kristne livssyn i det moderne
samfund?

Der er mange spørgsmål i luften i
disse år. Ikke alle spørgsmål kan man
få svar på i løbet af en aften. Men kir-
kehøjskolen vil gerne være med til at
formidle et møde med engagerede
foredragsholdere fra Danmark, som
har noget på hjerte.

Den linje har vi også fulgt i indevæ-
rende år. Vi prøver at fokusere både på
det historiske og det aktuelle, ofte i en
kombination, og med mulighed for
efterfølgende debat.

Programmet lagde ud med et fore-
drag om Martin A. Hansens forfatter-
skab og kristendom. Litteraturforske-
ren Anders Thyrring Andersen tog ud-
gangspunkt i sin nyeste bog Polspæn-
ding, 2011. Polerne repræsenterer
mange ting, bl. a. spændingen mellem
at være rodfæstet i sin egen kultur og
være åben over for det moderne. An-
ders Thyrring ser Martin A. Hansen
som en moderne kristen præget af Sø-
ren Kierkegaard og i dialog med sin
tid.

Det næste foredrag var med histori-
keren og samfundsdebattøren Henrik
Jensen. Han vakte berettiget opsigt
med bogen Det ordentlige menneske,
2009. Vi lever i en umodenhedskultur,
hvor det alene drejer sig om individets
ret til fuld udfoldelse. Jensen efterlyser
en genopdagelse af pligtkulturen og de
borgerlige dyder. Det ordentlige men-
neske er ikke drevet af lyst, men af pligt.

Forårets sidste foredrag tog sit ud-
gangspunkt i det historiske, truslen fra
Det Osmanniske rige i 1500-tallets Eur-
opa. De muslimske tyrkere bredte sig
ud over Balkan, og i 1529 stod de ved
Wiens porte. Hvordan reagerede den
kristne kirke, Luther og de danske re-
formatorer på ”tyrkerfaren”? Denne
oplevedes både som en reel fare, tyr-
kerne var ”blodhunde kun med mord
og krige i tankerne” og skulle derfor
standses med våbenmagt. Men man så
også på ”tyrkerfaren” som et udslag af
Guds straf over en ugudelig kristen-
hed, derfor opfordrede kirkens folk til
anger og bod.

Også i Danmark blev tyrkerfrygten
næret af en udbredt propagandalittera-
tur, selvom tyrkerne befandt sig langt
fra Danmarks grænser. Kirkehistorike-
ren Martin Schwarz Lausten fortalte på
baggrund af sin bog Tyrkerfrygt og
Tyrkerskat, 2010.

I september reflekterede teologen og
Ph.d. Camilla Sløk i sit foredrag over
ondskaben i verden og hvordan kris-
tendommen tolker den.

Og i årets sidste foredrag talte sog-
nepræst og psykoterapeut Mikkel Wold
på  Flensborgmenighedernes Efterårs-
møde om Det overhørte råb om me-
ning. 

Kirkehøjskolens folder 2012 fås i de
danske kirker i Flensborg, på Dansk
Centralbibliotek og på Flensborghus.

Alle arrangementer vil blive omtalt i
pressen. Vel mødt til sæson 2012!

FLENSBORG KIRKEHØJSKOLE:

Formidler mødet med engagerede
foredragsholdere
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Af forretningsfører Svend Lykke
Schmidt

Kobbermølle Museum og Industrimu-
seet, der som tidligere omtalt drives
som ét museum, har i 2011 kunnet
glæde sig over en besøgsfremgang på
over 50%. Denne vækst kan ikke
mindst tilskrives museets nye energis-
ke og initiativrige museumsinspektør
Susanne Rudloff, der har sørget for at
gøre museet mere synligt udadtil.
Mens 80-90% af gæsterne tidligere
kom fra Danmark, skyldes væksten
især, at langt flere tyske foreninger og
enkeltpersoner har fået øjnene op for
dette museumsklenodie ved grænsen
og dets unikke slesvigsk/dansk/tyske
industrihistorie.

Men også for sydslesvigske for-
eninger er Kobbermølle et oplagt mål
for medlemsudflugter. Endnu er der
dog ikke mange, der har gjort brug af
denne mulighed. Her ligger der en ud-
fordring og et potentiale, både for mu-
seet og for foreningerne.

Også for skolerne i regionen er et
besøg i Kobbermølle en oplagt mulig-
hed som led i historie- og fysikunder-
visningen. Museet er i gang med at ud-
arbejde et skolekoncept, som vi satser
på at kunne tilbyde fra 2012.

Blandt nyhederne på museet er en
samling gamle, funktionsdygtige
dampmaskinemodeller, som blev de-
monstreret i drift for et interesseret pu-
blikum på årets tyske mølledag, hvor
der var åbent hus på museet. Godt 500
lagde vejen forbi både denne dag og
på den internationale museumsdag i
juni.

De kunne glæde sig over, at de be-
grænsede muligheder i museets nær-

hed nu er fortid. Hvor der tidligere stod
en stor faldefærdig hal, som ikke var
bevaringsværdig, har Harreslev Kom-
mune med støtte fra delstaten ladet
anlægge en stor parkeringsplads over
for Industrimuseet.

I det forløbne år er der knyttet gode
samarbejdskontakter med andre muse-
er i regionen på begge sider af græn-
sen, ikke mindst med industrimuseet
Cathrinesminde Teglværksmuseum på
Broager. Et første synligt resultat er, at
Cathrinesmindes årsskrift 2011 handler
om Kobbermølle. Det fine lille skrift,
der findes i både en dansk og en tysk
udgave, kan købes på Kobbermølle
Museum for 60 kroner eller 8 euro.

I december 2010 markeredes det ved
en velbesøgt reception, at Gisela og
Bodo Daetz har trukket sig tilbage fra
de ledende funktioner på museet. Der
blev ved den lejlighed fra flere sider
udtalt stor anerkendelse og respekt for
deres indsats gennem de mange år.
Gisela og Bodo Daetz er fortsat aktivt
med i museumsarbejdet som efter-
spurgte og værdsatte rundvisere, og
de er en god støtte og kilde til viden for
den nye museumsinspektør.

Også i 2011 har der været en glæde-
lig tilgang af nye frivillige medarbejde-
re fra mindretallet, både som rundvise-
re, som historikere og til at vedligehol-
de maskinerne på Industrimuseet. Vi
vil fortsat gerne høre fra flere, der kun-
ne være interesseret i at være med i et
hyggeligt og velfungerende team.

Museet kan kontaktes på telefon
0461-407 71 25 (kontoret er ikke perma-
nent bemandet – indtal venligst besked
på telefonsvareren), på fax 0461-407 95
40 eller på mail:
museum@kabelmail.de.

KOBBERMØLLE MUSEUM OG INDUSTRIMUSEET:

Sydslesvigske foreninger og skoler
efterlyses



Grupper modtages efter forudgåen-
de aftale. I vintermånederne er der dog
ret koldt i de to industrihaller – indtil vi-
dere er kun museumsdelen Kobber-
mølle Museum i Nyboder-husene op-
varmet hele året.

Åbningstiderne i 2012 for individuel-
le besøgende vil til sin tid fremgå af

museets hjemmeside www.industrie-
museum-kupfermuehle.de, samt af
Sydslesvigkalenderen i Flensborg Avis.

Vi glæder os til i 2012 at byde flere
sydslesvigere og danske foreninger og
skoler i Sydslesvig velkommen i Kob-
bermølle.
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Gisela og Bodo Daetz ved afskedsreceptionen i december 2010 sammen med industrimuse-
ets formand Gerd Pickardt og den ny museumsleder Susanne Rudloff. (Foto: SPT)

Kobbermølle-museernes 
smukke logo.
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Af formand Hans Jessen

Sydslesvigs danske Kunstforening ar-
rangerede enten selv eller i et samar-
bejde med Flensborg Bibliotek og Nor-
disk Informationskontor i alt fire udstil-
linger i det forløbne år. Det er et sam-
arbejde, som har sine fordele ikke
mindst i økonomisk retning, men det
indgåede samarbejde indebærer også,
at der nu kan arrangeres flere udstil-
linger på biblioteket, og at nogle af ud-
stillingerne kan hænge i længere perio-
der end tidligere.

UDSTILLINGER

Den 18. september 2010 kunne vi åbne
udstillingen ”Lys over Island”, der gen-
nem tegninger, malerier og plancher
med fotografier og tekst samt unika
fortalte om tre danskeres – nemlig Da-
niel Bruuns, Johannes F. Kleins og Jo-
hannes Larsens - betydningsfulde rej-
ser til Island. Det blev en stor og om-
fangsrig udstilling, der som kurator
havde Vibeke Nørgaard Nielsen, som
for første gang kunne fortælle offent-
ligheden om en lille, men vigtig brik af
Islands historie.

Som Kunstforening var det en ny
fornemmelse at have en dygtig kurator
på en udstilling, og Vibeke Nørgaard
Nielsen havde sammen med sin mand
gjort et kæmpearbejde, så udstillingen
var nogenlunde nem at hænge op. 

Ved åbningen talte Islands ambassa-
dør i Danmark Sturla Sigurjönsson, og
Vibeke Nørgaard Nielsen kom ind på
historien bag udstillingen. De to island-
ske sangere Kristjana Arngrimsdöttir
og Kristján E. Hjartarson underholdt på
bedste vis, og i forbindelse med åb-
ningen vistes den lille film ”Yfir Kjol”,
der netop omhandler Daniel Bruuns og

Johannes F. Kleins rejse over Kjölur i
1898.

Udstillingen kunne ses i 6 uger; alli-
gevel var der kun 1310 besøgende, et
pænt besøgstal, men dog skuffende,
ikke mindst fordi kunstforeningen hav-
de kontaktet samtlige danske skoler i
Sydslesvig og tilbudt rundvisning på
udstillingen, men ingen gjorde brug af
dette tilbud. 

Udstillingen var arrangeret i et sam-
arbejde med Dansk Centralbibliotek og
Nordisk Informationskontor. Vi havde
håbet på, at udstillingen efterfølgende
kunne vises på Den Nordatlantiske
Brygge i København, men herfra måtte
man af forskellige grunde sige nej tak
til vort tilbud.

Umiddelbart efter nedtagningen af
”Lys over Island” åbnede vi den næste
udstilling med værker af keramikeren
Mariko Wada og maleren Jørgen Mika-
el Andersen. Det skete torsdag den 4.
november 2010. De to kunstnere var
beredvilligt og med kort varsel sprung-
et ind i stedet for Mogens Gissel og
hans kone Ruth Gissel, der pga. syg-
dom måtte melde afbud.

Men byttet var godt, viste det sig.
Mariko Wada viste sine store keramis-
ke arbejder i et blødt abstrakt form-
sprog, der kunne give mindelser om
gummiagtige figurer, og som fremstod
med en organisk blødhed, som man
sjældent forbinder med et keramisk
udtryk.

Maleren Jørgen Mikael Andersen
viste i sine arbejder et koloristisk ud-
tryk, hvor billederne kunne udvikle sig
hele tiden, også rent bogstaveligt, fordi
han heller ikke er bleg for at male vide-
re på sine malerier efter nogen tid. Ved
åbningen spillede pianisten Helge
Schmedeke og bassisten Kai Stemm-
ler, og ca. 70 mennesker var tilstede. I

SYDSLESVIGS DANSKE KUNSTFORENING - tilsluttet SSF:

Samarbejde giver flere udstillinger



alt 372 besøgende var der til udstilling-
en, der vistes i 3 uger.

I forbindelse med generalforsam-
lingen den 20. januar 2011 åbnedes ud-
stillingen ”Otto Chr. Schade – retro-
spektiv”. Udstillingen var kommet i
stand på foranledning af kunstfor-
eningen, der havde opfordret Otte Chr.
Schade fra Hørup i det sydslesvigske til
at udstille retrospektivt i Flensborg.
Kunstneren var beredvilligt med på
idéen, og en fornem og gennemar-
rangeret udstilling så dagens lys. Otto
Chr. Schade – der er konstruktivist –
udstillede sine værker på væg og gulv.
Hans arbejder består af kun få linjer,
geometriske former og tegn, hvor for-
merne virker næsten som piktogram-
mer. Hans billeder drejer sig om bevæ-
gelse, former, flader og rytmer, og han
bruger meget sort, i hans øjne en op-
løftende og strålende farve.

Otto Christian Schade var den første
kunstner, der udstillede i den dengang
nyoprettede Sydslesvigs danske Kunst-
forening i 1952. Og siden har Otto
Christian Schade i forskellige sammen-
hænge udstillet hos os i 1974, 1980 og
1999. Desuden har han som uddannet
grafiker udført fortrykket til den plakat,
som vi brugte til alle vore udstillinger
igennem næsten en menneskealder,

og plakaten blev genoptrykt og an-
vendt i forbindelse med udstillingen.

Leder af Richard Haizmann-museet i
Nibøl, dr. Uwe Haupenthal, åbnede ud-
stillingen, og Alexandras Dampfkapelle
sørgede for den musikalske ramme.
858 mennesker så udstillingen, og der
blev solgt en del værker; alt i alt et til-
fredsstillende forløb.

Til den sidste af sæsonens udstil-
linger, der åbnedes den 5. maj 2011,
havde kunstforeningen inviteret Signe
Højmark, der viste værker i keramik og
grafik, og Helle Rittig, der udelukkende
viste keramiske arbejder.

Udstillingen, der kunne ses i 6 uger,
og som også fungerede som kunstfor-
eningens bidrag til årsmøderne 2011,
blev med stor faglig indsigt åbnet af
lektor og formand for SSFs Billedsam-
lingsudvalg Erik Fredens. Det musikal-
ske indslag leverede Lasse Grunewald
og Jonas Siewertsen Duo så højt og
lydeligt, at enkelte af åbningsgæsterne
fik sig en svingom. Det blev en alsidig
udstilling omfattende praktiske hver-
dagsting som kopper og kander, men
også unikt kunstværk. Der kom i alt 633
besøgende til udstillingen, et lidt skuf-
fende besøgstal, til gengæld blev der
solgt pænt af den gode keramik.
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Fra Schade-
udstillingen. 
(Foto: Povl Leckband)



STATISTIK

Og så lidt statistik: De fire udstillinger
blev set af  3173 mennesker, d.v.s. at
det gennemsnitlige antal besøgende
var på 793, hvor gennemsnittet sidste
år har været 731, og året før 650. Be-
søgstallet er således svagt stigende, og
det er vi selvsagt glade for.

Der er flere grunde til stigningen;
den forlængede åbningstid har betyd-
ning. Men også hvor bredt og folkeligt
en udstilling rammer offentligheden
har betydning, eksempelvis kan næv-
nes ”Lys over Island”, der havde et bå-
de kunstnerisk og etnografisk præg
over sig. Alligevel må kunstforeningen
fremover være mere aktiv med hensyn
til PR i forbindelse med udstillingerne;
dette gælder ikke mindst det at nå ud
til den enkelte skoles billedkunstlærer,
så vi får børn og unge gjort interesse-
rede.

ØKONOMI

Kunstforeningen har lige kunnet klare
at få økonomien til at hænge sammen i
det forløbne år. Vi lever hovedsagelig
af det tilskud, som SSF giver os hvert
år som tilsluttet forening, og det skal
der hermed udtrykkes stor tak for.
Kunstforeningen har desværre fået
meddelelse om, at tilskuddet fremover
nedsættes på grund af besparelser. Det
kan betyde, at vi fremover kun kan ar-
rangere 3 udstillinger om året, men
heldigvis har vi indtægter gennem pro-
vision ved salg af kunst på foreningens
udstillinger, ligesom også medlems-
kontingentet er et godt bidrag til for-
eningens aktiviteter. En af vore mulig-
heder er at prøve at finde eksterne ind-
tægter via fonde og lignende.

Og det lykkes af og til, i skrivende
stund har vi lige fået meddelelse om,
at vi har modtaget et pænt beløb fra
SSFs særlige puljemidler beregnet til
de tilsluttede foreninger under SSF.
Det siger vi også tak for.

ANDRE AKTIVITETER

Ved generalforsamlingen den 20 janu-
ar 2011 mødte ca. 50 medlemmer af
foreningen op. Både formandens og
kassererens beretninger blev god-
kendt, og det blev vedtaget, at konting-
entet skulle forblive uændret. Ved den
efterfølgende debat blev det bl.a. drøf-
tet, om man fremover kunne sende
indbydelser ud via internettet, men no-
gen afklaring nåede man ikke frem til.
Vi er nu 259 medlemmer i foreningen,
og det er et stabilt tal, men det skal ik-
ke afholde foreningen fra til stadighed
at hverve nye medlemmer. 

Den  4. oktober 2010 holdt Vibeke
Nørgaard Nielsen et billedforedrag om
Daniel Bruhns rejser i Island. 40 men-
nesker mødte frem til en spændende
og underholdende aften.

Kunstforeningen er en af 26 tilslutte-
de foreninger under Sydslesvigsk For-
ening, og vi har derfor med repræsen-
tanter deltaget i to møder desangåen-
de. Det er vigtige møder, som udover
beretninger fra hovedstyrelse og sam-
råd samt valg af medlemmer til sam-
me også opbygger gode netværk
blandt de tilsluttede foreninger.

Bestyrelsen har igen holdt 5 møder i
årets løb, og sammen med det at ar-
rangere udstillinger og de øvrige akti-
viteter i foreningen er der meget at ta-
ge sig af, når man er medlem af besty-
relsen. Jeg skal herfra rette en stor tak
for indsatsen til mine kolleger.

På kunstforeningens vegne skal der
også  rettes en tak til Sydslesvigsk For-
ening for et godt samarbejde, også i
økonomisk henseende; dette gælder
også  for SSFs/SdUs trykkeri på Flens-
borghus. Yderligere skal der rettes en
stor tak til Flensborg Bibliotek for både
husly og det udvidede samarbejde om-
kring åbningstider og udstillinger i det
hele taget. Denne tak skal også rettes
til  Nordisk Informationskontor, som
også er en aktiv medspiller.
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Af formand Annemarie Erichsen 

Året, der svandt, har for Kvindefor-
eningen betydet, at vi - som andre -
blev konfronteret med sparetiltag og
skulle forholde os til dem. Sidste som-
mer meddelte SSFs Generalsekretariat,
at vort tilskud i løbet af årene 2010, 11
og 12 ville blive reduceret til 2/3 af den
hidtidige sum, hvad gjorde, at vi i
efteråret indkaldte alle kredsbesty-
relser for at drøfte, hvordan vi kunne
klare den udfordring.

Vi blev enige om at droppe de årlige
højskole- hhv. rejseweekender, der bå-
de havde kostet transport, overnatning
og udgifter til foredragsholdere hhv.
guider og entréer. I stedet for er vi
startet på 1-dags højskoledage i samar-
bejde med Jaruplund Højskole, et ar-
rangement, der i foråret blev vel mod-
taget af medlemmerne.

I mellemtiden har vi så fået at vide,

at nedskæringen trods alt ikke vil blive
helt så voldsom, så til kommende forår
har vi råd til at udvide højskoledagen
med en ekskursion, noget jeg person-
lig ser frem til. Disse højskoledage kan
udvikle sig til spændende arrangemen-
ter.

STATISTIK

Ellers er året stort set gået, som det
plejer. 

Den 1.1.11 havde vi 763 medlem-
mer, altså stabile tal. Medlemmerne
var ved årsskiftet fordelt på 21 kredse,
men her til forår har vi haft den glæde
at kunne genstarte en 22. kreds i Treja.
Den var for nogle år tilbage gået i sig,
men er så nu kommet igang igen med
foreløbig 8 medlemmer.

I kredsene er der i 2010 blevet holdt
ialt 325 medlemsmøder med over
4.500 deltagere, desuden 1 distriktsmø-

DEN SLESVIGSKE KVINDEFORENING - tilsluttet SSF:

Forholdt sig - som andre - til sparetiltag

Fra generalforsamlingen 2011 på Jaruplund Højskole. (Foto: privat)



de, nogle planlægningsmøder og på
landsplan 5 møder med 236 deltagere
samt det allerede omtalte fællesfor-
mandsmøde, alt ialt 354 møder med
over 5000 deltagere. Dertil kommer 13
fællesarrangementer, hvor kvindefor-
eningen kooperer fortrinsvis med den
lokale SSF men også med menigheder
og skoler om årsmøder, sankthans o.l.

4 ældreklubber sorterer under Kvin-
deforeningen, og her blev der holdt
125 møder med 1940 deltagere.

Ingen kan sige, vi ikke har været 
aktive.

KREDSMØDER

Kredsmøderne er til dels hyggemøder;
snak og kontakt er vigtig, men mindst
lige så mange møder har et emne. Der
har været foredrag om Grønland og
Jacobsvejen, om ernæring og forfatte-
re. Der er blevet holdt kurser i madlav-
ning, husflid og blomsterbinding.

Der var ture i nabolaget som byvan-

dringer, besigtigelse af marineskole,
museumsværft og Dansk Alderdoms-
hjem i Flensborg, visit hos Inge Harcks
udstillede dukker på Bov Museum og
hos Kollund Privathospital, havebesøg
og besøg hos lokale virksomheder. 

LÆNGERE TURE

Længere ture førte medlemmer til
Egernførde, til Vikingespil i Jels, musi-
calbesøg i Hamborg og Bochum, til Tut
Anch Amun-udstillingen og Michaelis-
kirken i Hamborg, til Vogelpark Walsro-
de og til halligerne. Der var gåture, cy-
kleture, teater- og koncertbesøg, fælle-
spisning og deltagelse med boder på
Weihnachtsdorf  i Vanderup og jule-
markedet i pakhuset i Tønning samt
egne basarer.

Læk-kredsen holder jævnligt loppe-
torv til fordel for en elevator til Steen-
sen-Stiftelsen. Nogle kredse holder kaf-
fe på kanden, når bogbussen kommer.
Og ikke at forglemme de mange ad-
ventsarrangementer både for egne
medlemmer men også distriktets øvri-
ge ældre.

HOVEDSTYRELSEN

Kvindeforeningens Hovedstyrelse har
siden sidste sommer stået for aktivi-
tetsdagen på Valsbølhus med emnerne
fremstilling af glasperler, nålefilt og
patchwork, en hyggelig dag, hvor vi
både fik brugt fingrene og snakketøjet
flittigt.

Sidst i oktober var der efterårsstæv-
ne i Lyksborg, og da Ryd Kloster blev
grundlagt for 800 år siden, havde vi en
lokalhistoriker til at fortælle om cister-
sienserne og klostret. Derefter var vi i
Artefact, et skolingscenter for alterna-
tiv energi, og dagen sluttede med en
udstilling af dækkede borde, et overdå-
digt kaffebord, som lokalkredsen hav-
de sørget for, og fantastisk underhold-
ning ved blokfløjtegruppen La Ruvé.

I februar havde vi så for første gang
inviteret til højskoledag på Jaruplund
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Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen fortæller om børn, forældre og daginstitutioner. 
Hvilke kompetencer skal forældre have, for at børn får et godt børneliv? Hvad kan børn selv være 

Sted: Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg 
Entré: 7 euro  betales ved indgangen

Kompetente børn råber på 
kompetente forældre
Mandag, 26. september kl. 19.30
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Kompetence efterlyses øjensynligt, for der
var mange tilhørere den aften.



Højskole, 36 kom. Vi sang med Rigmor
Eybye, hørte Kronborg-mottetterne,
spiste godt, som man jo gør på skolen,
blev inviteret på champagne i privaten
hos forstanderen, og Dieter Paul Küss-
ner afsluttede dagen med et foredrag
om sydslesvigske Kunstnere. En fin
eftermiddag og aften.

18. marts holdt vi generalforsamling,
og i anledning af, at Istedløven kom-
mer tilbage til Flensborg Gl. Kirkegård,
havde vi bedt historiker Lars N. Hen-
ningsen fortælle dens historie.

I sommerferien har vi været på som-
merudflugter sydpå, to ens ture, der
førte os til Altonaer Museum i Ham-
borg og Landesgartenschau i Norder-
stedt. Vi var heldige med vejret begge
dage, så deltagerne nød det.

SAMARBEJDE

Også i dette år har vi sammen med an-
dre foreninger stået for foredrag, dog
knap så mange som i de foregående
år. Vi har gennem vor hjælpefond støt-
tet en række trængende medlemmer
og udbetalt 4 legatportioner á 500 euro
til unges efterskoleophold i Danmark.

Hovedstyrelsesmedlemmer har del-
taget i bestyrelsesarbejdet i Dansk
Sundhedstjeneste, Humanitært Udvalg
og Voksenundervisningen samt Lan-
desFrauenRat. 

Som tilsluttet forening er det for os

en selvfølge, at vi deltager i samspillet
på det plan. Således er jeg en af de til-
sluttede foreningers repræsentanter i
SSFs Hovedstyrelse.

Vi holder venskabelig kontakt til Den
Nordslesvigske Kvindeforening og Fa-
milie & Samfund i Søndejylland og Ak-
tive Kvinder her hos os.

www.DsKf.de
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Håndarbejde og syssel er stadig en vigtig
aktivitet i foreningen - men der er også an-
det. (Foto: privat)

Kende rødderne, samle viden, opleve spæn-
dende ting sammen, også på museum.
(Foto: privat)

Formand Annemarie Erichsen på talersto-
len. (Foto: privat)
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Og på landshaveudstillingen i Norderstedt med dens blomster og planter og keramikhøns
var man også. (Foto: privat)

... men også nordpå for eksempelvis at se på det nye Vesterled. (Foto: privat)

Foreningen tager gerne på udflugt sydover f. eks. til Ham-
borg... (Foto: privat)
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Af konsulent Thomas Hougesen

JULEVANDRING 
Hyrder og engle, de hellige tre kong-

er og en kejser, der skriver sit folk ind i
den røde bog. Sådan begynder jule-
vandringerne hvert år i Sydslesvig.

Den første julevandring var den 29.
november og den sidste 22. december.

I alt deltog 675 børn og unge.

KONFIRMANDLEJRE
i Rendbjerg den 24..-25. september

og den 1.-3. oktober med konfirmander
fra Helligåndskirken i Flensborg, Vals-
bøl, Læk, Egernførde, Rendsborg og
Danmark. 

FÆLLES KONFIRMANDERLEJR
på Christianslyst med 124 konfir-

mander og 30 medhjælpere.
Tema fristelse og påske. Fælles pro-

jekt for dans, kor og band var opførelse
af  Christ You know I love You fra Je-
sus Christ Superstar.

JESUS PÅ FLENSBORGHUS
Jamen er det ikke... Trompetfanfa-

rer, palmegrene, romerske soldater og
Jesus til hest.  Flensborghus var fra
kælder til festsal lavet om til en leven-
de bibelhistorie fra tiden i det nye tes-
tamente, da Jesus gik på jorden og
gjorde gode og forunderlige gerninger.

MENIGHEDERNES BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE - MBU:

22 klubber med 449 medlemmer

Fra konfirmandlejren i Rendbjerg.

Fra julevandringen i Ansgar Slesvig. (Fotos:
Thomas Hougesen)



På Flensborghus´ P-plads stod for-
ventningsfulde skoleelever (3.-4. kl.) fra
24 danske skoler i Sydslesvig og vente-
de på startskuddet. Eleverne var  ind-
delt i grupper og hold med ca. 160 pr.
hold. I alt 700 elever deltog.

Hundredvis af børn deltog med iver
og interesse.

PÅSKEVANDRINGER
I dette års påskevandringer deltog

elever fra Vanderup og Jaruplund Dan-
ske Skoler (7.-8. april), St. Vi Danske

Skole (14.-15. april), Uffe-Skolen i Tøn-
ning (31. marts-1. april): Omkring 200
elever incl. lærere.

UNGE OG KIRKE
En anderledes ungdomsgudstjenes-

te med tema "de fem sanser" i Harres-
lev danske kirke. Kirken var inddelt i 5
rum, hvor der var aktiviteter, der rela-
terede til vore sanser.

Temadag ”grænser” med 160 konfir-
mander nord og syd for grænsen –
sted Ansgar Kirken i Flensborg.
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Jesus byder velkommen; på Flensborghus.

Fra påskevandringen i Tønning.



6 koncerter og julerock har
Ten Sing-gruppen fra Flens-
borg deltaget i i Sydslesvig
og Sønderjylland.

I forbindelse med Kultur-
meile i Bredsted deltog Ten
Sing med en open air-kon-
cert i gården ved Friisk Huus
– den gamle tobaksfabrik.

KIRKEPILOT
9 unge fra de to ungegrup-

per samt 3 unge fra Bov
sogn var i København/ Bro-
sonskirken på kirkepilotkur-
sus. I alt deltog 15 unge,
hvoraf de 12 var fra Sydsles-
vig.

MINIKONFIRMANDER
Opstart af minikonfirman-

der i Egernførde og som
medhjælp i Rendsborg (23
minikonfirmander).

ÅRSMØDET
MBU har 22 klubber, hvoraf de 4 er

hvilende, med 449 medlemmer.
Kirkens bogsamling på Flensborg

Bibliotek: Der har været udlån på 322
emner fordelt på bøger, bånd, CD og
video.

MBU´S BESTYRELSE
Formand pastor Anita Esbjørn, pas-

tor Susanne Böll, pastor  Mattias Skær-
ved, gymnasieelev Alena og lærer He-
lene Happich.

ANTAL BØRN OG UNGE
der har været i berøring med MBU

og Dansk Kirke i Sydslesvig sidste år:
2.800.
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Ten Sing (den nye gruppe) deltog i en retro-
gudstjeneste for unge i Sct. Nicolaj kirke
(Aabenraa) arrangeret af to kirkepiloter.
Medvirkede i en ungdoms-gudstjeneste ved
den danske kirke i Harreslev.

Dansk Kirke i Sydslesvigs årsmødetelt  var
igen rammen om MBUs udstilling og kir-
kens kazooquiz. 250 børn og unge besøgte
kirkens telt.

I det tidlige efterår 2010 tilbød MBU-konsulent Thomas
Hougesen et weekend-kursus om reformatoren Johan-
nes Calvin, calvinisme, kunst og kultur på Teologisk Pæ-
dagogisk Center i Løgumkloster med efterfølgende stu-
dietur dette forår. Den ni dage lange bustur til nogle af
åstedene i Holland, Frankrig og Schweiz med 34 over-
vejende sydslesvigske deltagere og med tidligere rektor
for præstehøjskolen Niels Thomsen som en kompetent
guide, der gavmildt delte ud af sin store viden, og Peter
Stokholm, Zürich, fandt sted umiddelbart efter påske. 
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Af Henry Buhl

Margareta Erichsen døde i maj 2006.
Det var Margareta Erichsens ønske, at
hele hendes kunstsamling skulle tilfal-
de Mikkelberg.

Og nu er der også oprettet en Mar-
gareta Erichsen-stue, hvor der altid er
udstilling af Margareta Erichsens
kunst.

Derudover er der også skabt en
vandreudstilling af Margareta Erich-
sens kunst, en udstilling der står til rå-
dighed for foreninger, højskoler eller
hvem der måtte ønske den. Udstilling-
en omfatter 19 indrammede kunstvær-
ker: 12 stk. med motiv Glemte huse
30x38 cm. og 7 stk. motiv Ejdersted og
Nordfrisland 40x50 cm.

Mikkelberg har derudover i samar-
bejde med udvalget bag Margareta Er-
ichsens store kunstsamling oprettet et
Margareta Erichsen-Mindelegat, der
uddeles på Margareta Erichsens fød-
selsdag. Lukas A. Lausen fik tildelt le-
gatet i 2011.

Til Margareta Erichsens arrange-
menter og til Mikkelbergs øvrige udstil-
linger, var der i 2011 mange, mange
besøgende fra Danmark på Mikkelberg:
Her ankommer to busser med 125 kur-
sister fra Esbjerg Højskole på Mikkel-
berg.

Her fra Mikkelberg sendes de bedste
ønsker om et godt og glædeligt nytår
med tak for meget i 2011.

Mange hilsener fra Mikkelberg og i
hengivenhed fra Team Mikkelberg:
Jörg, Birgit og Henry Buhl.

MIKKELBERG – CENTER FOR NORDISK KUNST OG CRICKET:

En Margareta Erichsen-stue på
Mikkelberg

Glemte huse, 
Gård i 
Westerhever, 
Stuffhusen

Mikkelberg er et yndet udflugtssted, ikke
mindst for grupper nordfra. (Fotos: privat)

Maike Lohse fra udvalget overrækker 
legatet til Lukas A. Lausen.
(Foto: Lars Salomonsen)
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Af leder Anette Jensen

LITTERATURFEST.NU

Hele dette år har stået i litteraturfes-
tens tegn. For andet år i træk har vi
bl.a. i samarbejde med Flensborg
Bibliotek kunnet tilbyde en stor nor-
disk, grænseoverskridende litteratur-
festival.

I skrivende stund er festivalen lige
på trapperne, og når dette læses, har
festivalen været afholdt forhåbentlig
med lige så stor succes i år som ved
den første festival i 2010. Festivalen
har også i år rummet en række kendte
og prisbelønnede forfatternavne. 10
forfattere har været turné. 6 af de nor-
diske lande var repræsenteret sammen
med Tyskland. Forfatterdeltagelsen i
festivalen 2011 ser således ud:

Jógvan Isakson (Færøerne), Jón Kal-
mann Stefánsson (Island), Maria Er-
nestam (Sverige), Håkan Nesser (Sveri-
ge), Beate Grimsrud (Norge), Kjell
Westö (Finland), Helle Helle (Danmark),
Daniel Zimmerkoff (Danmark), Julia
Franck (Tyskland) og Jan Christopher-
sen (Tyskland).

Inden jeg fortæller videre om festi-
valen vil jeg imidlertid nævne 2 andre
spændende arrangementer, som trak
et stort publikum i foråret.

KAMPRÅB FRA NORD

Den kendte islandske forfatter Einar
Már Gudmundsson underholdt en fyldt
sal på Flensborg Bibliotek en aften i fe-
bruar.

Forfatteren har skrevet to bøger om
finanskrisen på Island, hvor han i me-
get kraftige vendinger lægger afstand
til den skandaløse og komplet uansvar-
lige økonomiske politik, som politikere

i Island har ført i selskab med banker
og det, han kalder finansfyrster. 

På forsiden af hans roman Hvidbo-
gen er Island et hul i havet. Grådige fi-
nansfyrster og uansvarlige politikere
har iflg. forfatteren tyvstjålet islæn-

NORDISK INFORMATIONSKONTOR:

Informationskontoret i festivaldragt

KAMPRÅB
FRA NORD!

Mød den prisbelønnede islandske forfatter

Einar Már Guðmundsson
Med udgangspunkt i Hvidbogen – en besk og sorthumoristisk 
bog – fortæller han om Islands økonomiske sammenbrud. 
Med skarphed og stort vid har han engageret sig i sam-
fundsdebatten og er blevet kaldt ”Folkets bugtaler”. Hans 
beskrivelse af finanskrisen på Island burde læses af enhver 
ansvarlig politiker. Kom og deltag i debatten!

Vi serverer islandske specialiteter,
og der er musikalsk underholdning 
ved den islandske sanger 
Svafa Þórhallsdóttir.

16.02.2011
ONSDAG · KL 19.30

FLENSBORG BIBLIOTEK 
NORDERSTR. 59

Arrangører: Folkeuniversitetet, Foreningen Norden, SSW, Nordisk Informationskontor og Dansk Centralbibliotek

Tilmelding: Flensborg Bibliotek senest 9. februar 
Entré: 6 euro, studerende 3 euro

En islandsk aften in Flensborg, og mange
mødte op



dingenes fælles ejendom, og landet ej-
er ikke længere sig selv. Krisen rækker
flere generationer ind i fremtiden og
har sat Island tilbage og givet landet et
omdømme, som den stolte nation har
meget svært ved at kapere. Men selv
er han et eksempel på, at Island også i
dag, som altid tidligere reagerer offen-
sivt. Islændinge er ikke sådan at vælte
omkuld, de har øjensynligt stærke ge-
ner.

Einar Már Gudmundsson pointere-
de, at kulturlivet i Island blomstrer på
trods af krise. Frem for at stikke hove-
det i busken er kulturfolket gået i offen-
siven. Islændingene reagerer med
handling, der komponeres musik og
skrives bøger som aldrig før. Det er
unægtelig en sund reaktion. Og det
kan alle jo lade sig inspirere af.

Men Island er unægtelig et skræm-
meeksempel på, hvor galt det kan gå,
når grådigheden og uansvarligheden
får lov at regere ukontrollabelt. 130
deltagere lod sig belære af den
skarptslebne forfatter. Arrangementet
var et samarbejde mellem SSW, Flens-
borg Bibliotek og Nordisk Informa-
tionskontor.

NORDENS SPROG LADER SIG
FORSTÅ

Nordens sprog var tema på et møde i
Sønderborg en fredag aften i marts.
Mødet var arrangeret i samarbejde
med Sprogforeningen, Biblioteket Søn-
derborg og Foreningen Norden. Den
kendte og inspirerende foredragshol-
der professor Jørn Lund trak 130 delta-
gere denne fredag aften. 

Bl.a. fremhævede Jørn Lund, at
svenskere, nordmænd og danskere har
sværere og sværere ved at forstå hin-
anden. Det er jo ikke nogen overras-
kende udmelding, men samtidig
understregede Jørn Lund, at der skal
umådelig lidt til, for at vi hurtigt bliver
bedre til at forstå hinandens sprog: ty-
delig og langsom tale, lidt fantasi og
tålmodighed og viljen til at vi ikke ac-

cepterer at tale engelsk med vore nor-
diske naboer.

For at understrege hvor vigtigt mo-
dersmålet er, pointerede Jørn Lund:
”Det er rammende blevet sagt, at på et
fremmedsprog, kan man sige, hvad
man kan, mens man på sit modersmål
kan sige, hvad man vil. Derfor er dansk
verdens bedste sprog for danskere.”

Jørn Lund var hovedtaler dagen ef-
ter i Flensborg på en konference med
titlen ”Nordens sprog lader sig forstå.”
Her fik han igen med humor taget pul-
sen på forståelsen af de nordiske nabo-
sprog. F.eks. var der ingen der kendte
udtrykket ’hybelkaniner’. Det er norsk
og på dansk siger vi ’nullermænd’. På
svensk har rolig en anden betydning
end på dansk, og når nordmænd ’gri-
ner’ er de – sprogforbistringen længe
leve – faktisk en smule kede af det.
Men en pointe hos Jørn Lund er, at der
skal uendelig lidt til for at komme på et
fornuftigt niveau, som man ville være
fem år om, hvis det f.eks. gjaldt at lære
fransk.

I panelet deltog desuden Jørgen
Mads Clausen, bestyrelsesformand for
Danfoss, Bente Dahl, MF og medlem af
Nordisk Råd, Anke Spoorendonk, land-
dagsmedlem for SSW, og Merethe
Eckhardt, vicedirektør for DR medier.
Alle havde en klar holdning til, at det
var vigtigt at bevare de nordiske sprog
– også Jørn Mads Clausen, selvom
koncernsproget på Danfoss er engelsk.
Bente Dahl pointerede at de nordiske
sprog samt engelsk er vigtige i den
moderne, globale verden.

Dagen blev sluttet af med en forry-
gende koncert med Björn Afzelius ban-
det ”Sang til Friheden”.

En række organisationer stod sam-
men om sprogkonference og koncert:
Nordisk Informationskontor, Forening-
en Norden i samarbejde med SSW,
Dansk Skoleforening, Dansk Centralbi-
bliotek, SSF og SdU.
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SKRIV_NU

I foråret gennemførte vi som optakt til
dette års festival en skrivekonkurrence
udsendt til gymnasier og ungdomssko-
ler i Sønderjylland og Slesvig. Eleverne
blev opfordret til at skrive et essay,
digt el. novelle over temaet Skygge.
Konkurrencen blev en succes. 91 ele-
ver reflekterede på opfordringen, vi
modtog 46 tyske og 45 danske tekster.
En forfatterjury har bedømt teksterne
og udvalgt de tre bedste på begge si-
der af grænsen. De har fremhævet, at
niveauet er højt, og eleverne/ de unge
forfattere har fået tildelt deres præmier
ved en festlig markering under dette
års festival. Essaysamlingen er udgivet
og givet til prisvinderne og sendt rundt
til vindernes skoler.

Næste år planlægger vi et forfatter-
værksted, hvor elever ansporet af en
forfatter skriver en novelle, sådan at vi
kan udgive en novellesamling på festi-
valen. Vi vil gerne inspirere og sætte
gang i eventuelle forfatterspirer i vores
område. 

Litteraturfest.nu samt skriveværk-
sted kræver naturligvis en række fond-
smidler. Vi har modtaget støtte bl.a. fra
Nordisk Kulturfond, Statens Kunstråd
og Kulturbro.

Og så har vi modtaget et betragteligt
tilskud fra Sydslesvigudvalget, som
har betydet, at Nordisk Informations-
kontor sidste år kunne ansætte Ruth
Valeur Faber som projektmedarbejder
på festivalen. 

SAMARBEJDSPARTNERE

I virkeligheden er vi mange medspille-
re og partnere i festivalen, det er nød-
vendigt for at nå langt ud i regionen.
12 biblioteker i grænseregionen er
samarbejdspartnere, 6 på hver side af
grænsen. Desuden er tre repræsentan-
ter fra universiteterne i Sønderborg,
Flensborg og Kiel også i arbejdsgrup-
pen. Vi er mange, vi når langt ud, berø-
rer en række litteratur- og kulturinte-
resserede i vores grænseregion.

Vi håber, at det lykkes at skaffe fond-
smidler til litteraturfest.nu også i årene
frem, vi ønsker at den skal være en lit-
terær pendant til den succesfulde nor-
diske musikfestival folkBALTICA. Vi hå-
ber at den kan være med til at styrke
kulturlivet i området og måske oven i
købet være medvirkende til at løfte
Sønderborg frem som Kulturby 2017.
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I marts gennemførtes en nordisk sprogkonference i Flensborg.



KUNSTUDSTILLINGER

Samarbejdet mellem Sydslesvigs dan-
ske Kunstforening, Flensborg Bibliotek
og Nordisk Informationskontor er sær-
deles frugtbart. Det har resulteret i in-
tensivering af udstillinger på bibliote-
ket – også nordiske udstillinger. I marts
gennemførte vi en udstilling med Else
Pia Erz med titlen ”Fri som fuglen.”
Samme måned viste vi desuden en
fotoudstilling fra Finland: ”Turku
Looks” – fotostater fra Åbo, som viser
finnernes mode i gadebilledet. I sep-
tember åbnedes under litteraturfestiva-
len en udstilling med den danske ma-
ler Finn Have.

BIFFEN

Informationskontoret gør sig fortsat
gældende i arbejdsgruppen Biffen,
hvor der vises danske og nordiske film.
Der er stor interesse for disse filmafte-
ner, som er på 8 om året. I snit møder
der 60 deltagere pr. film, også de min-
dre kendte nordiske film er der pæn
søgning til.

Hemmeligheden bag denne succes
er foruden valget af kvalitetsfilm for-
mentlig det, at man her kan se danske
og nordiske film på originalsprogene
og slipper for synkronisering. Dertil
kommer, at arbejdsgruppen har gode
erfaringer med at give en kort intro-
duktion forud for filmvisningen – lige-
som oste- og vinbuffeten er populær.
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Den grænseoverskridende lit-
teraturfestival i september
2011 var utroligt krævende i
forberedelsen men den og de
mange forfattere blev alle
steder taget godt imod.
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Af landsformand Rüdiger Schulze

Sønderjysk Arbejderforening - fuld-
stændigt navn Sønderjysk Arbejderfor-
ening - Dansk Socialdemokratisk For-
ening for Sydslesvig - er stadig på ba-
nen.

Nogle ældre vil måske huske SAFs
stortid i 50erne og 60erne, hvor SAF
havde op til 8 lokalafdelinger i Sydsles-
vig med flere hundrede medlemmer,
men også i dag er der i Rendsborg og
Holtenå aktive folk tilbage, som vil op-
retholde denne specielle del af mindre-
tallets vidtforgrenede foreningsnet-
værk.

SAF har i sine vedtægter lagt vægt
på, at foreningen fremmer dannelsen
og kultur hos sine dansksindede med-
lemmer. Foreningen laver ingen parti-
politik og overtager ingen funktion
som fagforening, men bestræber sig at
følge vedtægternes målsætning især
gennem studieture og foredrag.

Det - altså studieture og foredrag -
sker den dag i dag. I 2010 har lokalfor-
eningerne Rendsborg og Holtenå væ-
ret på tur, bl.a. til Kolding og Hamborg.

Landsforbundet havde i september
en dejlig tur for hele fami-
lien på programmet. Må-
let var Egeskov Slot. Vi
kunne atter engang samle
en busfuld forventnings-
fulde medlemmer. I efter-
året var der et foredrag
om grænsependlernes
problemer. 

Ved foreningens gene-
ralforsamlming i april
2011 mindedes forman-
den de to tidligere besty-
relsesmedlemmer, som
døde i 2010: Kalle Johann-
sen, Rendsborg, og Her-

bert Braun, Slesvig. Selvfølgelig blev
også SAFs grundlægger W.L. Christi-
ansen, som døde i marts 2011, mindet.

I samarbejde med SSW og Sydsle-
svigs Oplysningsforbund havde SAF i
december 2010 et ganske særligt ar-
rangement i Flensborg, et foredrag ved
W.L. Christiansen om “de første poli-
tiske år” efter 1945 i Sydslesvig. Arran-
gementet var tænkt som en stor tak til
W.L. i anledning af hans 90 års fødsels-
dag. Det var godt, vi nåede at takke
ham. 

SAF holder kontakten til Danmark
også gennem venskabsforbindelsen
med Hovedstadens Grænseforening,
nu Grænseforeningen for København
og Frederiksberg. Mødet med dem gi-
ver altid lejlighed til at uddybe og gen-
opfriske de personlige kontakter. SAFs
medlemmer har vitterlig stor gavn af
disse møder. Takket været bl.a. Lise
Estrup, Else Toft og Annie Andersen
ses vi jævnligt ved årsmøderne og ved
deres Sydslesvig-tur, og så kommer de
også gerne i December, når de kom-
mer med deres julehilsner til trængen-
de børnefamilier; en tradition, som
spreder glæde hos mange hernede.

SØNDERJYSK ARBEJDERFORENING – tilsluttet SSF:

SAF i fortid og nutid 

SAFere foran Egeskov slot.
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Af sekretær Erik Jensen

Det Herrens år 2010-2011 adskilte sig
vel ikke voldsomt fra de foregående år,
hvis vi ser det med Skt. Knudsgildets
optik, men lad os gøre holdt ved én be-
stemt dag – måske den vigtigste eller
den mest spektakulære i et gildeår: 25.
juni, hvor Det Store Adelgilde afhol-
des.

Egentlig begyndte det store arrange-
ment allerede 24. juni med en flot gen-
nemgang af Nikolai kirke og dens fine
orgel, der fremstår smukt nyrestaure-
ret og istandsat, bl.a. med midler fra
A.P. Møllers og Hustru Chastines fond.
Kantor Michael Mages gav en instruk-
tiv og fin gennemgang af byen og kir-
kens historie og dernæst orglets med
efterfølgende prøver på dets formåen.
Alle var imponerede og havde en god
oplevelse.

Den 25. juni samledes gildets brødre
og de danske og svenske gæster i Bor-
gerforeningens gård, hvorfra optoget
gik gennem den lørdagstravle by med
Haderslevgarden i spidsen.

Vejret var ideelt og fint. Modta-
gelsen på byens rådhus blev noget
ganske særligt, da overborgmester Si-
mon Faber talte på dansk. Det nød alle
– ikke mindst vore svenske og danske
gæster. 

Adelgildet åbnedes ved, at older-
manden nedkaldte velsignelsen over
gildet og dets brødre. Derpå optoges
to brødre endeligt i kredsen og modtog
brodernålen af br. kansler og lovede at
overholde gildets love.

Br. overdommer Uwe-Jens Ramm
modtog herpå 25-års jubilæumsnål.
Optaget 11. juni 1986, i øvrigt med br.
kansler som proponent. Br. Ramm var
hurtigt faldet til trods stadig travlhed
med forretninger og den elskede sej-

lads. Br. Ramm efterfulgte br. Wehr-
mann som dommer og havde i mange
år været en god revisor for gildets
regnskab. Gildet nyder godt af det.

Og br. overdommer er en flittig gæst
hos vore svenske venskabsgildet, ofte
pr. båd dertil. Han var næsten som i
sin tid br. Lübcke blevet en ”rejsende
ambassadør” for gildet sammen med
fru Margrit. Skydefærdighederne kun-
ne blive bedre, og dog bærer du en af
mesterskabskæderne, fastslog br.
kansler. Der håbede på en lys og lang
fremtid for br. overdommer i vort gil-
de.

Br. overdommer fik et leve fra brø-
drene og takkede for de dejlige ord.

Herpå oplæste br. sekretær en hilsen
fra br. Paul Hertrampf, der modtog
stort bifald fra de tilstedeværende.

Med tre hammerslag afsluttede ol-
dermanden gildet, hvorefter br. kaptajn
fik ordet for at tale for majestæten. Br.
kaptajn sagde bl.a. ”Nyd det, du kan
tage dagen helt afslappet; du kan højst
blive kronprins de næste tre år. Jeg fø-
ler, at du har lært dine brødre bedre at
kende og føler dig godt tilpas i deres
rækker. Du viste din forpligtelse og re-
spekt for gildet med 100% fremmøde.
Der udbragtes et leve og majestæten
takkede og sagde: ”Tak for opmærk-
somheden. Hvor er de 12 måneder ble-
vet af? Nogle kan jeg se det på. Jeg har
ikke nået alle venskabsgilderne, men
har haft et herligt år. Tak skal I have.”

Br. kaptajn gennemgik kort skyde-
reglementet, hvorefter majestæt blev
ført i stand, og skydningen begyndte.

Brødrene hyggede sig ude og inde.
Kl. 12.30 gik brødrene til bords, og ol-
dermanden bød velkommen til de sær-
ligt indbudte gæster, overborgmester
Simon Faber, den tyske ambassadør i
København dr. Christoph Jessen, ge-

SANKT KNUDS GILDET FLENSBORG - tilsluttet SSF:

Gammelt OG nyt fra Skt. Knudsgildet



neralkonsul Henrik Becker-Christensen
og de mange repræsentanter for ven-
skabsgilderne.

Br. kansler gennemgik ceremoniel-
let, og måltidet tog sin begyndelse.

På grund af andre aftaler fremrykke-
des ambassadørens tale. Han berørte
den specielle situation, at han her på
vej til sin pensionering besøgte det
danske mindretal og mindedes, at
hans første besøg som nyudnævnt
havde været hos det tyske mindretal i
Danmark. Det vidnede om det ubure-
aukratiske forhold omkring grænsen.
Apropos grænsen. Diplomater kunne
den kunst at vende den varme kartof-
fel, så den til sidst blev kold. Han be-
rørte sin opvækst i Kiel og sagde Kiel
hat kein Geld, das weiss die Welt,
wann es welches kriegt, weiss es nicht.

Herpå tog han Istedløven op, der nu
efter 150 år kom hjem. Om den nu så
trist eller arrogant ud, så kunne den
blive en attraktion. Det fantastiske

samarbejde er ingen selvfølge. Vi skul-
le huske, at det var et mindes-mærke –
et Denk-Mal-nach. Den fælles minde-
dag på Dybbøl efter 146 år tog han op.
Vi mindes vore døde – og de frygtede
protester udeblev. Han spurgte: Hvor-
dan forvalter vi samarbejdet? Nu står
Danmark og Tyskland sammen om at
forsvare menneskerettighederne i Af-
ghanistan.

Han nævnte bogen om Slagtebænk
Dybbøl. Tyskland havde – præget som
det er af nazitiden – næsten glemt his-
torien før dette. Bismarck havde i sin
tid brug for sejren. Det dansk-tyske for-
hold har forandret sig. Det er cool for
mange danskere at købe en lejlighed i
Berlin, og Flensborg er et populært
indkøbssted for mange jyder. Hvad gør
man, når afgrænsning ikke længere be-
høves?

Han understregede, at mindretalle-
nes indflydelse var vigtig i samarbejdet
og nævnte Flensborgs overborgmester
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Knudsbrødrene på vej gennem byen på festdagen den 25. juni. (Foto: Flensborg Avis)



og samarbejdet med Sønderborg i be-
stræbelsen på at få Sønderborg gjort
til europæisk kulturhovedstad 2017. Og
berørte konceptet grænse, hvor han
understregede samhørighedsfølelsen.
Den geografiske grænse var mindre
vigtig. Grænsen versus velfærd – det
er nemt at vække emotioner, men
svært at dæmpe med saglige argu-
menter. Det ved enhver, der er gift!

Han mente, at kriminalitet skulle be-
kæmpes ved fælles samarbejde. De-
batten var vigtig, men han håbede, at
det gik i den rigtige retning. Danmark
er en handelsnation, der hviler på kon-
kurrence og service. Velstanden er et
produkt af åbne grænser. Han imødeså
to regioner, nemlig Femern-Sydsveri-
ge/Danmark og så Flensborg-Sønder-
borg, men også det nye byggede på
gamle sammenhænge.

Talen høstede stærkt bifald.
OB Simon Faber fik derpå ordet og

henvendte sig først til ambassadør
Jessen og understregede, at ambassa-
døren havde udmærket sig ved sine
fornemmelser for grænselandet. Det
har givet mod til at få Flensborg frem-
ad midt imellem to af verdens bedst
fungerende lande. Dermed havde han
sin profil for arbejdet og mente, at gil-
det med dets mange kontakter viste vej
– med flere århundreders erfaringer.
Tak! Det er lykkedes at tiltrække de
stærke profiler og kloge hoveder. Han
sluttede med at ønske et godt, festligt
og fugtigt adelgilde.

Oldermandens kiggede i sin tale for
gildet 90 år tilbage til 1921, hvorfra gil-
det kun afbrudt af krigen og en vådesk-
udsepisode i 1966 har mødtes hvert år.
Fra de gamle værnegilder til i dag kun-
ne man se gildernes politiske, sociale
og selskabelige betydning. Han omtal-
te det genopstandne Knudsgilde i
Ringsted fra 2003 og spurgte: Hvor står
vi i dag? Ringsted havde styrket kon-
takten til Sverige, og oldermanden om-
talte gildets mange andre kontakter,
bl.a. Det kgl. kjøbenhavnske Skydesel-
skab og danske broderskab, de tyske

gilder og kontakten til Haderslev Kaser-
ne samt Altstädter Skt. Knudsgilde i
Slesvig. Han omtalte de mange gæster
på Borgen, hvor vi slår kreds om dem,
der er her. Vi forventer en god opfør-
sel, det svarer til forventningerne ved
grænsen, hvor nogle ikke overholder
gældende regler. Han berørte de tre
kongelige faner og den nære forbin-
delse til Hoffet og glædede sig over, at
Prins Joachim har sagt ja til at blive
æresbroder i 2012. Æresoldermand
Kruse ville have været stolt og glad
som vi.

Der er en god tone mellem byen og
gildet. Oldermanden glædede sig over
den fortsatte tradition med modtagelse
på rådhuset og takkede for det.

Talen sluttede med, at vi udbragte et
leve for Flensborg.

Generalkonsul Henrik Becker-Chris-
tensen bragte en hilsen og en tak. Han
citerede en forgænger, der havde talt
om grænselandet som en lavamark
med eruptioner i undergrunden. Og
han talte om opsigelsen af ligestilling-
en fra Kiels side, hvor man ”havde slå-
et lejr på toppen af sit standpunkt”
(Churchill) og spurgte, hvordan det he-
le kunne genoprettes? Istedløvens an-
komst 10. september og Prins Joa-
chims deltagelse nævntes. Det er en
god folkelig kontakt. Et glædelige med-
hinanden i stedet for et mod-hinanden.

Oldermanden fra Landskrona, Lenn-
art Söderberg - tillige borgmester i
Landskrona - takkede på de svenske
gilders vegne for at få tilbringe to dage
i Flensborg, endda her til midsommer-
festen. Hvis det gav problemer, kunne
man jo altid søge asyl i Flensborg. 

Br. Jens A. Christiansen talte for SSF
og kom ind på grænsespørgsmålet, be-
sparelserne i Kiel og mindretalsrettig-
heder. Han fortsatte Churchill-citatet
(se ovf.) og sagde: ”men der behøver
jeg ej at blive”.

Med et vers af H.C. Andersen slog
han fast, at det grænseoverskridende
samarbejde ikke berøres af den aktuel-
le debat. Dertil er det for fast forankret.
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Med et leve for gildet sluttede mid-
dagen og skydningen fortsatte, mens
damerne vendte hjem efter en vellyk-
ket tur. 

Kl. 19.30 samledes selskabet fest-
klædt og nød en velkomstdrink i have-
stuen og udenfor. Oldermanden bød
velkommen, nu hvor vi ventede på re-
sultatet af dagens skydning. Han glæ-
dede sig over at have tilbragt hele da-
gen med venner og gæster fra ven-
skabsgilderne og søstre. 

Adelgildet skal nu afsluttes behørigt,
og han understregede, at grænser ska-
der fællesskabet. Gilderne giver et
godt eksempel, når vi jævnligt besøger
hinanden. Det giver sammenhold og
han mindedes det store symposium i
Ringsted, hvor de svenske gilder havde
været fødselshjælpere. Samtaler og
tanker udvikles kun ved behørigt at til-
godese ånd og mave, så venskabet kan
udvikles.

Herefter overdrog han gemytlighe-
dens træhammer til br. kansler.

For 11. gang fik Brenda Rudebeck or-
det og holdt en varm og stærk tale for
brødrene. Hun fremhævede den for-
ventning, spænding og glæde, der lå i
luften denne dag. Fred og ro i sindet.
Venskab og broderskab gav en boblen-
de lykke ved at være en af jer.

Hun så tilbage på 41 år med sørgeli-
ge og glædelige begivenheder, heraf
som oldermor i 20 år – med mange be-
søg i Danmark og Sverige og glædede
sig over de mange venner iblandt
knudsbrødre. 

Det er en gave, som ikke er alle for-
undt.”Venner er som stjerner; selv om
man ikke kan se dem, er de der altid.”
Selv havde hun tabt sit hjerte til gildet,
da daværende oldermand Ole Olesen
havde budt velkommen med ordene:
”Velkommen broder Heinz Rudebeck
og din smukke hustru Brenda”. Jo bar-
skere hverdag, jo større behov for fri-
rum. Moralbegreber ærlighed, næste-
kærlighed er heri.

”Vi hører, at tilgangen er for lille, for
mange ældre og for få unge. Det er

stadig attraktivt at holde fast i gamle
værdier og traditioner. Den fortravlede
tid skal tilpasse sig gildet og ikke om-
vendt. Vi konkurrerer med alle mulige
tilbud alle steder. Jo mere vi arbejder
med gildet, jo interessantere bliver det.
Et fristed i en fortravlet verden. Knuds-
brødrene har vist Flensborg, hvor I
står, talt med venner fra Danmark og
Sverige og diskuteret med brødre med
andre holdninger. Dagen er fuld af smil
og taler og en enkelt dram. Det er en
dejlig dag. Jeg ser jer gå i byen, hører
om broderskab og venskab. Det er en
god oplevelse”.

Selskabet hyldede taleren med stå-
ende bifald i lang tid. Det var ord, der
gik til hjertet.

Vi nåede frem til detronisering og in-
tronisering. Oldermanden kaldte ma -
jestætsparret op og sagde: Paul, du
skal jo ikke på skafottet. Med ordene
’sic transit gloria mundi’ fratog han
majestætetn skjoldet og efterlod en
”nøgen” majestæt, der dog fik konge-
kæden, mens fru Heidi fik en buket
blomster.

Tronstolen indtoges af den nye maj-
estæt br. Lars Munk (optaget i 1998) og
fru Birgit.

Br. kaptajn overbragte resultaterne
fra den første elektroniske opgørelse.
Han fik skjoldet, og fruen modtog
blomster.

Kronprins blev br. Jens Peter Han-
sen og prins blev br. overdommer
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Ankommet på Knudsborgen er der opstil-
ling. (Foto: Flensborg Avis)
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Uwe-Jens Ramm, der om formiddagen
fik at vide, at hans skydning kunne bli-
ve bedre.

Forsamlingen udbragte et leve for
den kongelige familie, og majestæt
Lars Munk sagde: kære, ærede gilde-
brødre, jeg er glad for at have skudt re-
lativt godt i dag. Majestæt udtrykte re-
spekt for traditionerne og ærbødighed.
Desværre var han arbejdsramt, men
han ville være en flittigere skt. knuds-
broder. Han skulle nok krydse grænsen
og vise, at Nordslesvig og Sydslesvig
hører sammen.

Aftenen var fremskreden, men stem-
ningen i top med Nis Oves dejlige mu-
sik og det fine måltid og de gode ord.
Mange gik i gang med at danse, da nu
spændingen var udløst.

Skt. Knudsborg genlød af latter, gla-
de stemmer og god musik, og gildets
værdi som venskabskilde viste sig
klart.

Det blev et stykke over midnat, før
de sidste forlod Borgen.

Adelgildet 2011 er forbi, men
minderne og forventningerne lever. Jo,
gildet er værdifuldt og værd at være
med i.

Dagen efter påbegyndtes en større
ombygning bekostet af Skt. Knudsgil-
det.

Det har givet en modernisering af
køkkenet og forbedrede toiletforhold.
Skt. Knudsborg fremtræder nu i bedste
stil under den nylig tiltrådte forpagter
Gisela Kurth.

Af formand Leif Volck Madsen

I beretningen fra Slesvig Folkekor i år-
bogen 2010 stod der at læse, at koret
manglede sangere, og at man så frem
til en tilstrømning af nye medlemmer,
når alt folket i Slesvig og omegn via
beretningen havde fået et klart indtryk
af det gode og fornøjelige fællesskab,
der udfoldede sig omkring korets mu-
sikalske aktiviteter.

Men tilstrømningen udeblev, så der er
stadig god plads til folk, der har lyst til
at prøve kræfter med flerstemmig kor-
sang.

Der øves hver mandag aften fra 19.45
til 21.30 – i skrivende stund i Ansgarkir-
ken i Bismarcksgade i Slesvig, men se-
nere nok i det fine nye Slesvighus.

Og der øves om efteråret frem mod et
program bestående af efterårs- og jule-
musik, og efter jul bliver det forårs- og
sommersange, beregnet til små kon-
certer i distrikts- og årsmøderegi.

I skrivende stund er der ca. 30 aktive
sangere (u)jævnt (desværre) fordelt på
de fire stemmer, og da koret i 2012 kan
fejre sit 25 års jubilæum, vil dette uden
tvivl blive fejret på behørig vis.

Korets dirigent Ole Volder Nielsky
(04621-305747) eller korets formand
Leif Volck Madsen (0461-3183994) kan
kontaktes, hvis sangglade mennesker
skulle have lyst til at være med.

SLESVIG FOLKEKOR – tilsluttet SSF:

Tilstrømningen udeblev
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SLESVIGSK KREDITFORENING – tilsluttet SSF:

Forretningsår med to ansigter

Af forretningsfører Dirk von Heyer

Som hos alle andre virksomheder har forretningsåret 2010
haft et vinter- og et sommerhalvår. Dette kunne ikke kun må-
les i grader men også på antallet af låneansøgninger. Årets
første halvår var præget af tilbageholdenhed; til gengæld
nærmest væltede ansøgningerne ind i andet halvår. Sammenfattende var året
2010 et tilfredsstillende forretningsår. Således kunne lånebeholdningen forøges
med 67 t€ til ialt 3.096 t€, og årets overskud kunne i forhold til 2009 forbedres
med t€ 3 til 17 t€.

STATUS PR. 31. DECEMBER 2010

AKTIVER 2010 2009  
€  t€

Tilgodehavender hos Bundesbank 5.552,86 6  
Fordringer på kreditinstitutter 50.773,20 120  
Fordringer på kunder (udlån) 3.095.502,40 3.029  
Aktier m.v. 3.681,30 4  
heraf andele i kreditinstitutter € 2.904,14 
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver 1.587,00  3

12.706,36 15 
Andre aktiver 20.353,13 15
Periodeafgrænsningsposter 0,00 0

3.190.156,25 3.192  

PASSIVER 2010 2009
€  t€

Indlån  1.967.007,09 1.960
Andre passiver 93.649,22 96
Henlæggelser til forpligtelser 15.450,00 15
Efterstillede kapitalindskud 454.851,19 455
Andelshavernes tilgodehavende 365.150,00 380
Reserver 277.000,00 272
Overskud 17.048,75 14

3.190.156,25 3.192  

Resultatopgørelse for regnskabsåret  2010 2009
€  t€

Renteindtægter 170.052,65 173
Renteudgifter 18.858,01 19
Netto renteindtægter 151.194,64 154
Udbytte af aktier 480,00 1
Andre ordinære indtægter 3.365,77 11

Forretningsfører 
Dirk von Heyer. 
(Foto: privat)



Udgifter til personale og administration
Personaleudgifter: 
Lønninger  69.384,75 77
Udgifter til social sikring 15.245,49 18
Administrationsudgifter 41.790,02 37
Afskrivninger på materielle aktiver 4.642,22 5
Andre ordinære udgifter 197,58 0
Tab og hensættelser på debitorer 9.745,05 5
Indtægter på opløsning af hensættelser 0 0
Ordinært resultat før skat 14.035,30 23
Ekstraordinære udgifter 0 2
Skat +3.013,45 7
Årets overskud 17.048,75 14

A: SITUATIONSBERETNING FOR FORRETNINGSÅRET 2010
I. Forretningsforløb
1. Samfunds- og brancheøkonomi
Den tyske økonomi kunne i 2010 registrere en kraftig vækst. Med et plus på 3,6%
udviser det prisjusterede bruttonationalprodukt (BNP) den højeste vækst siden
den tysk-tyske genforening. Det økonomiske opsving fandt hovedsaligt sted i for-
året og sommeren 2010.
Sidste år havde Tyskland oplevet den værste recession siden efterkrigstiden: Det
prisjusterede BNP var 2009 med et minus på 4,7% nærmest styrtet sammen. Be-
mærkelsesværdig i 2010 var, at drivkraften ikke kun kom fra udlandshandelen,
men at den også kom fra indlandet. Det var især virksomhederne, der i forhold til
2009 investerede mere i produktionsudstyr med et plus på 9,4%; men det var og-
så her, hvor de største fald i 2009 kunne noteres.
Byggeinvestitionerne havde i 2010 en tydeligt mindre vækst med 2,8%; til gen-
gæld var faldet i kriseåret også på et tydeligt lavere niveau.
I 2010 kunne også udgifterne til det private forbrug forøges; konsumudgifterne
havde et vækst på 0,5%. Statens udgifter kunne endda øges med 2,2%.
Udlandshandelen var i 2010 - ligesom i så mange tidligere år inden krisen - en
vigtig vækstmotor for den tyske økonomi. Efter negative vækstrater i årene 2008
og 2009 blev udlandshandelen i 2010 igen en vigtig søjle i den økonomiske udvik-
ling: eksporterne steg prisjusteret med 14,2%, og importerne lidt mindre kraftigt
med 13%. Forskellen mellem eksporten og importen - nettoeksporten - bidrog i
2010 med et positivt bidrag til væksten af BNP med 1,1%.
I  2010 var i snit 40,5 milllioner mennesker i arbejde; det var 0,5% eller 212.000
mennesker mere end året før. Aldrig før var der så mange mennesker med ar-
bejdsplads i Tyskland.
Den statslige sektor havde i 2010 et økonomisk underskud på 88,6 milliarder euro.
Beregnet i forhold til BNP blev det til en kvote på 3,5%. Efter mindre overskud i
2007 (+0,3%) og 2008 (+0,1%) og et underskud på 3,0% i 2009 blev den i Maas-
tricht-kontrakten nævnte referenceværdi på 3% af BNP i året 2010 overskredet for
første gang i fem år.
2. Slesvigsk Kreditforenings udvikling
Forretningsforløbet i 2009 og 2010 var tilfredsstillende.

2010 t€ 2009 t€ Forandring t€
Balancesum 3.190 3.192 -2 -0,1%
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Balancesummen er næsten uændret og reduceredes ubetydeligt med 2 t€  til
3.190 t€
Grundet den særlige forretningsstruktur i vort andelsselskab, som driver udlåns-
forretning ud fra en relativ fast beholdning af indskud, kan den kun i begrænset
omfang sammenlignes med andre selskaber.

Aktiver 2010 t€ 2009 t€ Forandring t€ 
Fordringer mod banker 56 126 -70 -55,6%
Fordringer mod kunder 3.096 3.029 67 2,2%

Fordringer mod kunder forhøjede sig i beretningsåret med 2,2% til 3.096 t€. Især
fjerde kvartal var præget af en påfaldende låneefterspørgsel. Låneudviklingen var
tilfredsstillende. 
Grundet øget låneefterspørgsel reduceredes tilgodehavende hos banker tydeligt
med 55,6% til 56 t€.

Passiver 2010 t€ 2009 t€ Forandring t€  
Terminsindskud 1.967 1.960 7 0,4 %  

Terminindskuddene forhøjedes p.g.a. rentetilskrivninger minimalt med 0,4% på
1.967 t€. 
De materielle og de immaterielle aktiver reduceredes med 3,7 t€ til 14,3 t€ grun-
det de planmæssige afskrivninger.

ANDRE VIGTIGE HÆNDELSER INDTRAF IKKE I FORRETNINGSÅRET.
II. Sammenfattende bedømmelse af situationen og den fremtidige udvikling
1. Formueforhold
Formueforholdende har udviklet sig som følgende:
Egenkapital, solvens 2010 t€ 2009 t€ Forandring t€
Andelshavernes tilgodehavende 365 380 -15 -3,9%
Reserver 277 273 4 1,5%
Efterstillede indskud 455 455 0 0,0%

Egenkapitalforholdende er næsten uforandret. Andelshavernes tilgodehavende er
på grund af opsigelser og tilbagebetaling af andele reduceret med 3,9%.
Væsentlige aktiv- og passivstrukturer:
Såvel den branche- som også den størrelsesmæssige struktur af lånebeholdning-
en er afbalanceret og underligger en bred spredning.
Den af generalforsamlingen fastlagte grænse for enkelte lån på max. 125 t€ og de
derudover formulerede interne kreditgrænser blev i forretningsåret til enhver tid
overholdt.
Grundet en stabil likviditetsplanlægning kunne alle forsvarlige og legitime kredi-
tønsker tilgodeses. Der blev bevilget 46 lån. Antallet af bevilgede lån reduceredes
med 5 i forhold til 2009, mens summen af de samlede lån steg med ca. 18% til
739 t€.
De til finansiering af udlånet anvendte midler er stillet langfristet til rådighed og

forventes prolongeret til de samme eller lignende gode betingelser.

Risikosituation og –dækning:
Som væsentlige risici for banken anses tab på kundefordringer og renterisikoen
ud fra ændrede markedsrenter. Begge risici overvåges løbende. 
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For at styre tabsrisikoen bliver alle lån underlagt en risikoklassificering, som aktu-
aliseres løbende.
Fordringer mod kunder er også i slutningen af 2010 blevet vurderet med omhu. 
Bestående hæftelseserklæringer af vore indskydere danner en tilstrækkelig
dækning af de bestående lånericisi. 
Nye lån blev i forretningsåret 2010 udelukkende bevilget til faste konditioner. På
grund af den lave forrentning af indskuddene, som også forventes sikret for frem-
tiden, opstår der derved ingen væsentlig renterisiko. For forretningsåret 2011 for-
ventes et tilsvarende lavt renteniveau som i 2010.
Vor bank er siden den 1.1.2007 ikke længere tilsluttet ”Sicherungseinrichtung des
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)“.
Da vi på grund af vor fritagelse efter §2 Abs. 4 KWG ikke længere driver indlåns-
forretning, kunne vi opsige medlemskabet pr. 31.12.2006.

2.  Likviditet
Vi kunne efterkomme alle vore betalingsforpligtelser. Vor betalingsevne var året
igennem på intet tidspunkt truet. For de kommende to år forventer vi ingen væ-
sentlige forandringer, der kunne true vor betalingsevne.

3. Driftsresultat
De væsentligste nøgletal sammenlignet med forrige år:

Poster i driftsregnskabet 2010 t€ 2009 t€ Forandring t€  
Renteoverskud 152 155 -3  -1,9%  
Andre ordinære indtægter 3 11 -8 - 266,7%  
Personaleudgifter 85 95 -10 -10,5%
Andre administrationsudgifter 41 38 3 7,9%  
Afskrivninger 5 5 0 0,0%  
Tab og hensættelser (netto) -10 -5 5 100,0%  
Ordinært resultat før skat 14 23 -9 -39,1%
Ekstraordinære udgifter 0 2 -2 -200,0%
Skat -3 7 10 -142,9%
Årets resultat 17 14 3 21,4%

Renteverskuddet er reduceret med 1,9% og er hovedsageligt begrundet i, at vore
gennemsnittlige udlånsvolumina forretningsåret igennem var faldende og først i
årets sidste kvartal kunne stabiliseres p.g.a. en tydeligt stigende låneefterspørg-
sel.
Betinget af det vedvarende lave renteniveau er gennemsnitsforrentningen af vor
lånebeholdning faldende. Det betyder, at vort renteoverskud reduceres, selvom
vor lånebeholdning er uforandret.
Der skal bemærkes, at de planmæssige og de ekstraordinære afdrag af højere for-
rentede lån p.g.a. renteniveauet kun kan genplaceres til en lavere rente. En delvis
kompensation kan kun opnås gennem en høj lånebeholdning året igennem.
Personaleomkostningerne reduceredes tydeligt med 10,5%, fordi personalestyr-
ken i forhold til 2009 er formindsket med 1 person.
De andre administrationsudgifter er steget med 10,5% til 42 t€ og er især begrun-
det i stigende omkostniger for årsrevisionen.
Årets overskud har i forhold til 2009 forbedret sig med 21,4% til 17 t€. Udfra over-
skuddet er der forudset at udbetale en dividende på 2,5%. Resultatet betegner vi
med baggrund i de beskrevne omstændigheder som endnu tilfredsstillende.
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4. Chancer og risici for den fremtidige udvikling
Efter vor prognose vil resultatet for forretningsåret 2011 have et gunstigt forløb.
Vi forventer et let stigende renteoverskud og betydeligt lavere personaleomkost-
ninger. Vi forventer et ordinært resultat, der vil overstige resultatet for 2010.
5. Sammenfattet bedømmelse af situationen
Vor formuestatus er præget af vore meget gode egenkapitalforhold. Finans- og li-
kviditetssituationen opfylder de driftsmæssige krav. Indtjeningssituationen var
endnu tilfredsstillende. På grund af vor solide og risikobevidste forretningspolitik
bevæger vi os indenfor overskuelige og bærbare rammer.

III. HÆNDELSER AF SÆRLIG BETYDNING EFTER 
FORRETNINGSÅRETS AFSLUTNING
Der er ikke indtrådt hændelser af væsentlig betydning.

IV. DEN FREMTIDIGE UDVIKLING (PROGNOSERAPPORT)
Bankens sammenfattende situation er efter vor opfattelse tilfredsstillende. På
grund af den særlige måde vi er finansieret på og den dermed manglende mulig-
hed for at udvide forretningsomfanget kan resultatet kun forbedres gennem en
højere gennemsnitsforrentning af udlån eller gennem yderligere besparelser. En
bevidst regnskabsregulering og en afbalanceret lånepolitik skal også i fremtiden
bidrage til at sikre en forrentning af andelshaverne tilgodehavende.

B. FORSLAG TIL OVERSKUDSFORDELING
Bestyrelsen foreslår med tilsynsrådets samtykke at fordele overskuddet som føl-
ger: 2,5% dividende 9.048,75€  

tilførsel til reserverne    
a) lovpligtige reserver  5.000,00€  
b) andre reserver  3.000,00€    

17.048,75€      
NIELS KJEMS-INITIATIVPRIS 
På generalforsamlingen den 26. maj 2010 på Flensborghus uddelte Slesvigsk Kre-
ditforening for første gang sin i 2009 nyindstiftede Niels Kjems-Initiativpris.
Prisen bliver tildelt en personlighed eller en gruppe af personer inden for det dan-
ske mindretal, der har gjort noget helt ekstraordinært på områderne iværksættelse,
etablering af en virksomhed, udvikling af et nyt koncept hhv. en opfindelse. Prisen
kan derudover tildeles på grund af et særligt initiativ inden for erhverv, samfund,
foreningsliv, kunst og kultur. En fast plads i historien som første prismodtagere
kunne Duborg-Skolens og Grænseforeningens elevambassadører glæde sig over.

SLESVIGSK KREDITFORENING eG,
Sydslesvigsk Lånefond for Erhverv – Landbrug - Byggeri
Generelle oplysninger om udlånsbetingelser (august 2011)
Der ydes lån til: landbrugsformål med op til 125.000,-EUR,

erhvervsformål med op til 125.000,- EUR og
private formål med op til 50.000,- EUR.

Låntagere skal være hhv. blive medlem af andelsselskabet („Genossenschaft“).
Eksempel på konditioner: fra 5,5% p.a. fast aftalt for lånets løbetid, plus et opret-
telsesgebyr på 1% af lånebeløbet, dog mindst 50 €. Lånet afdrages månedligt
med mindst 1% af lånebeløbet inklusive indregnede renter. Herved fremkommer
en løbetid på ca. 11 år. Ekstraordinære afdrag er altid muligt uden yderligere om-
kostninger (eff. rente 5,57% p.a.)
De forestående oplysninger er af generel art og er ikke bindende for selskabet.
Over for låntagere gælder ene og alene den individuelle lånekontrakt.
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Tale ved generalsekretær Jens A.
Christiansen ved overrækkelsen

Siden 1920 har det danske mindretal
været begunstiget af en lang række af
markante personligheder inden for det
folkelige danske arbejde. Folk, der med
deres uindskrænkede personlige enga-
gement for danskheden i Sydslesvig
gav alt, hvad de havde i sig. Et fælles
træk ved disse betydningsfulde land-
namsmænd og -kvinder var, at deres
indsats og virke udsprang af visionære
mål og vilje til at sikre sydslesvigerne
nationale, kulturelle, almenøkonomiske
og sociale rettigheder.

En af de helt store blandt denne
kreds af igangsættere var vandrelærer
Niels Kjems fra Harreslev. Han var, nej,
de var - for med til billedet af Niels
Kjems hører hustruen Anna - pionerer i
bestræbelserne på at organisere det
danske arbejde efter 1920. Deres folke-
lige nationale indsats var væsentlig i
kampen for danskhedens overlevelse i
Sydslesvig.

En af Kjems konkrete fortjenester var
initiativet til etablering af Slesvigsk
Kreditforening, en medlemsbåren låne-
kasse, der skulle tilbyde rimelige kre-
ditmuligheder for danske jordejere i
deres kamp mod tysk politisk og finan-
siel diskriminering. Derved blev der ba-
net vej for, at danske landmænd kunne
holde stand og sikre deres eksistens i
Sydslesvig. En væsentlig landvinding,
der bidrog positivt til forbedring af
mindretallets almene vilkår og frem-
drift i det danske arbejde i Sydslesvig.
Her blev kimen lagt til kreditforeningen
og udviklingen frem til vore dages Sle-
svigsk Kreditforening med det brede
forretningsgrundlag, vi kender i dag.

Til ære for foregangsmanden Niels
Kjems har Slesvigsk Kreditforenings

tilsynsråd indstiftet Niels Kjems Initia-
tivpris, der for første gang overrækkes
i år på kreditforeningens generalfor-
samling. I Niels Kjems ånd er prisen
indstiftet: ”… med henblik på at støtte
og motivere en personlighed eller en
gruppe af personer inden for det dan-
ske mindretal, der har gjort noget helt
ekstraordinært på følgende områder:
Iværksættelse – etablering af en virk-
somhed, udvikling af et nyt koncept el-
ler en opfindelse – hhv. et særligt initi-
ativ – inden for erhverv, samfund, for-
eningsliv, kunst og kultur.”

For mig er det et særligt privilegium
at holde hyldesttalen i forbindelse med
den første overrækkelse af Niels
Kjems-Initiativpris. Prisen er en skulp-
tur skabt af en af vore kendte sydsle-
svigske kunstnere, nemlig Siegfried
Fuhrmann. Af tilsynsrådet fik han i op-
drag at skabe et kunstværk, der i figur
og symbol gengiver fundatsen og ide-
en bag Niels Kjems Initiativpris. Denne
opgave har kunstneren løst fremragen-
de i form af en skulptur, der forestiller
stævnen på et vikingeskib placeret i en
vertikal position. En kraftfuld skulptur,
der signalerer dansk-nordisk ophav,
udholdenhed, viljestyrke, fremdrift og
nysgerrighed. Kendetegn, der netop
flugter med Niels Kjems personlige
egenskaber og virke og derved fundat-
sen for initiativprisen.

Tak til Siegfried Fuhrmann for et flot
og markant kunstværk.

Årets prismodtager eller rettere pris-
modtagere lever til fulde op til forud-
sætningerne for at kunne modtage Ni-
els Kjems Initiativpris. De iværksatte
for fem år siden, bl.a. inspireret af akti-
viteterne omkring markeringen af 50-
året for Bonn-København erklæringer-
ne i 2005, et fortløbende formidlings-
projekt, hvor Duborg-elever fra de æld-

NIELS KJEMS-INITIATIVPRIS 2011:

En påskønnelse og et minde



ste årgange oplæres og trænes til at
orientere og fortælle primært unge
gymnasieelever i Danmark om det
danske mindretal og om det at være
Sydslesviger. Målet var og er på den
ene side at bevidstgøre de unge om
mindretallets historiske og kulturelle
værdigrundlag samt folkeretlige status,
og på den anden side parallelt at me-
dinddrage de unges personlige erfa-
ringer med dansk sprog, kultur og
identitet i en sydslesvigsk hverdag, der
også er præget af tysk sprog og kultur.
Projektet bidrager til at styrke unge
sydslesvigeres bevidsthed om det at
være mindretalsdansker i et grænse-
land med en flerkulturel udviklingshis-
torie. Sideløbende videreudvikler de
unge deres personlige kompetencer.
Alt sammen med henblik på at formid-
le, gennem oplæg og arrangementer,
viden om og erfaringer fra mindretallet
samt vise, hvordan kulturmødet
mellem dansk og tysk i grænselandet
opleves af unge sydslesvigere. Derved
medvirker eleverne til at vedligeholde
og udvide vore forbindelseslinjer til
Danmark.

Prismodtagerne er rektor Ebbe B.
Rasmussen, lektorerne Jens Overgaard
og Christian Skov, adjunkterne Kristian
Bøgebjerg Arentsen og Susanne H. Pe-
dersen. De modtager Niels Kjems Initi-
ativpris for iværksættelse og pædago-
gisk udvikling af Duborg-Skolens elev-
ambassadør-projekt.

Projektet har de senere år taget
yderligere form gennem et tæt samar-
bejde med Grænseforeningen. Det er
endvidere glædeligt, at A.P. Møller
Skolen også har etableret elevambas-
sadører i samarbejde med Duborg-
Skolen og således er med i projektet.

De unges erfaringer fra grænselan-
dets kulturelle mangfoldighed og hver-
dagens dansk-tyske kulturmøde er et
tema, der også har været sat i spil set i
relation til Danmarks integrationspoli-
tiske udfordringer. På den måde har
elevambassadørerne kunnet bidrage i
forbindelse med et aktuelt dansk poli-

tisk tema. For så vidt en udmærket idé,
så længe vore unge og Sydslesvig ikke
instrumentaliseres eller misbruges i et
bestemt politisk-ideologisk ærinde. Det
er af betydning, at de unge Sydslesvi-
gere forstår, at de og det danske min-
dretal nationalt og folkeligt ikke be-
finder sig uden for det danske kulturel-
le rum, men netop er en del af det. Det
er ligesom grundlaget og forudsæt-
ningen for det danske mindretal og
den mindretalsordning, der sikrer min-
dretallets folkeretlige, politiske og kul-
turelle rettigheder.

Slesvigsk Kreditforening vil med
denne hæder gerne fremhæve projek-
tets såvel pædagogiske som dannel-
sesmæssige kvalitet. Ethvert samfunds
eller fællesskabs beståen er afhængig
af, at generation på generation tilbydes
dannelsesmæssige rammer inden for
hvilke de unge kan tilegne sig hen-
holdsvis udfordre fællesskabets grund-
læggende kulturelle, etiske, politiske
og sociologiske værdigrundlag. For at
unge kan engagere sig seriøst og lige-
værdigt i et aktivt medborgerskab for
fællesskabets fremadrettede sammen-
hængskraft, har fællesskabet pligt til at
pege på ledestjerner, der kan vise vej.
Et samfund uden mål og med er et
samfund, der risikerer at smuldre hen,
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Siegfried Fuhrmann smukke skulptur ledsa-
ger tildelingen af Niels Kjems-Initiativpri-
sen. (Foto: privat)



at gå op i limningen og udvikle sig til
fragmenterede grupper uden fælles
identifikation.

For et nationalt mindretal som det
danske er det selvsagt endnu mere af-
gørende, at det er opmærksomt på
mindretallets grundlæggende fælles
værdier og identitet. Det er et fælles
anliggende, at de unge, der gennemlø-
ber et helt uddannelsesforløb i vore
danske skoler, får mulighed for at ud-
vikle en aktiv dansk-sydslesvigsk be-
vidsthed og véd, hvad det vil sige at
være dansk mindretal samt motiveres
til både at fastholde og udvikle dansk-
heden i Sydslesvig indbundet i græn-
selandets mellemfolkelige med hinan-

den. Front og bro, om jeg så må sige.
En pædagogisk og mindretalspolitisk
fordring, som ikke kun vore pædago-
ger og lærere i mindretallet hver dag
er stillet over for, men vi alle er kaldet
til at trække på samme hammel.

Projektet elevambassadørerne er et
forbilledligt eksempel på, hvordan mål-
rettet, professionelt pædagogisk arbej-
de, engagement og ansvar kan gøre en
positiv forskel inden for det uddan-
nelses- og dannelsesforløb, vore skoler
tilbyder. Lad det tjene som inspiration
for andre. Mindretallet er dybt afhæng-
igt af ikke blot sproglærere, men ligele-
des engagerede mindretalslærere.

Tillykke til prismodtagerne!
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Af formand Lisbet Buhl

Ved foreningens velbesøgte general-
forsamling i februar, kunne deltagerne
møde historiker René Rasmussen, der
fortalt om udstillingen ”Mindretalsliv”
på Museet Danevirkegården. René Ras-
mussen viste en lang række udstil-
lingsgenstande og fortalte om deres
historie, interessen og spørgelysten
var stor efter foredraget.

MARIEHØNE-PULJEN

Som noget nyt besluttede generalfor-
samlingen at indstifte en sprogpulje
”Mariehønen”. En lille pulje, hvor der
kan søges mindre tilskud op til 200 eu-
ro til projekter, der sætter fokus på det
danske sprog. 

Til generalforsamlingen præsentere-
de en gruppe forældre og lærere fra
Lyksborg Danske Skole et sprogpro-
jekt. Projektet er en vandresti med dan-

ske ordsprog, der er blevet anlagt i
skolen. Her kan man se "rotter på lof-
tet" og "bolde i luften", man kan "hop-
pe over, hvor gærdet er lavest" eller
"male fanden på væggen". Det sjove
og kreative projekt blev den første
modtager at et tilskud fra Mariehøne-
puljen.

Fakta om Mariehøne-puljen:
Beløbets størrelse: Op til 200 euro.
Hvem: Alle kan søge – børnehaver,

skoler, foreninger, enkeltpersoner.
Hvad: Til projekter, der bruger og

sætter fokus på dansk sprog. 
Projekter, hvor deltagerne er aktive
omkring dansk sprog vil blive foretruk-
ket. Det vil altså være nemmere at sø-
ge midler til et højtlæsning-projekt
med aktive deltagere end til indkøb af
billedbøger.

Hvordan: Man søger uformelt – med
en fri skriftlig ansøgning.

Hvornår: Der er ingen tidsfrist

SPROGFORENINGEN I SYDSLESVIG:

Nu med sprogpuljen »Mariehønen«



BIBLIOTEKSBESTYRELSEN

På generalforsamlingen blev der for
første gang, som fastlagt i de nye ved-
tægter, aflagt beretning fra biblioteks-
bestyrelsen. Det var en omfattende be-
retning der bl.a. omhandlede bibliote-
kets nye logo, kernefortælling og løver,
resultataftalen med Sydslesvigudval-
get og et begyndende arbejde på at få
nye vedtægter. 

Beretningen blev efterfulgt at en
række spørgsmål og en livlig debat.

ARRANGEMENTER

I et bredt samarbejde med bl.a. Cen-
tralbiblioteket og Nordisk Informa-
tionskontor gennemførtes der den 26.
marts en sprogkonference i Flensborg
om nordiske sprog. Professor Jørgen
Lund, direktør Mads Clausen, Danfoss,
Merethe Eckhardt, Danmarks Radio, og
Bente Dahl, Sydslesvigudvalget, var
oplægsholderne til denne interessante
eftermiddag.

Den 28. oktober 2011 var Sprogfor-
eningen i Sydslesvig vært for forening-
ens kontaktpersoner. En orientering
om Christian Paulsen-Skolen, et besøg
ved Istedløven og en tur til Danevirke
Museum var blandt de programpunk-
ter, gæsterne kunne opleve i Sydsles-
vig.

I november gentog vi arrangementet
”Hit med Højskolesangbogen”, denne
gang i Egernførde.

SPROGFORENINGENS SKOLESKEMA

Sprogforeningens skoleskema sendes
hvert år til samtlige skoleelever i Syd-
slesvig. I år bad vi Eva Løssing, lærer
på Christian Paulsen-Skolen, om at
komme med et udkast. Eva har tidlige-
re tegnet den Mariehøne, der er Sprog-
foreningen i Sydslesvigs logo.

Eva kom med et fint forslag til et
dobbelt skoleskema, så der nu kan spa-
res plads på køleskabet i de familier,
hvor der er flere skolesøgende børn.

BØRNEBIBLER

Atter i år har Sprogforeningen i Syd-
slesvig søgt fonde og skaffet midler til
indkøb af børnebibler til dåbsbørn, så
der kunne afleveres 150 børnebibler til
Dansk Kirke i Sydslesvig ved provst
Viggo Jacobsen.

SAMARBEJDET MED
SPROGFORENINGEN - NORD

Vi har et tillidsfuldt samarbejde med
Sprogforeningen. Sprogforeningen
støtter vort arbejde i Sydslesvig, bl.a. i
form af økonomisk støtte, hvilket vi er
glade for. Vi er dog især glade for den
støtte, der gives til alle afgangselever.
Sprogforeningen skænker hvert år en
boggave til hver eneste elev, der forla-
der skolen. I år var der for første gang
desuden boggaver til studenter fra A.P.
Møller Skolen.
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Af formand Georg Buhl

Se, det mundede ud i klingende
mønt.

På generalforsamlingen i Medbor-
gerhuset i Egernførde den 4. maj for-
delte Sydslesvigsk Selvhjælp 8.720 eu-
ro til:
Skoleforeningens Underholdningsor-
kester 1310 euro.
Christianslyst 860 euro.
Generationslejr for bedsteforældre og
børnebørn 400 euro.
Dansk Spejderkorps Sydslesvig 900 eu-
ro.
Spejderne i Store Vi 830 euro.
Lyksborg Danske Skole 400 euro.

Sandpapir« 620 euro.
Jørgensby-Skolen 560 euro.
Store Vi-Vanderup Børnehave 630 eu-
ro.
Skovlund-Valsbøl Danske Skole 900
euro.
Kobbermøllemuseerne 470 euro.
Jens Kruse-Skolen 560 euro.
Skovgade Børnehave 260 euro.

Da der ikke var penge nok til, at alle
fik det ansøgte beløb, var generalfor-
samlingen nødt til at skære lidt i enkel-
te ansøgeres ønsker.

Slogan: SSH - Det er så nemt, vi ud-
betaler dit kontingent.

Sydslesvigsk Selvhjælp samler
penge til personer og projekter, der

SYDSLESVIGSK SELVHJÆLP (SSH) – tilsluttet SSF:

Skulderklap til gode ideer og ildsjæle -
til sydslesvigere fra sydslesvigere

SSH-formand Georg Buhl trodser blæst og regn ved SSH-bussen på årsmødepladsen i
Flensborg. (Foto: SPT)
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Af lederen Lars N. Henningsen

Som i årene forud fik støvet ikke lov at
lægge sig på hylderne i arkivet og på
Studieafdelingens kontorer. Der blev
modtaget værdifulde afleveringer,
bogudgivelserne blev mødt med inter-
esse, og der blev trådt nye veje i til-
gængeliggørelse af afdelingens sam-
linger.

Året 2010 indbragte Arkivet 38 nyaf-
leveringer på 19 løbende hyldemeter.
Der var sande skatte imellem. Vor vi-
den om mindretallets pionertid blev
udvidet med protokoller fra Christians-
garden i Flensborg 1816-55 og proto-
koller fra den danske borgerskole i
Flensborg 1852-64, den ældste af alle
danske skoler i landsdelen. Flytningen
af de danske institutioner til Slesvighus
medførte store afleveringer fra SSF-se-
kretariatet dér, SdU kom med masser
af ringbind, og FDF i Sydslesvig afleve-

rede sit arkiv lige fra oprettelsen i 1946
til i dag. 

Blandt de private afleveringer fortje-
ner det store firma- og familiearkiv fra
købmandshuset CC. Petersen i Flens-
borg at fremhæves. W.L. Christiansens
arkiv fik et værdifuldt supplement, og
projekt Mindretalsliv medførte en del
afleveringer. De omfattende frisiske
samlinger blev udvidet med Sild-frise-
ren Hans Høegs store arkiv om forfat-
terne Nann og Jens Mungaard og an-
dre kendte forkæmpere for det frisiske. 

BØGER  

Grundbogen Sydslesvigs danske histo-
rie, som udkom i to oplag i 2009, blev
udsolgt, og i april 2011 forelå bogen på
tysk under titlen Zwischen Grenzkon-
flikt und Grenzfrieden. Den tyske udga-
ve er ajourført frem til udgangen af
2010. Den blev præsenteret for pressen

STUDIEAFDELINGEN OG ARKIVET VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR
SYDSLESVIG:

Støvet lagde sig ikke

normalt ikke har et eget budget. Det er
typisk ildsjæle, nye ideer og utraditio-
nelle initiativer, der prioriteres højest.

Der er i Sydslesvig en del gode ideer
og ildsjæle, der trænger til et økono-
misk tilskud og et skulderklap. Det er
dem vi gerne vil støtte.

Det er medlemmernes kontingent,
foreningen fordeler hvert år på gene-
ralforsamlingen. Kontingentet er på
100 euro.

Hvis du vil være medlem af Sydsle-
svigsk Selvhjælp, kan du henvende dig
til Georg Buhl, Sønderfiskergade/ Sü-
derfischerstr. 10, 24939 Flensborg. El-
ler du han ringe på 0163 9208 049 eller
maile til ssh@syfo.de.

Det koster som nævnt 100 euro om

året at være medlem. Du får tilsendt en
”Spendenbescheinigung”, så du kan
trække beløbet fra i skat, så den reelle
udgift er på godt 60 euro.

Vi er en selskabelig forening, der ny-
der at være sammen. Vi holder to fes-
ter om året. For egen regning. For-
eningen kendetegnes ved, at alle ind-
tægter går til projekter og ildsjæle i
Sydslesvig. Det er en forening uden
udgiftsbilag til driften.

Bestyrelsen består af: Trine Terp,
Slesvig - Lorenz Thomsen, Flensborg -
Bjarne Stenger Wullf, Fredrikstad - Su-
sanne Ipsen, Flensborg, og Georg
Buhl, Flensborg.

Revisorer er Torsten Wullf, Sønder
Brarup, og Orla Møller, Harreslev.
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ved et arrangement på landsarkivet i
Slesvig. I oktober og november 2010
præsenterede forfatterne deres resulta-
ter ved tysksprogede foredrag på Lan-
desarchiv i Slesvig og Landesbiblio -
thek i Kiel. 

Det lykkedes også at bringe delta-
gelsen i projekt Mindretalsliv til en af-
slutning.

Redaktionen af 15 interviews med
danske sydslesvigere blev klargjort og
forsynet med indledning og sammen-
fatning, så de var færdige til udgivelse
i bogform sammen med de tilsvarende
interviews med tyske nordslesvigere.

TILGÆNGE-
LIGGØRELSE 

Den røde tråd i årets arbejde var øn-
sket om mest mulig åbning af vinduer-
ne til afdelingens samlinger.

Billedsamlingen er populær hos pu-
blikum. Det var derfor en mærkedag,
da det nye arkivprogram Arkibas 4 og
søgebasen Miniarkibas blev taget i
brug. Derved blev det muligt at foreta-
ge onlinepræsentation af arkivets sam-
linger. Knap 3000 billeder og plakater
er allerede tilgængelige for enhver på

nettet, og net-tilgængeliggørelsen skri-
der frem med hurtige skridt. Digitalise-
ringen af lyd- og filmsamlingen blev
fortsat.

Ønsket om tilgængeliggørelse førte
til projektet Sydslesvigs danske histo-
rie på film. Film taler mere direkte end
bøger. Arkivet rummer mere end 100
film, som viser sider af mindretallets
liv siden 1920. I årets løb er der arbej-
det med at gennemgå filmene, udvæl-
ge filmklip om interessante temaer fra
mindretallets historie og at kombinere
klippene til en buket, som samlet for-
tæller mindretallets historie. Målet er
at udgive filmhistorien på dvd sammen
med et teksthæfte, og på den måde le-
vendegøre mindretalshistorien - for
skoleklasser og alle andre interessere-
de. Derved bliver arkivets filmsamling
også tilgængeliggjort langt bedre end
før. Filmudgivelsen står lige forud for
virkeliggørelse. 

I årets løb var foredrag, værkstedsaf-
tener, småudstillinger og hjemmesiden
star.dcbib.dk udtryk for den samme be-
stræbelse: ønsket om at lette vejen for
alle interesserede til for de mange mu-
ligheder, som ligger gemt i arkivets
samlinger.

Studieafdelingens og Arkivets arrangementer vækker folks interesse – hver gang. (Foto:
DCB)
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Af Carsten Reyhé 

Det er med stor tilfredsstillelse, at vi
kan konstatere, at foreningen aktivt og
økonomisk har medvirket til at realise-
re et af vore primære mål, nemlig etab-
leringen af et mindretalsmuseum på
Danevirke Museum. I den forbindelse
har foreningen af egne midler bevilli-
get to månedslønninger á 42.000 dkr.
til René Rasmussen til færdiggørelse af
udstillingskataloget. Dette vil siden bli-
ve udgivet på dansk og tysk

Med åbningen af udstillingen
”Dansk i Sydslesvig” har museumsfor-
eningens kulturhistoriske genstande
fået et varigt udstillingssted og et mu-
sealt opbevaringssted.

Hermed er det fremover Danevirke
Museum, der indsamler og opbevarer
mindretallets kulturhistoriske genstande.

I arbejdet omkring udstillingen har
museumsforeningen dermed kunne ta-
ge aktiv del i mindretallets kulturpoli-
tik.

Museumsinspektør Nis Hardt er
taknemmelig for at så mange af for-
eningens medlemmer har afleveret
genstande til både den aktuelle udstil-
ling som til museets samlinger.

Nu er det på tide at finde en perma-
nent løsning for foreningens kunst-
samling, der er deponeret på Mikkel-
berg. Foreningen må derfor i de kom-
mende år arbejde hen på at løse denne
opgave og få en aftale på plads med
den nyoprettede Mikkelberg Fond.

Bestyrelsen foreslår derfor at om-
danne museumsforeningen til to støt-
teforeninger for hhv. Danevirke Mu-
seum og Mikkelberg.

SYDSLESVIGS MUSEUMSFORENING - tilsluttet SSF:

Aktiv og økonomisk medvirken
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Af formand Rüdiger Schulze

Sydslesvigsk Oplysningsforbundet
(SOF) er som andre organisationer og-
så blevet ramt af landsregeringens spa-
rekniv. I 2010 blev vort tilskud fra lan-
det nedsat med ca. 2.000 € og i 2011
med yderligere ca. 800 €. I 2012 bliver
tilskuddet nedsat til 11.700 €. Oprinde-
lig fik SOF 16.300 €. Dermed er vort til-
skud i løbet af 3 år blevet reduceret
med ca. 28 procent. Dette har selvsagt
konsekvenser for vort oplysende arbej-
de i Sydslesvig.

Tilskudsnedgangen har nemlig ført,
til at SOF giver mindre i tilskud til fore-
drag og projekter til vore medlemsor-
ganisationer. I 2010 støttede vi således
13 arrangementer, hvor der var 531
deltagere. I 2009 gav SOF tilskud til 26
arrangementer med 1084 deltagere.
Udover mindre tilskud fra landsrege-
ringen var denne nedgang dog også
begrundet i, at SOF-medlem Historisk
Samfund for Sønderjylland i Sydsles-
vig på grund af interne problemer ikke
gennemførte nogen arrangementer.
Normalt står organisationen for 6-8
foredrag pr. år om historiske emner. I
løbet af 2010 er Christian Skov dog ble-
vet valgt til ny formand og derfor er der
begrundet håb om, at Historisk Sam-
fund for Sønderjyllands sydslesvigske
afdeling gennemfører arrangementer
igen. I forbindelse med indvielsen af
Istedløven i Flensborg den 10. septem-
ber 2011 gennemførte Historisk Sam-
fund f.eks. et glimrende arrangement,
hvor historikeren Lars N. Henningsen
holdt et foredrag om løvens historie.

Af andre interessante arrangemen-
ter, som SOF støttede i det forløbne år,
kan nævnes en paneldiskussion med
formanden for det grønlandske parla-

ment Motzfeld og klimaforskeren Olaf
Hohmeyer, et foredrag med SSFs/SdUs
daværende konsulent på Christians-
borg Simon Faber, et foredag om den
danske historie set ud fra kvindernes
synsvinkel, et foredrag om frisernes
historie samt et oplæg om sorberen
Jan Skala og mindretallene i Tyskland. 

SOF har nu 10 medlemmer, og i 2010
fik SOF ny ledelse. Da det traditionelt er
SSW, der har formandsskabet i SOF,
overtog jeg sidste år hvervet efter Die-
ter Lenz. Ny næstformand blev SSFs
formand Dieter Paul Küssner. Derud-
over er både Dansk Kirke i Sydslesvig,
Dansk Skoleforening, Friisk Foriining
og Dansk Sundhedstjeneste repræsen-
teret i bestyrelsen. 

På grund af nedskæringerne vil SOF i
de næste år se endnu nøjere på om an-
søgningerne opfylder kriterierne i vores
formålsparagraf. Her står der, at det er
”foreningens formål at drive oplys-
ningsarbejde af kulturel og politisk art
særlig blandt personer med tilknytning
til den danske eller frisiske folkedel i
Sydslesvig og at fremme demokratisk
tankegang og oplyse om almene sam-
fundsforhold set i international
sammenhæng.” 

Af denne formålsparagraf føler be-
styrelsen sig selvfølgelig bundet og
derfor har vi allerede i år måtte afvise
flere ansøgninger, der ikke opfyldte
dette krav. I særdeleshed kan vi ikke
støtte ansøgninger til rejser eller over-
natninger af skoler eller foreninger.
Disse ansøgninger er ikke dækket ind af
formålsparagrafen.

På generalforsamlingen mindedes vi
afdøde Holger Andresen, vor mangeå-
rige revisor, der var pensioneret bog-
holder på Flensborg Avis.

SYDSLESVIGSK OPLYSNINGSFORBUND:

Sparekniven får konsekvenser for det
oplysende arbejde
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Af formand Kim Andersen MF (V)

Den første gang. Det har været mottoet
for i hvert fald en del af Sydslesvigud-
valgets arbejde i 2011. For første gang
har udvalget nemlig uddelt de nye pro-
jekttilskud til oplysningsaktiviteter. Det
er også første gang, vi i udvalget udar-
bejder resultataftaler for alle de for-
eninger, der modtager driftstilskud fra
udvalget. Begge dele er en direkte kon-
sekvens af den nye Sydslesviglov fra
april 2010. 

Til trods for den nye lov, så gentager
visse aktiviteter i udvalget sig dog. Hel-
digvis. I år har vi således igen haft glæ-
den af at komme på besigtigelsestur til
Sydslesvig. En gentagelse, vi derimod
godt kunne være foruden, er sagen om
de ulige besparelser mod eleverne i
det danske mindretals skoler, som des-
værre endnu ikke er løst ved udarbej-
delsen af denne artikel, og som vi der-
for også har brugt en del kræfter på i
2011. 

DE NYE PROJEKTTILSKUD TIL
OPLYSNINGSAKTIVITETER

Året blev indledt med uddelingen af en
ny type Sydslesvig-tilskud: Projekttil-
skuddene. Mindretalspædagogik,
vandreudstilling med sydslesvigsk
kunst i Danmark og sydslesvigske
børns ferierejser er tre af de projekter,
der modtager tilskud. I alt støttede vi ti
projekter med ca. 5,2 mio. kr. De støtte-
de projekter var overordnet kendeteg-
net ved, at de på forskellig vis videre-
udvikler og fremmer kulturmødet
mellem Danmark og Sydslesvig, lige-
som de søger at inddrage den yngre
generation. 

Muligheden for at uddele projekttil-
skud er en nyskabelse. Vi i udvalget

kan nu bruge en del af Sydslesvigbevil-
lingen til aktiviteter, der på den ene el-
ler den anden måde skaber forståelse
for mindretallets helt særlige vilkår.
Hvor en stor del af Sydslesviglovens
øvrige bestemmelser langt hen ad vej-
en var en formalisering af allerede ek-
sisterende praksis, så er projekttilskud-
dene for alvor et nyskabende tiltag.
Derfor er jeg også særligt glad for den-
ne del af loven, som jeg ser et stort po-
tentiale i for Sydslesvig-arbejdet. 

Projekttilskuddene er tiltænkt oplys-
ningsaktiviteter. Oplysning om Syd-
slesvig er livsnødvendigt, særligt nord
for grænsen og til de yngre generatio-
ner, hvis støtten til det danske mindre-
tal i Sydslesvig skal fremtidssikres.
Den danske stat sender hvert år ca. 500
millioner kroner ned til det danske
mindretal i Sydslesvig. Det er ikke
småpenge, og tilskud i den størrel-
sesorden sender man fra dansk side
kun af sted, så længe tilskuddene an-
ses som berettigede. Tilskuddene har
sin naturlige berettigelse i sydslesvi-
gernes danske historie, grænsedrag-
ningen i 1920 og mindretallets mulig-
hed for i dag at leve dansk i en tysk
hverdag. Men det kræver selv sagt, at
man kender til disse særlige forhold.   

Projekttilskuddene er derfor også et
område vi i udvalget prioriterer højt.
Det til trods for, at det på den korte ba-
ne giver en smule færre midler til den
almindelige foreningsdrift, idet midler-
ne til projekttilskud skal tages fra den
samlede bevilling til Sydslesvig. I ud-
valget har det derfor heller ikke været
til diskussion, hvorvidt der igen i 2012
skulle afsættes en pulje til projektmid-
ler. Det skal der naturligvis, og på nu-
værende tidspunkt er vi i gang med at
udarbejde en egentlig projektpolitik for
2012, som bliver offentliggjort i no-

SYDSLESVIGUDVALGET:

Forandring og kontinuitet



vember. Jeg skal ikke løfte sløret for
vore konkrete overvejelser om 2012-til-
skuddene. Men jeg kan sige så meget,
at ambitionsniveauet i udvalget ikke er
blevet mindre siden sidste år.

Oplysningsprojektet om Sydslesvig
letter nu, lad os få noget luft under
vingerne og tænke store tanker. Uden
at male at for mange sorte skyer over
Sydslesvig, så er det her fremtiden lig-
ger, hvis vi vil bevare kernen i dansk-
heden syd for grænsen: Det levede
mindretalsliv med dets rige forenings-
liv.  

UDARBEJDELSE AF
RESULTATAFTALERNE FOR 2012

Som en konsekvens af Sydslesviglo-
ven skal alle foreninger, der modtager
driftstilskud fra 2012 forhandle og ind-
gå resultataftale med udvalget. Resul-
tataftalerne formaliserer og systemati-
serer den kontrol og det opfølgningsar-
bejde på tilskuddenes anvendelse, som
udvalget sådan set hele tiden har vare-
taget. Med resultataftalerne har vi blot
fået et nyt værktøj til at varetage denne
del af vores opgaveportefølje. 

For at forberede arbejdet med resul-
tataftaler tog udvalget i 2011 initiativ til
et pilotprojekt, hvor vi udarbejdede re-
sultataftale med Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger. Derudover har
Sydslesvigsk Forening også indgået re-
sultataftale med udvalget for 2011. 

Aftalerne for 2012 er lavet på bag-
grund af erfaringerne fra pilotprojektet.
I skrivende stund står vi med stort set
færdige udkast til alle resultataftaler
for 2012. De er forhandlet på plads på
embedsniveau mellem vort sekretariat
og hver enkelt forening, der har søgt
om driftstilskud via resultataftale for
2012, og som vi i udvalget har beslut-
tet at indlede forhandlinger om resul-
tataftale med. 

Ved budgetforhandlingerne oriente-
res vi om foreningernes aktuelle aktivi-
teter og udfordringer. Vi i udvalget har

mulighed for at få stillet en række ud-
dybende spørgsmål til foreningerne,
og så skal resultataftalerne i videst mu-
ligt omfang forhandles på plads. Næs-
te skridt er vor endelige budgetlæg-
ning for 2012, dernæst høringen af
undervisningsministeren om vor til-
tænkte tilskudsfordeling, inden vi i
slutningen af året kan melde endeligt
tilbage til foreninger om deres driftstil-
skud for det kommende år, og de
underskrevne aftaler kan offentliggøres
på udvalgets hjemmeside. 

Regnskabstal, budgettal og nøgletal.
Resultatkrav og resultatmål. Forenings
formål, daglige aktiviteter og historie.
Udover en række formalia vedrørende
tilskudsudbetalingen, opfølgningen og
så videre, er dette - kort fortalt - indhol-
det af resultataftalerne. Som det vidst
fremgår, kommer aftalerne hele vejen
rundt - 360 grader - om foreningernes
virke. Det hænger sammen med, at re-
sultataftalerne - udover at være et
værktøj til opfølgning og kontrol - har
et helt klart oplysningssigte. De skal
oplyse om, hvordan midlerne til Syd-
slesvig anvendes, både til os i udvalget
og til den bredde danske offentlighed.

Resultataftalerne er endnu ikke for-
handlet endeligt på plads. Alligevel tør
jeg allerede nu godt sige, at aftalerne
er lykkedes med hensyn til at skabe
øget oplysning om livet i Sydslesvig.
Mange af foreningerne i Sydslesvig
har et rigt og mangefacetteret virke,
hvilket det som udenforstående umid-
delbart kan være svært at danne sig et
indtryk af. Dér bliver man hjulpet af re-
sultataftalen. For den udgør et relativt
kort og overskueligt dokument om for-
eningens økonomi, forskellige aktivite-
ter og historiske udvikling. 

Resultataftalerne bidrager på denne
måde til at øge det generelle oplys-
ningsniveau om Sydslesvig. Dertil
kommer funktionen som værktøj for os
i udvalget til følge op på, hvordan til-
skuddene til Sydslesvig anvendes. I
praksis foregår det ved, at foreninger-
ne i aftalen opstiller nogle meget kon-
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krete og målbare resultatkrav til deres
aktiviteter i årets løb, som så skal eva-
lueres, når året er gået. Jeg ved, at for-
eningerne i samarbejde med sekretari-
atet har knoklet for at formulerer gode
og målbare resultatkrav til aftalerne for
2012. Selve opfølgnings- og evalue-
ringsarbejdet har vi til gengæld ikke ta-
get hul på endnu. Det ligger og venter
på udvalget i 2013. 

BESIGTIGELSESTUREN 2011

I dagene den 20.-22. juni besøgte vi
mindretallet på vor årlige besigtigel-
sestur til Sydslesvig. I år gik turen til
den sydvestlige del af Sydslesvig og
området omkring Nordstrand, Frede-
riksstad og Tønning.

På turen deltog Lise von Seelen, MF
(S), Bente Dahl, MF (RV), Jørn Ulrik
Larsen (SF) og Torben Rechendorff
(KF) og jeg selv, og vi var således et
næsten fuldtalligt udvalg af sted. 6. ud-
valgsmedlem, Søren Krarup, MF (DF),
var desværre forhindret i at deltage. 

I udvalget sætter vi stor pris på tu-
ren, hvor vi besøger en række af min-
dretallets institutioner og deres medar-
bejdere, ligesom vi mødes med repræ-
sentanter fra de foreninger og organi-
sationer, som driver aktiviteter for det
danske mindretal i Sydslesvig. Det
stedlige besøg i Sydslesvig er særde-
les velfungerende med hensyn til at få
indblik i lokale forhold og igangværen-
de projekter. Derudover er det også en
god lejlighed til at drøfte eventuelle
fremtidige aktiviteter i mindretallet.
Selv om de føromtalte resultataftaler
er yderst oplysende, kan de således på
ingen måde erstatte besigtigelsesturen
eller de andre måder hvorpå vi i udval-
get har direkte kontakt til mindretallet.

Vanen tro kom vi vidt omkring på
besigtigelsturen. Vi så på biogasanlæg
i Horsted, besøgte Frederiksstad Dan-
ske Skole og Børnehave samt byens
menonitterkirke, og i Skipperhuset i
Tønning blev vi af SSW orienteret om
turismen på vestkysten, ligesom re-
præsentanter fra SdU og SSF fortalte
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om deres aktiviteter generelt og i lokal-
området. Endvidere nåede vi omkring
Danevirke Museet i Slesvig, hvor vi så
den fantastiske nye, spændende udstil-
ling om det danske mindretal historisk
set og frem til i dag. På Mikkelborg -
Nordisk Center for Kunst og Cricket så
vi sydslesvigsk kunst og besigtigede
det herlige anlæg, der også fungerer
som hjemmebane for det danske cric-
ketlandshold.

SKOLESAGEN

Sagen om den slesvig-holstenske rege-
rings ensidige besparelser mod det
danske mindretals skoler i Sydslesvig
er i skrivende stund desværre endnu
ikke løst. De kolde fakta taler deres
eget usympatiske sprog. Eleverne i det
danske mindretals skoler udløser nu et
taxametertilskud fra det slesvig-hol-
stenske undervisningsministerium
som er 15 pct. mindre end taxameter-
tilskuddet til de offentlige tyske skoler. 

Forbundsregeringen etårige økono-
miske håndsrækning hilses velkom-
men, men den er en stakket frist. 2012
vil Skoleforeningen igen mangle de ca.
3,5 mio. euro, der er forskellen i
mellem et taxameter på 100 pct. og 85
pct. Dertil kommer, at engangsbevil-
lingen ikke løser det principielle pro-
blem i sagen: Diskriminationen af det
danske mindretal syd for grænsen. Det
kan kun en fuld tilbagetrækning af be-
sparelserne rette op på. 

Beskæringen af elevtilskuddene
rammer ensidigt det danske mindretals
skoler og ophæver dermed ligestilling-
en mellem mindretals- og flertalsbe-
folkningen. Det strider imod ligestil-
lingsprincipperne i København-Bonn
Erklæringerne fra 1955, som ellers sat-
te en tyk streg under, at mindretallene
på begge sider af den dansk-tyske
grænse nyder de samme rettigheder
som flertalsbefolkningen. Dermed sæt-
tes også årtiers gode udvikling i græn-
selandet over styr. Hidtil er forholdet
mellem mindretal og flertal i det dan-

ske-tyske grænseland ofte er blevet
fremhævet som forbilledlig. Det er det
ikke i dag.

Det ligger udvalget på sinde at finde
en varig og for mindretallet acceptabel
løsning. Vi har fulgt og vil fortsat følge
sagen nøje. For at bidrage til en hold-
bar løsning har vi gentagne gange ret-
tet henvendelse til statsministeren,
udenrigsministeren og undervisnings-
ministeren og opfordret regering til at
forsætte sit engagement i sagen og stå
fast på princippet om fuld ligestilling.
Senest deltog vi den 20. juni i et møde
med undervisningsministeren og re-
præsentanter fra mindretallets for-
eninger. Disse og lignende initiativer er
vigtige skridt på vejen til at omsætte
princippet om mindretallets ligeværd
til konkret handling.

Jeg og det øvrige Sydslesvigudvalg
håber, denne sag får en ordentlig løs-
ning, så forskelsbehandlingen ophæ-
ves, og vi kan vende tilbage til normal-
tilstanden hos det danske mindretal
syd for grænsen. Nemlig dén, at det
danske mindretal lever i fredelig sam-
eksistens med deres tyske naboer, og
hvor skolebørn udløser de samme be-
villinger, hvad enten der er H.C. Ander-
sen eller Brüder Grimm på skoleske-
maet.

ET NYT SYDSLESVIGUDVALG

Sydslesvigudvalgets funktionsperiode
følger Folketinges valgperiode, og val-
get den 15. september medfører der-
med forandringer i udvalget. 

Først og fremmest betyder valget, at
»det rigtige« Sydslesvigudvalget ned-
sættes. Os i det afgående udvalg udgør
Sydslesvigudvalgets forgænger: Ud-
valget vedrørende Danske Kulturelle
Anliggender i Sydslesvig. Først ved ny-
valg nedsættes Sydslesvigudvalget
formelt. 

I Sydslesvigudvalget vil vi se mange
nye ansigter. Det hænger sammen
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med den måde, som udvalget
sammensættes på. Folketinget udvæl-
ger udvalgets medlemmer blandt sine
medlemmer. Dog kan Folketinget i helt
særlige tilfælde vælge et eller flere
medlemmer, der ikke er medlem af
Folketinget. Da langt størstedelen af
det afgående udvalg enten ikke er
medlemmer af Folketinget eller har
meddelt, at de ikke genopstiller til Fol-
ketinget, vil der – på trods af undtagel-
sesreglen - blive en del udskiftning i
udvalget. 

Valget vil medføre forandringer. Èn
ting forbliver dog helt sikkert uforand-

ret; Sydslesvigudvalgets opgaveporte-
følje. Et nyt Sydslesvigudvalg vil i den
forstand derfor skulle fortsætte arbej-
det, hvor det afgående udvalg slap. Vil
et nyt udvalg så gå til opgaven på sam-
me måde som det afgående? Sikkert
ikke, men jeg er overbevist om, at det
nye udvalg, deres sekretariat i Under-
visningsministeriet og mindretallet vil
få et godt samarbejde, ligesom vi har
haft det i det afgående udvalg.

Et samarbejde hvor man med blik
for behovet for kontinuitet og for for-
andring virker til gavn for det danske
mindretal i Sydslesvig.
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Af formand Niels Ebbe Huus

ADVENTSKONCERTER 2010

Da beretningen til SSFs årbog 2010
blev skrevet, var vore adventskoncerter
endnu ikke afviklede. Ved en koncert
søndag den 28. november i Ansgar kir-
ke og i Medelby kirke opførte koret
bl.a. Anders Öhrwalls Mariamusik. 

Anders Öhrwall var kirkemusiker
1962-1999 i Adolf Fredriks Församling i
Stockholm. 1964 grundlagde han Adolf
Fredriks Bachkör og komponerede en
række værker, som er blevet stående
som næsten klassiske, og som egner
sig til øvede amatørkor.

Værket blev til ny rytmisk musik og
middelalder-hymner i en fortælling om
den hellige jomfru Maria for blandet
kor, og instrumenter. Teksterne er op-
rindelig fra Sverige, England, Tyskland
og Frankrig og er oversat/gendigtet på
dansk af Poul Pedersen. 

På fløjter kunne man høre Thomas
Biermann og Yvonne Kaiser, på cello
Sebastien Gaede, på bas Boris Antoni-
ak, på slagtøj Christoph Müske og på
orgel Wolfgang Joern.

Det blev en smuk opførelse, som vor
dygtige dirigent Elsemarie Nielsen
havde indstuderet, og som blev vær-
digt støttet af de dygtige musikere. Der
var mange tilhørere, og de fik en fin
adventskoncert at høre. Da begge kon-
certer blev afholdt om søndagen, kun-
ne musikerne også være med i Medel-
by. Det satte publikum stor pris på der.

Ved koncerterne opførte koret desu-
den J.S. Bachs ”Sicut locutus est”
(Halleluja, pris Herren i det høje) fra
Magnificat, John Høybyes ”Quem Pas-
tores” og Gade/H.C. Andersens ”Barn

Jesus i en krybbe”. Orkestret spillede
dele af Georg Philipp Telemanns Tafel-
musik (1733), og det  hele blev kyndigt
ledet af vor dirigent Elsemarie Nielsen.

SAMARBEJDE MED ESBJERG

Efter ønske fra Esbjerg Amatørorkester
blev der etableret et samarbejde om to
koncerter før påsken 2011.

Fredag den 8. april mødtes kor og
orkester på Christianslyst for at holde
en fællesprøve. Dirigent Per Kruse
Hansen, som dirigerer Esbjerg Amatør-
orkester, havde indstuderet John Høy-
byes Spes Unica – Håb, en påskekanta-
te for kor og orkester, og Torsdagsko-
ret havde arbejdet intenst for at lære at
synge værket siden begyndelsen af
året. 

Det blev et spændende møde, hvor
orkester og kor skulle finde sammen i
harmoni, sådan at begge kom til deres
ret. Orkestret bestod af godt 30 musi-
kere og koret af godt 40 sangere. 

Lørdag den 9. april var der prøve he-
le formiddagen på Flensborghus og så
dejligt socialt samvær omkring smør-
rebrødet. Der blev knyttet mange gode
bånd.

Esbjerg Amatørorkesters formand
Elisabeth Broch havde sammen med
sin bestyrelse arrangeret orkestrets op-
hold på Christianslyst, og Torsdagsko-
ret var vært ved frokosten om lørda-
gen.

Men sikke der blev arbejdet. Kl. 16
skulle koncerten finde sted, så alle sejl
blev sat til for at give tilhørerne en så
fin musikalsk oplevelse, som vi kunne.

Der var mange tilhørere, og koncer-
ten blev afviklet med stort bifald til føl-
ge fra salen. Flensborg Avis skrev en

TORSDAGSKORET - tilsluttet SSF:

Fra adventskoncerter 2010 til
årmødekoncert 2011



rosende omtale af koncerten og satte
et fint billede i avisen.

Søndag den 10. april kørte Torsdag-
skoret med bus til Esbjerg Musikhus. I
forhallen skulle koncerten afholdes.

Musikhuset er tegnet af de verdens-
berømte brødre arkitekterne Jan og
Jørgen Utzon, og det arkitektoniske
indtryk var overvældende. Tilmed fik vi
at vide, at esbjergenserne selv havde
betalt alle regninger, og at en privat
mand havde samlet 100 millioner ind
til formålet. Det var dejligt, at mange
borgere var mødt op, og de fik også en
smuk oplevelse at huske tilbage på. 

MERE END MUSIK

Vi var så heldige, at formanden for Es-
bjerg Amatørorkester Elisabeth Brochs
mand Jørgen Broch i en årrække hav-
de været leder af Esbjerg Kunstmu-
seum, som er bygget sammen med
Musikhuset. Det var hans far, der hav-
de startet kunstmuseet.

Derfor var der lagt et besøg på
kunstmuseet og en omvisning i det
smukke musikhus ind i programmet
for Torsdagskorets medlemmer. Jør-
gen Broch er ikke længere ansat som
leder af museet, men han kendte alle
malerne og malerierne, der var på

væggene. Det blev næsten turens høj-
depunkt, da Jørgen Broch delte gav-
mildt ud af sin viden og i flere tilfælde
fik os til at forstå, hvorfor netop det
værk var på Esbjerg Kunstmuseum.
Flere af os besluttede, at vi ville vende
tilbage på et andet tidspunkt for at for-
dybe os mere i kunstværkerne. 

Dagen sluttede med, at Esbjerg
Amatørorkester var værter ved en mid-
dag for os alle sammen, og vor huspo-
et Marianne Kröger havde som sæd-
vanligt digtet noget, som dels var solo,
dels fællessang. Torsdagskorets mulig-
hed for at være med i så stort et arran-
gement skyldtes, at vi havde fået
15.000 kr fra Christen Larsen og Hus-
trus Mindefond, som vi er taknemmeli-
ge for.

ÅRSMØDEKONCERTEN 2011

Torsdagskoret holder altid årsmøde-
koncert på Duborg-Skolen om lørda-
gen. I år var det den 28. maj. Nu havde
vi prøvet den vanskelige opgave at op-
føre Anders Öhrwalls Mariamusik sam-
men med et stort orkester, men værket
er oprindelig skrevet sådan, at påske-
kantaten skal opføres med en lille
gruppe musikere.
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Torsdagskoret i Rotterdam i 2010.



Det blev en anderledes koncert, da vi
fik Hanne Hokkerup (piano), Ivo Igaunis
(saxofon), Holger Schreiber (slagtøj)
og Finn Strothmann (kontrabas) til at
støtte korsangen. I koret var vi begej-
strede for at synge sammen med de
dygtige musikere, og jeg tror nok, at
korets medlemmer bedst kunne lige
den kombination af fire musikere frem
for et stort orkester på 30. Vi høstede
stort bifald fra publikum, og rektor ud-
talte en varm tak for forsamlingens
vegne.

AFSKED MED ELSEMARIE NIELSEN

16. april fik jeg en kedelig meddelelse.
Vor dirigent gennem næsten 6 år øn-
skede at holde op. For et kor er det vi-
talt at finde en dirigent, som kan og vil
lede et stort blandet kor. Efter at have
sundet os over Ries ønske, måtte vi
prøve at få koret videre. Vi måtte finde
en ny dirigent. Vi var så heldige, at Rig-
mor Eybye, musiklærer på Jaruplund
Højskole, sagde ja til at prøve i et halvt
år som vor dirigent. 

Rigmor Eybye, født 1963 i Brande,
har fået sin musikuddannelse på Århus

Universitet, og efter et år som musik-
lærer på Viborg Katedralskole kom hun
i 1998 til Jaruplund Højskole. Rigmor
er kendt fra anmeldelser af klassiske
koncerter og opera i Flensborg Avis,
og nu kaster hun sig ud i en opgave
med at dirigere et 40 medlemmers
stort amatørkor. Vi glæder os over, at
hun har sagt ja til opgaven, og vi øn-
sker alt godt for hende og koret.

EFTER FORMANDSKIFTET 2010

Det kan ikke nægtes, at vi savner både
Kirsten Anthonisen og Marianne Krö-
ger i bestyrelsesarbejdet. Men vi gør
det, så godt vi kan. Der er ikke sket de
store forandringer, men en lille forny-
else er det blevet til. Formanden ud-
sender nyhedsbreve til kormedlem-
merne, når der er særlige meddelelser.
Det er blevet til 12 nyhedsbrev siden
juli 2010. 

Jeg vil slutte med at sige tak til alle
gode sangkræfter, som glæder sig
over vore koraktiviteter. Har du lyst til
at synge med, så find os på hjemmesi-
den www.torsdagskoret.dk.

274

I sensommeren overtog Torsdagskoret for et år vedligeholdelsen af sangerlunden i Fruesko-
ven i Flensborg efter politikoret. Den forpligtelse indgår Flensborg-korene på skift. Her ses
formand Niels Ebbe Huus med den symbolske kost og korets dirigent Rigmor Eybye. (Fotos:
privat)
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Et af de største legater, der administre-
res af Grænseforeningen, har netop
skiftet bestyrelsesformand.

På et bestyrelsesmøde i Oberst H.
Parkovs Mindefond sidst gav Wilhelm
Klüver, Flensborg, formandsstafetten
videre til tidligere direktør i Grænsefor-
eningen Niels Henriksen, Sorø, som i
forvejen virkede som sekretær i fonds-
bestyrelsen, og som herefter nu også
fortsætter som fondens formand.

Wilhelm Klüver, fhv. formand for
SdU og SSW, har været fondsbestyrel-
sens formand siden efteråret 1988,
hvor han afløste fondens første for-
mand, højskoleforstander Niels Bøgh
Andersen. Klüver fortsætter som med-
lem af bestyrelsen.

Niels Henriksen, inkarneret sønderjy-
de, er født i Bredebro i Sønderjylland
på den danske side af grænsen og har
en fortid som elev i den danske Hans
Helgesen-Skole i Frederikssstad. I åre-
ne 1988 til 2003 var han som direktør
for Grænseforeningen engageret i
samarbejdet mellem den store folkeli-
ge organisation og alle niveauer inden
for det danske mindretal i Sydslesvig.

Dette medførte, at han blev et kendt
ansigt og navn i hele Sydslesvig, lige
som det gav ham et stort detailkend-
skab til alle facetter inden for det natio-
nale arbejde, som han er fortrolig med,
og som også indbefatter den del af
Sønder jylland, som ligger nord for
grænsen. Det er på denne baggrund, at
mindefondens bestyrelse har valgt
ham som deres formand.

I sit aktive otium holder han mange
foredrag om sønderjyske emner, eta-
blerer studie kredse om Sønderjyllands
historie og har netop afsluttet en række
på fire seminarer om ”Nationalitets-
kampens Historie” i samarbejde med
Løgumkloster Refugium.

Mindefonden har navn efter Gentof-
tes første borgmester og blev oprettet i
juli 1947 af oberstens datter, Inger Par-
kov. Dens formål er at støtte ”nationalt
og socialt arbejde i grænseegnene og
skal fortrinsvis tilfalde foreninger og
institutioner, der arbejder for nationale
og sociale opgaver i disse egne”.

Efter ansøgning bliver der i disse år
uddelt omkring 200.000 kr. årligt til en
lang række forskellige formål, og hvert
år tildeler formanden Oberst H. Par-
kovs Sydslesvigpris på SSFs landsmø-
de til et medlem af foreningen, som
har gjort sig fortjent til en anerken-
delse for aktiv indsats for SSF og det
danske mindretal.

OBERST H. PARKOVS MINDEFOND:

Formandsskifte efter 23 år

Niels Henriksen, ny formand for fonden.
(Foto: SPT)
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Kunstneren bag SSFs julemærker 2011
hedder Karina Helledie Vandkrog (39),
født i Hirtshals, nu bosiddende i Skov-
lund, hvor hun nyder livet sammen
med sin familie, sine katte og sine ma-
lerier.

Hun er autodidakt indenfor maleri,
uddannet pædagog, og har malet i
mange år. 

Sine små figurer har hun døbt "go-
dawlinger". Go´daw er sådan en god
jysk måde at møde hinanden på, og en
"ling" er en lille finurlig en. 

Karina fortæller: »I 2008 fik jeg be-
søg af et par stykker, og siden har de
boet her hos mig. Jeg lever i en verden
af små smilende væsner, der dagligt
bringer mig mange sjove oplevelser.
Sammen har vi kastet os ud på en rej-
se af farver, smil og sjov. Vore rejse
har bragt os vidt omkring. Godawling-
erne har været på besøg i både Frede-
rikshavn, Hirtshals, Århus, Åbenrå, Bal-
lerup, Hjørring, Esbjerg, Flensburg,
Vejle og Valsbøl.

Mine malerier må siges at befinde
sig i den mere naivistiske del af skala-
en, men jeg befinder mig godt med
den barnlige streg og den lidt skæve
vinkel.

Jeg elsker farver. Farver bringer
masser af følelser op i mennesker. 

De fleste mennesker har farver de
helst omgiver sig med, og jeg tror på,
at farver spiller en stor rolle for vores
humør i dagligdagen.

Jeg elsker smil, humor og det sjove
udtryk.

Smil smitter - så smit andre. Den dy-
bere meningen med malerierne er en-
kel: at bringe så mange smil frem med
mine lidt skøre og anderledes motiver
som muligt, og at holde fast i den
barnlig sjæl, som vi voksne alt for ofte

fralægger os i vor travle og stressede
hverdag.

Mine malerier er inspireret af den
umiddelbare glæde ved livet, daglig-
dagsting, personer jeg møder og sjove
situationer.

For mig betyder humor rigtig meget.
Uden den så verden utvivlsom noget
trist ud, så jeg prøver så ofte det er
muligt, at fylde en lille smule humor
ind i alle billeder. ”Smilet er den kor-
teste distance mellem to mennesker”,
som Victor Borge sagde.«

Julemærkerne sælges på alle SSFs
sekretariater samt andre steder i Syd-
slesvig. Overskuddet fra salget går til
foreningens humanitære arbejde.

SYDSLESVIGSK FORENINGS JULEMÆRKER »JUL I SYDSLESVIG 2011«:

Karina Helledie Vandkrogs "godawlinger"

Karina Helledie Vandkrog.
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Jul i Sydslesvig 2011 - Karina Helledie Vandkrogs "godawlinger".



278

OKTOBER 2010

14.
FULDT hus til vælgermødet i Flens-
borg-Nord, hvor alle ni kandidater til
overborgmester-valget i Flensborg den
31. oktober gør rede for deres visioner.
SSW-landdagsgruppen bakker under
et besøg op om Nordfriisk Instituut,
der risikerer at miste 30 pct. i tilskud
fra landet Slesvig-Holsten, hvis lands-
regeringens nedskæringsplaner reali-
seres. SSW vil fastholde det nuværen-
de tilskud, så de 5,5 medarbejdere kan
fortsætte deres vigtige arbejde for det
frisiske.
FANTASTISK violinkoncert med Søn-
derjyllands Symfoniorkester og solis-
ten Tobias Durholm i Mariekirken i
Flensborg. Arr.: SSF.
SSFs relancerede hjemmeside
www.syfo.de ser dagens lys, nu også
bl.a med amtsorganisationernes egne
under-hjemmesider.

16.
SSW og Sydslesvigudvalget kritiserer i
vor avis landdagens videnskabelige
tjenestes mindretalsrapport, hvori de
danske skoler sammenlignes med de
tyske. Det er bestilt politisk arbejde, si-
ger kritikerne samstemmende. Vor avis
kalder det for en pseudo-rapport til
støtte for Kiel-regeringen.
VOR avis skriver, at Mikkelberg har åb-
net en udstilling med færøsk kunst, der
vises året ud. Kunstnerne er Torbjørn
Olsen, Bardur Jakupsson, Zacharias
Heinsesen, Anker Mortensen, Amariel
Nordoy, Olivur Neyst og Trondur Pa-
tursson.
FORRYGENDE gymnastikshow ved
Godbersen-clanens Flying Superkids
fra Århus i Idrætshallen i Flensborg.
Fuldt hus - og en enkelt brækket næse.

17.
DER er »kulturnat« i København og på
Christiansborg. Også det danske min-
dretal er med i Det sønderjyske Væ-
relse. Med Sydslesvig-udstilling og
forenings-repræsentanter. De får en
snak med rundt regnet 400 mennesker.
Over 11.000 finder vejen ind på Christi-
ansborg den aften.
IDA Marie Ipsen, Agerskov, dør 87 år
gammel.

18.
VOR avis har besøgt SdUs efterårslejr i
Ladelund, hvor 56 10-14-årige har haft
nogle aktive og hyggelige dage sam-
men. Peter Jørgensen, lejrleder gen-
nem 21 år, vil egentlig holde - men nu
får vi at se...

20.
JÜRGEN Hansen, Tarp, runder de 100
år.

21.
SSFs medlemsblad KONTAKT beretter
om 37 tilfredse medlemmers fire da-
ges-tur fra Rendsborg-Egernførde til
Skagen.
BLADET skriver endvidere, at forman-
den for Sydslesvigudvalget, Kim An-
dersen, skriftligt har opfordret statsmi-
nister Lars Løkke Rasmussen til at stå
fast i striden med landsregeringen om
mindretallets ligestilling.
VOR avis skriver, at københavnerne
har været så glade for Istedløven, at de
vil have en kopi stående på Søren Kier-
kegaards Plads.
JENS Døssing, Kobbermølle, dør 83 år
gammel.
MINDEORD i vor avis om Grete Jakob-
sen, København, 88 år.

SYDSLESVIG-DAGBOGEN 2010-2011
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22.
HANNE Bay Lührssen, flensborgsk
smykkekunstner, repræsenterer Sles-
vig-Holsten på på Philadelphia Mu-
seum of Art Craft Show, skriver vor
avis, der i samme udgave præsenterer
Susanne Rudloff som Industrimuseum
Kobbermølles ny leder.

23.
VOR avis skriver om en fire dages bed-
steforældre-/ og børnebørn-lejr på
Christianslyst, arrangeret af SdU. Mas-
ser af aktiviteter og hygge for de 73
deltagere.

26.
ARBEJDSRETTEN har givet de striden-
de medarbejdergrupper i skolefor-
eningen en ny chance for at løse stri-
den om driftsrådene i mindelighed -
udløst ved, at medarbejderne på A.P.
Møller Skolen etablerede eget driftsråd
- men forindn havde været med til at
vælge et andet driftsråd. Ønsker en af
parterne det, tager arbejdsretten sagen
op til afgørelse.
STYRELSEN i SdU er ved at komme et
nyt SdU-logo et skridt nærmere efter
måneders uenighed om udformning
og tilblivelsesproces. Hovedsende-
mandsmødet 20. november tager en-
delig stilling.

27.
DET tyske mindretals formand Hinrich
Jürgensen præciserer overfor landda-
gens europaudvalg, at Tysklands ima-
ge har lidt skade p.g.a. mindretalspoli-
tikken. Danskerne har ikke forståelse
for den politik, og de skelner ikke
mellem Berlin og Kiel, sagde han. Og
han advarede imod at lade partipolitik
flyde ind i mindretalspolitikken.
VOR avis skriver, at Holger Christian-
sen, Ladelund, vil forære Käte Lassens
malekuffert bort f. eks. til udstillings-
formål.

27./28.
VOR avis skriver, at skoleforvaltningen
i Slesvig-Flensborg amt forslår, at til-
skuddet på 550.000 euro årligt til dansk
elevkørsel slettes. Det foreslås endvi-
dere, at stort set alle kultur-tilskud sløj-
fes. Det betyder bl.a. farvel til 13.600
euro til dansk teaterarbejde (SSF),
4.500 euro til Danevirke Museum og
4.500 euro til Kobbermølle-museerne.

28.
OGSÅ SSW præsenterer sit udkast til
en ny valglov i Slesvig-Holsten rum-
mende forslaget om 23 valgkredse og
en afsikring af, at der aldrig kan blive
flere end 69 landdagsmedlemmer.
PÅ skoleforeningens fællesrådsmøde i
Husum tilbagevises kritikken af, at de
danske skoler i Sydslesvig er for dyre.
De kan sagtens tåle sammenligning
med den offentlige skoler og også
internationalt, understreges der.
ARKIVAR Lars N. Henningsen, Studi-
eafdelingen på DCB, analyserer, hvor
dybt danske sydslesvigeres rødder
stikker rent historisk på efterårsmødet
på Valsbølhus.
NATURGEOGRAF Jørgen Clausen, Ri-
be Miljøcenter, springer ind i stedet for
forfatter Ole Hyltoft, København, der er
forhindret, og holder offentligt fore-
drag i den selskabelige forening Bor-
gerforeningen i forbindelse med
hovedgeneralforsamlingen. Formand
Preben Vognsen m.fl. genvælges.
Medlemstilgangen er fortsat bemær-
kelsesværdig.
SSF-organet KONTAKT skriver, at tea-
tergængerne til SSFs forestillinger på
Flensborg Teater nu kan drage nytte af
en gunstig taxa-ordning på vej hjem.
MEDLEMSBLADET skriver videre, at
det er fotograf Lars Salomonsen, der
står for de flotte hus-billeder, Nordfri-
isk Instituuts 2011-kalender Jarling vi-
ser.
HALLOWEEN-disko i Læk for 3.-8. klas-
se; arr.: SdU.
JOACHIM Andresen, Flensborg, dør 70
år gammel.
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29.
VOR avis skriver, at de implicerede lan-
de efter et flere dages møde i Slesvig
nu er enige om detaljerne og om at
sende en ansøgning til Unesco om He-
deby og Danevirke som verdenskultur-
arv. Det er første gang, et projekt for-
delt over ni steder sender en samlet
ansøgning. Bag vikinge-projektet står
Slesvig-Holsten, Danmark, Island, Sve-
rige, Norge og Letland.
AVISEN skriver videre, at den årelange
venskabsforbindelse mellem Slesvig
Spejderorkester og Det Kgl. Vajsens-
hus´ skoleorkester er blevet yderligere
styrket gennem en uges fælles musisk
aktivitet på Christianslyst og i Slesvig.
SSF i Egernførde gennemfører sam-
men med alle andre danske foreninger
og organisationer i og omkring byen
for 11. gang et kæmpe lanterneløb
med 800 deltagere.

30.
DANSK Skoleforening har måttet give
de første afslag på støtte til efterskole-
ophold i Danmark. Kassen er tom, skri-
ver vor avis.
TIL gengæld står børn i kø for at være
med til den første dansk-danske elev-
udveksling, et supplement til ferie-
børns-arbejdet, melder vor avis.
CAFE Liva gæstespiller med slapstick
og satire og »Var det det?« med Jacob
Morild og Nicolai Majland på Flens-
borghus.
DEN slesvigske Kvindeforenings efter-
årsstævne finder i år sted i Lyskborg
og har fortiden og fremtiden som em-
ne.

31.
SSWs Simon Faber og CDU/De Grøn-
nes Elfi Heesch skal til stikvalg om
overborgmester-posten i Flensborg
den 21. november. Valget i dag vinder
hun med 25,1 pct. af stemmerne og Fa-
ber med 19,4 pct. De andre syv kandi-
dater er ude. Valgdeltagelsen er lav.
DOMPROVST Henrik Wigh-Poulsen,
Odense, er hovedtaler på Flensborg-

menighedernes fælles efterårsmøde i
Det Danske Hus i Sporskifte.
MANFRED Nickelsen, Husum, hyldes
for 40 år som kirketjener og degn ved
den danske menighed.

NOVEMBER 2010

1.
BODIL Cath, BTs fhv. royale medarbej-
der, fortæller om sit liv med de konge-
lige - på Flensborghus, inviteret af SSF
og centralbiblioteket.
VOR avis skriver, at 11F på Duborg-
Skolen i en lille uges tid har haft ud-
vekslingsbesøg fra elever på en belgisk
skole.

2.
SSF/ Danevirke Museum og Museet
Sønderjylland - Sønderborg slot under-
skriver ved formændene Dieter Paul
Küssner hhv. Jens Møller en samar-
bejdsaftale på Danevirke Museum,
hvor der ved den lejlighed for den lille
kreds løftes en flig af den mindretal-
sudstilling, der blev til som led i pro-
jektet Mindretalsliv og åbnes til foråret.
JENS Blendstrup, forfatter, kommer til
forfatteraften på Flensborg Bibliotek,
inviteret af SSF og centralbiblioteket,
men publikum udebliver totalt.
KARSTEN Merrald Sørensen, stipendi-
at på Studieafdelingen, fortæller om
slesvigske bonde- og adelskirker på et
offentligt foredragsmøde på centralbi-
blioteket.
HANS Dieter Benneke, Jaruplund, dør
69 år gammel.

3.
DANSK Skoleforening offentliggør en
rapport fra den juridiske mindretals -
ekspert dr. Wilhelm Mecklenburg, der
klart dokumenterer, at landsregering-
ens nedskæringer overfor det danske
skolevæsen strider mod delstatens for-
fatning.
MØDET i Det sydslesvigske Samråd
var omend ikke præget af stilhed før
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stormen så dog præget af travlhed op
til landregeringens reviderede udspil til
finansloven 2011/12 og dermed »spa-
resagen« om nogle dage
DET Østrigske Sorte Kors får ny til-
synsførende med de østrigske kriger-
grave i Tyskland og Danmark. Efter 12
års indsats overlader Gerd Stolz, Kiel,
roret til Frank Lubowitz, Flensborg.

4.
PER Paludan Hansen, formand for
Dansk Folkeoplysnings Samråd, ledsa-
get af Grænseforeningens generalse-
kretær Knud Erik Therkelsen, har været
på informationsbesøg hos det danske
mindretal i Sydslesvig, skriver SSF-or-
ganet KONTAKT.
SYDSLESVIGs danske Kunstforening
åbner en udstilling med keramik af Ma-
riko Wada og maleri af Jørgen Mikael
Andersen på Flensborg Bibliotek.
SAMME aften giver »The Floor Is Made
Of Lava« og »Mescaline, baby« rock-
koncert på Volksbad i Flensborg, initie-
ret af SSF og SdU.
I VOR avis annonceres, at Nør Johan-
nes Lauritz Rudebeck Goos har set da-
gens lys.
GERDA Christine Kirschneit, Flensborg,
dør 86 år gammel.

5.
SSFs og Svalegangen spiller Brechts
Laser & Pjalter på Flensborg teater.
DE 11-14-årige møder op til SdUs Me-
ga.disko i Idrætshallen i Flensborg.
BIG Bonn Special giver jazzkoncert på
A.P. Møller Skolen i Slesvig, tilrettelagt
af elever, sponsoreret af SSF.
FULL Cirkle giver en koncert med irsk
folk i Garding, arrangeret af SSF, og
der kommer publikum fra næsten hele
vestkysten.
SSWs Anke Spoorendonk gør sig i vor
avis til talsmand for, at regionalfor-
samlingen i Regionen Sønderjylland-
Schleswig afskaffes til fordel for en år-
lig regionalkonference suppleret af ar-
bejdsgrupper omkring bestemte pro-
jekter.

6.
PÅ SSFs landsmøde retter SSFs for-
mand Dieter Paul Küssner i sin beret-
ning og samtlige danske gæster i deres
hilsner drøje hug mod landsregeringen
på grund af de ensidige, diskrimineren-
de nedskæringer på mindretallets kul-
tur- og især skoleområde. En resolu-
tion mod landsregeringens »sparepla-
ner« vedtages enstemmigt og sendes
af sted. Mindefonden uddeler Oberst
H. Parkovs Sydslesvigpris til Hans Wer-
ner Clausen fra Tarup for trofast dansk
arbejde. Julemærkerne 2010, tegnet af
Lea Drews fra 13. årgang på A.P. Møl-
ler Skolen, og Sydslesvigsk Årbogs 50.
udgave præsenteres. Formandens og
udvalgenes beretninger godkendes. 1.
næstformand Jon Hardon Hansen og
1. bisidder Anne Mette Jensen genvæl-
ges, og i stedet for Jytte Christoffer-
sen, Tønder, får Kulturudvalget ny for-
mand i Ingwer Rodenberg Roost,
Egernførde. Nyt udvalgsmedlem bliver
Bjørn Egeskjold, Ladelund. I stedet for
Rejner Bogdan, Rendsborg, vælges
Hauke Paulsen, Kiel, ind i Teater- og
koncertudvalget.
OGSÅ det tyske mindretals Deutscher
Tag i Tinglev finder sted i sammenhol-
dets tegn overfor nedskæringstrusler-
ne fra tysk side.
VOR avis skriver, at det danske mindre-
tal må vente lidt endnu på oplysning
om fordeling af Sydslesvig-bevillingen,
idet undervisningsminister Tina Neder-
gaard skal file lidt på den endnu.
VOR avis skriver endvidere, at den
næste skolepolitiske katastrofe lurer i
Slesvig-Flensborg Amt, der vil afskaffe
tilskuddet på 550.000 euro til dansk
elevkørsel helt.
I VOR avis annonceres, at Oskar Jo-
hannes Gnisa har set dagens lys.

8.
DEN danske regeringen og Dansk Fol-
keparti samt Kristendemokraterne er
som led i finanslovsforhandlingerne
enige om, at ligestille det tyske min-
dretals skoler med de offentligt danske
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- 100%. Glæde hos det tyske mindretal
i Sønderjylland - men i god naboskabs
ånd også hos det danske mindretal i
Sydslesvig.
ULRICH Krause, Flensborg, dør 73 år
gammel.

9.
FLENSBORG-Biffen viser Nicolo Dona-
tos danske film »Broderskab« om farlig
kærlighed og nynzister.
MED 30 pct. mindre i tilskud fra delsta-
ten er landsregeringen i færd med at
slå frisernes arbejde og dens egen
mindretalspolitik i stykker, skriver fri-
serorganisationerne i en fælles protest-
skrivelse med adresse til Kiel - skriver
vor avis.
HELGA Holm, Frørup, dør 82 år gam-
mel.

10.
PÅ sundhedsrådsmødet, Dansk Sund-
hedstjenestes »generalforsamling«, er
den betrængte økonomi i centrum for
drøftelserne. Om- og tilbygningen på
Dansk Alderdomshjem er blevet dyrere
end beregnet. Men underskuddet vil
blive mindre, så der er lys forude.
DEN Jyske Opera inviteres til Idræts-
hallen i Flensborg af SSF med Puccini-
operaen Manon Lescaut.

11.
MINDRETALSRÅDET i Tyskland drøfter
i Berlin forslaget om indførelsen af en
mindretals-ombudsmand tilknyttet for-
bundsdagen og inviterer politikere og
presse til parlamentarisk aften i det
ungarske kulturhus i Berlin. Landsrege-
ringens diskriminerende mindretalspo-
litik overfor de danske skoler i Sydsles-
vig står i centrum for dialogen, der kul-
minerer, da parlamentarikere lækker
fra finansudvalgsmødet, at Berlin yder
3,5 mill. euro til det danske skolevæsen
i Sydslesvig. Proceduren kendes ikke,
og det vides heller ikke, om det er et
engangsbeløb eller går igen i de kom-
mende finanslove. Sydslesvigerne og
dansk politik holder fast i kravet om, at

landsregeringen i Kiel ligestiller med
100 pct. Sammenlagt opnås nemlig
kun det magiske tal på 96 pct., og Ber-
lin har øjensynligt udelukkende reage-
ret efter pres fra dansk politisk side. I
stedet for at spare 1,5 mill. euro på det
tyske mindretal i Sønderjylland, vedta-
ger finansudvalget, at der nu »kun«
spares 1 mill. euro; mindretalspolitisk
deprimerende.
TORBEN Rechendorff er udnævnt til ny
formand for Grænsefonden efter afdø-
de Bent A. Koch, skriver SSF-organet
KONTAKT. Fonden støtter Grænsefor-
eningen med 3 mill. kr. årligt.
FRIISK Foriining meddeler, at dens se-
kretariat er flyttet fra Øster Bargum til
det fællesfrisiske hus i Søndergade 6 i
Bredsted.

12.
DEN længe ventede dansk-tyske em-
bedsmandsgruppes responsum om de
økonomiske forhold omkring de to
mindretals skoler i grænselandet of-
fentliggøres. Den lander på nøgletallet
96 pct.
DER er rejsegilde inden døre på SSFs
nye forsamlingshus i Bydelsdorf bag
pensionistboligerne p.g.a. regn og
storm. Huset finansieres over fem år
gennem projektstøtte fra Berlin og af-
løser Amtmandsgården i Rendsborg
som forsamlingssted, når det engang
bliver solgt.
DANSK Skoleforening sælger tre byg-
ninger med eksterne kollegielejlighe-
der, skriver vor avis. Efter at A.P. Møl-
ler Skolen er kommet i gang, reduceres
behovet for kollegieværelser i Flens-
borg for udeboende unge så meget, at
der er pladser nok på Ungdomskollegi-
et i Frueskoven.
PÅ et fællesmøde for SSW og Sles -
vigsk Parti udtrykker begge mindretals-
partier, at der intet alternativ er til re-
gionen Sønderjylland-Schleswig, men
at visse fornyelser er påkrævet - evtl.
en årlig regionskonference og en ræk-
ke aktuelle udvalg frem for flere re-
gionsrådsmøder hvert år.
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SLESVIG-Ligaen uddeler 16.000 kr. til
Kappel Danske Børnehave, 10.000 kr.
til Tønning danske menighed og 5.000
kr. til Menighedernes Børne- og Ung-
domsarbejde (MBU) i Sydslesvig.
FREJs Jazz giver koncert i Egernførde,
inviteret af SSF men skuffer publikum.
BLIDE Kürstein Borg, Gotrupel, siger
farvel til det danske biblioteksvæsen i
Sydslesvig efter 34 år.

13.
SLESVIGSK Kreditforening står godt
rustet til fremtiden, skriver vor avis ef-
ter bankens generalforsamling. Forret-
ningsfører Dirk von Heyer får forlæn -
get sin kontrakt med fem år.
LILLE Iben ser dagens lys, annonceret
af Vivien og Lars Bossemeier.
ESTHER Schwarze, Flensborg, dør 80
år gammel.

14.
HØJMESSEN i Helligåndskirken i
Flensborg transmitteres på DR P1.
JÖRGEN Detlefsen, Stockholm, tidl.
Flensborg, runder de 70.

15.
PÅ EN ekstraordinær generalforsam-
ling i Komiteen for Sydslesvigske
Børns Ferierejser vedtages en ny struk-
tur. Der nedsættes et arbejdsudvalg
bestående af repræsentanter for lands-
komiteen, skoleforeningen og Grænse-
foreningen, der udarbejder et såkaldt
kommissorium for det fremtidige ar-
bejde. Det resulterer givet i, at det pri-
mære arbejde overtages af skolefor-
eningen og Grænseforeningen under
inddragelse af landskomiteen.
VOR avis portrætterer familien Franke
fra Flensborg og familien Uldall-Esper-
sen fra Randers, der er blandt de første
30 familier, der deltager i den nye
dansk-dansk/sydslesvigske elevudveks-
ling.
TORSTEN Albig, Kiels overborgmester
og kandidat til posten som SPD-lands-
formand, gæster det danske mindretal
i Flensborg.

ANNA Kristine Wellnitz, Harreslev, dør
84 år gammel.

15.-17.
SEKS herlige børneteater-forestillinger
for danske børnehavebørn i Flensborg
Amt med Comedievognen og »Alfons
Åberg« i Idrætshallen i Flensborg, ar-
rangeret af SSF.

17.
CDU og FDP i landdagen nægter de
danske skolers ligestilling i budgettet
2011/12, skriver vor avis.
HELE Flensborghus tages i beslag af
700 4. klasses elever fra Flensborg-om-
rådet, præster og Y´s Men samt en rig-
tig hest m.fl. for at levendegøre dele af
bibelhistorien.

18.
VOR avis citerer udenrigsminister Lene
Espersen for at være skuffet over, at
landsregeringen ikke sikrer de danske
skoler fuld ligestilling, også efter bevil-
lingen fra Berlin.
MED Uffe Steen Trioen afsluttes efter-
årssæsonen Jazz på Flensborghus ved
SSF og SdU.
PÅ SSFs medlemssider KONTAKT ad-
varer FUEF-præsident Hans Heinrich
Hansen imod at ødelægge den dansk-
tyske grænselandsmodel.
VOR avis skriver, at Grænseforeningen
og landsorganisationen af slesvig-hol-
stenske Volkshochschulen igennem de
næste tre år vil iværksætte projektet
Generation Slesvig rummende flere
elementer. Blandt støttepartnerne er
SSF og Jaruplund Højskole.
HILDE Steffensen, Møllebro, annonce-
rer, hun er blevet mormor til lille Jo-
nathan i Husum.

19.
I VOR avis meddeles, at Anni Bahnsen
er død 90 år gammel.

20.
DANSK Skoleforenings månedsblad
Fokus skriver, at der ingen udsigt til
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ligestilling fra Kiel er, at Slesvig-Flens-
borg og Nordfrislands Amter er be-
gyndt at sætte spørgsmålstegn ved de-
res tilskud til dansk elevkørsel. Også
Rendsborg-Egernførde er ved at melde
sig på banen.
PÅ SdUs hovedsendemandsmøde på
Christianslyst vælges en arbejdsdygtig,
fuldtallig styrelse: Kirstin Asmussen
(ny), Anna Sophie Schink, Anders
Kring (ny), Claus Butt (ny), Birthe
Marxen-Dühring (2. næstform.), Anja
Otten (ny), Inger Marie Christensen
(genvalgt formand), Ronny Grünewald
(ny), Kai Tove Meyer, Flemming Birke-
mose (1. næstform.) og Jens Boddum.
Et nyt logo vedtages. Kulturprisen går
til de fem 16-17-årige musikere fra
Flensborg-bandet Crash-Kurs. Bordten-
nismanden Bjørn Klingsporn får H.A.I.
Pedersens vandrepokal for aktivt enga-
gement som instruktør, træner og le-
der. Formanden for Sydslesvigudval-
get, Kim Andersen roser mindretallers
sammenhold i striden om ligestillingen
med landsregeringen i Kiel. Tilskuddet
på 3,5 mill. euro fra Berlin er »på lånt
tid«, som Andersen siger.

21.
OVERBORGMESTERVALGET i Flens-
borg vindes klart af SSWs kandidat,
SSF-/SdU-konsulent Simon Faber. Det
er 3. gang i byens nyere historie, at
den får en dansksindet overborgmes-
ter. Men han er den første folkevalgte
SSW-overborgmester. Valgdeltagelsen
er lav.
HEINZ »Heiner« Abt dør 60 år gammel.

22.
VIDENSKABSMINISTER Charlotte
Sahl-Madsen kommer et smut forbi på
Flensborghus for at lykønske Flens-
borgs nye overborgmester Simon Fa-
ber.

23.
PÅ SSFs åbne hovedstyrelsesmøde kri-
tiserer SSFs formand Dieter Paul Küss-
ner i skarpe vendinger, at landsrege-

ringen ikke bevæger sig i ligestillings-
spørgsmålet, selv om Berlin gennem
bevillingen på 3,5 mill. euro til de dan-
ske skoler i Sydslesvig erkender ansva-
ret og viser vej. Han meddeler, at SSF-
hovedstyrelsens klausurmøde i februar
er udvidet, idet også SSWs landssty-
relse og skoleforeningens styrelse har
takket ja til invitationen om at deltage.
Krisescenariet og fremtidsperspektivet
for mindretallet står til udførlig drøf-
telse den aften. Museumsinspektør Nis
Hardt aflægger beretning om Danevir-
ke Museum.
ANDREAS Clausen dør 90 år gammel.

24.
SSF Flensborg By inviterer til koncert
med det danske Beatles-coverband Re-
peatles på Flensborghus.

25.
JENS Jessen-Skolens 8. klasse vinder
sølv i finalen for den landsdækkende
konkurrence om paratviden »Smart,
parat, svar« i København.
PÅ SSFs medlemssider KONTAKT skri-
ver gæve Skovlund-piger om alle ti-
ders ølsmagnings-aften i SSF-distriktet
(især for mænd) og en fin-fin tøsetur til
Aarhus (kun for kvinder).

25./27.
SSFs og Grænseforeningens »folke-
tingstur« - nu med ca. 40 deltagere fra
alle organisationer i Sydslesvig - får at-
ter et interessant og flot forløb: På
Christiansborg er der reception ved
Folketingets præsidium for de delta-
gende mandatsbærere i delegationen,
hvor toppen af dansk politik udtrykke-
ligt bakker op om det danske mindretal
i ligestillingsstriden med landsrege-
ringen. Grænseforeningen byder
indenfor i Peder Skrams Gade 5 og in-
formerer om dens skrantende økono-
mi. Sønderjydske Allgemeine på Chris-
tiansborg, Dansk Sprognævn, Christia-
nia, Udenrigsministeriet og Statens
Museum for Kunst og »Jeppe på Bjer-
get« i det nye skuespilhus er andre
programpunkter.
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26.
VOR avis skriver, at Dansk Skolefor-
ening just har modtaget et brev fra
Rendsborg-Egernførde Amt, hvor man
bebuder at ville halvere tilskuddet til
elevkørsel fra 127.000 til 63.500 euro
fra 2011.
SSF inviterer til klassik med Sønderjyl-
lands Symfoniorkester i Tyske Hus i
Flensborg med unge Joshua Weiler-
stein som dirigent og Hrachya Avane-
syan som soloviolinist.
INGRID-Hjemmet i Flensborg fejrer sin
60 års dag som dansk børnehave.
STØTTET af SSF og SdU arrangerer
Kunst- und Kulturinitiative KKI i Flens-
borg eksperimentel jazzkoncert med
danske »Svin« og »Angel«.
VOR avis skriver, at Kristian Buhrkal,
just tiltrådt som inspektør på Ejdersko-
len i Rendsborg, fratræder jobbet og
fortsætter som almindelig lærer af
»personlige grunde«.
PEER Schäfer dør.

26./27.
CENTER for Mindretalspædagogik ved
University College Syddanmark, Dansk
Skoleforening og Deutscher Schul- und
Sprachverein arrangerer en første kur-
susgang i mindretalspædagogik og sø-
ger at svare på spørgsmål som: hvad
er en mindretalsborger? hvad er min-
dretalsdannelse? Der er oplæg, works-
hops og gruppearbejde på dansk og
tysk.

27.
VOR avis skriver, at SSF har givet 3.000
euro til anskaffelse af nye stole i Tyske
Hus i Flensborg.
DANSK Centralbibliotek genindvier
hovedbygningen i Flensborg efter om-
fattende ombygning.
JULEBASAR på Dansk Alderdomshjem
i Flensborg - traditionelt et tilløbsstyk-
ke.

28.
TORSDAGSKORET giver adventskon-
certer med Öhrwalls Mariamusik i Ans-

gar Kirke kl. 15 og Medelby Kirke kl.
19.30 sammen med musikerne Tho-
mas Biermann og Yvonne Kaiser (fløj-
ter), Sebastian Gaede (cello), Boris An-
toniak (bas), Christoph Müske (slagtøj)
og Wolfgang Joern (orgel).
TØNNING danske menighed fejrer 75
års jubilæum med gudstjeneste, festta-
le ved provst Viggo Jacobsen, Kaffe-
bord og mange hilsner.
W.L. Christiansen, Flensborg, runder
de 90.
ERNA Block, Nybøl, tidl. Langbjerg,
dør.

29.
FOR første gang i sin historie indkalder
Det Sydslesvigske Samråd til offentligt
stormøde på Duborg-Skolen. SSFs og
Samrådets formand Dieter Paul Küss-
ner, SSWs formand Flemming Meyer
og skoleforeningens formand Per Gild-
berg kommer med delvist tempera-
mentsfulde indlæg i ligestillingsstriden
med landsregeringen, og forsamlingen
på over 300 mennesker vedtager en re-
solution for ligestilling. En retssag
overvejes.

30.
OGSÅ i Tønning er ligestillingen til de-
bat, da de danske mødes i Uffes Kaffe-
bar med SSW-formand Flemming Me-
yer.
VOR avis skriver, at DHKs veteraner
nægtes adgang til kampe med std- og
sønderjyske klubber, fordi de har hjem-
sted i Flensborg. Håndboldforbundet
henviser til vedtægterne.

DECEMBER 2010

1.
FLENSBORG by hædrer de frivillige
ulønnede ildsjæle. Blandt dem to fra
det danske mindretal: Gerda Roll og
Willi Johannsen.
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2.
KONTAKT skriver, at SSF Gottorp amt
havde alle tiders juletur til Århus.
VOR avis skriver, at ungdomsparla-
mentet i Kiel i weekenden enstem-
might stemte for SSW-andragendet
om ligestilling af de danske skoler.
SSF og SdU inviterer til koncert med
danske Ginger Ninja i Kühlhaus i Flens-
borg.
VOR avis skriver om Det lille Teater
Flensborgs herlige premiere på Emil
fra Lønneberg med Jakob Sørensen i
hovedrollen.
HUSUM SSFs juletræsfest afvikles på
Husumhus med 53 julebegrjstrede del-
tagere.
LORE og Dieter Schlund, Læk, fejrer
guldbryllup.

3.
KIM Andersen, Sydslesvigudvalget,
meddeler de sydslesvigske organisa-
tioner og institutioner, at den danske
stat for første gang skærer i bevillingen
– med et par procent. »Virkeligheden
er kommet til Sydslesvig«, kommente-
rer SSFs generalsekretær Jens A.
Christiansen kendsgerningen. Dansk
Sundhedstjenestes budgetansøgning
fremskrives dog med 4% på baggrund
af driftsunderskuddet på ca. 1 mill. eu-
ro i 2010. Jaruplund Højskole får 1,2
mill. euro til udbygning og istandsæt-
telse, hvilket udløser et næsten tilsva-
rende beløb fra tysk side. Men derud-
over: fra tysk side skæres i bevilinger-
ne til mindretallet.
DUBORG-Samfundet – foreningen af
tidligere Duborg-elever og –lærere – in-
viterer til 90 års fødselsdags-sammen-
komst på skolen, og 300 møder op.
Mødet ledes af fhv. rektor Erik Jensen.
KNUD Karlsen Hedemanns død annon-
ceres.

4.
KIM Andersen MF (V), formand for
Sydslesvigudvalget, og Birte fejrer
sølvbryllup.

5.
SSW og Sønderjysk Arbejder Forening
inviterer til historisk frokostmøde med
tidl. landssekretær - og meget andet -
W.L. Christiansen i Flensborg. 
ERWIN Glöe, Flensborg, dør 74 år
gammel.
JYTTE Knudsen Møller dør 52 år gam-
mel.

6.
EUROPEAN Center for Minority Issues
(ECMI) og dets internationalt besatte
Videnskabelige Råd afvikler sin konfe-
rence »Nationale mindretal i det 21. år-
hundrede – nye udfordringer for et for-
enet Europa« på Flensborghus.
HELIGÅNDSKIRKENs Kor i Flensborg
giver sin traditionelle flotte julekoncert,
ledet af kirkens organist Stephan Krue-
ger.

7.
INTERREG-udvalget beslutter at give
3,5 mill. kr. til Grænseforeningens pro-
jekt Generation Slesvig som led i GFs
nye strategi om yderligere oplysning
om grænselandet i form af sommer-
kurser på danske som tyske højskoler i
grænselandet og et oplysningskontor
med to journalister i Aabenraa. Gen-
eration Slesvig bakkes op af bl.a. SSF
og Jaruplund Højskole.
KURT Asmussen, SSW-byrådsmedlem
i Faretorp/Fahrdorf trækker sig, efter at
borgmester Frank Ameis (CDU) i en
ligestillingsdebat havde betegnet
SSWeren som senil.
INGER Sommerfeldt Huus, Store Vi,
tidl. Valsbøl, dør 73 år gammel.
ARNOLD Helmut Schrier, Flensborg/
Bremen, dør 61 år gammel.

8.
LADELUND kommunalbestyrelse har
underskrevet Samrådets ligestillings-
resolution til Kiel, skriver vor avis.
SKØN julestemning i salen på Flens-
borghus, da SSF Flensborg By og
Gamles Værn forkæler de ældre ved
adventsfesten.
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DANSK Alderdoms- og Plejehjem i
Flensborg inviterer til vellykket og vel-
besøgt julemarked – også udendørs.
RISBY Danske Skoles julefest besøges
af omkring 100 elever, forældre, søs-
kende og tidligere elever.
FULDT hus også til SSFs, Folkekorets
og de lokale danske skolers og børne-
havers fælles julekoncert i Pauluskir-
ken i Slesvig med musik og sang.
8.+10.
HELENE Blums og Harald Haugaards
julekoncert i Ansgar Kirke i Flensborg
er udsolgt stort set med det samme,
hvorfor SSF, SdU og folkBaltica arran-
gerer endnu en koncert samme sted.
Med sig har Blum og Haugaard finske
Tapani Vari (kontrabas/mundharpe),
svenske Sophia Stimmerboom (viola)
og danske Rasmus Zeeberg (guitar).

9.
VOR avis skriver, at Dansk Skolefor-
ening truer med at opsige kontrakter
med busselskaber og i stedet satse på
almindelige månedskort, hvis man ikke
opnår enighed med amterne om elev-
kørsel. Det vil koste amterne dyrt. I det
mindste Slesvig-Flensborg Amt agter
dog at forblive i dialog med skolefor-
eningen. Styrelsen foreslår lukning af
Christian Paulsen-Skolen i Flensborg
for at skære ned i udgifterne.
VOR avis skriver videre, at Grænsefor-
eningen i 2011 skal skære med 700.000
kr. Det betyder, at årbogen indstilles
og tilskuddet til lejrskoleklassers trans-
port fra grænsen tillejrskolestedet i
Sydslesvig bortfalder. SSF og SdU er
indstillet på at forsøge at udligne sidst-
nævnte.
SSF-medlemsbladet KONTAKT skriver
om 700 skolebørns fornøjelige og
spændende formiddag på Flensborg-
hus, da de fulgte »Jesus´ indtog i Jeru-
salem«, et imponerende bibelsk rum
tilrettelagt af Menighedernes Børne-
og Ungdomsarbejde, Flensborg Y´s
Men´s Club, Ten Sing Flensborg, Belie-
vers Rendsborg samt en række danske
præster.

10.
VOR avis skriver, at Flensborg Roklub
har fået ny formand med Jørgen Ey-
bye, der efterfølger Thorkild Tønnsen,
der ikke ønskede genvalg. Tønnsen be-
klagede, at klubhus-nybyggeriet ikke er
kommet fra start endnu p.g.a. reduce-
rede tilskudsmuligheder. FRK har 162
medlemmer. Især de unge roere siger
fra.
VOR avis skriver om Christian Paulsen-
Skolens lærere, der med kampagnen
»Christian Paulsen-Skolens elever er
også 100% værd« gør opmærksom på,
at skolen er for velfungerende, velholdt
og kompetent til at skulle lukke med
sommerferien 2011. Forældrene fryg-
ter et gabende hul for mindretallet i
midtbyen.
GISELA og Bodo Daetz hædres for de-
res livsværk omkring Kobbermøller-
museerne ved en flot reception i Sos-
ti/Wassersleben. Samtidig overgav de
styringen af museerne til museumsle-
der Susanne Rudloff. Allerede i som-
meren 2010 havde stiftelsen, der nu
står for museumsdriften, ansat hende.
Ægteparret Daetz vil dog fortsat guide
folk gennem muserne.

11.
DET første kursus i mindretalspædago-
gik ved Center for Mindretalspædago-
gik ved UC Syddanmark i Haderslev
slutter. 22 kursister og deres undervi-
sere er begejstrede. Udviklingschef
dr.pæd. Alexander von Oettingen ser
gerne UC Syddanmark som kraftcenter
for mindretalspædagogik, et emne, der
ikke findes nævneværdig litteratur og
forskning om endnu.
EJDERSTEDKORET og Broby Klarinet-
orkester giver korkoncert i Husum dan-
ske kirke.

12.
KLAUS D. Gierl, Padborg, fylder 65 år.

13.
HANS Schütt, Slesvig, dør 83 år gam-
mel.
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14.
SØREN Ryge Petersen kommer til sin
barndomsby Agtrup for at fortælle og
tyvstarte en DR-udsendelse om byen.

15.
MED sin 1 stemmes flertal vedtager
CDU/FDP i landdagen i Kiel finansloven
2011/12 og dermed afskaffelsen af lige-
stillingen af de danske skoler med de
offentlige.
VOR avis skriver, at Rendsborg-Egern-
førde kredsdag fortsat ligestiller det
danske mindretal i budgettet 2011.
Amtet betaler sin andel i dansk elev-
kørsel men kompenserer ikke for del-
statens andel, der er skruet ned til nul.
OVER 100 ledere i Dansk Skoleforening
mødes for første gang i foreningens
historie til et fælles krisemøde på
A.P.Møller Skolen i Slesvig.

16.
SSF-organet KONTAKT skriver, at
Egernførde SSFs julegave-aktion ved
skolens julefest var overvældende: Ju-
legaver i massevis blev afleveret og
pakket flot ind, så de kan glæde byens
trængende børn, når de afleveres til
dem om nogle dage.
BLADET kan også berette om, at forfat-
teren Karin Johannsen-Bojsen, Flens-
borg, sad i den blå sofa, da organisa-
tionen Jyllands Forfattere interviewede
hende i anledning af deres årsmøde i
Århus.
17.
KIM Andersen fra Sydslesvigudvalget
forudser i vor avis et langt og sejgt
træk for at sikre mindretallets ligestil-
ling. Han og alle de andre politikere på
Christiansborg er dybt skuffede over
landdagens knappe flertalsafgødelse
imod ligestillingen af dansk og tyske
skoler. SSW og skoleforeningen over-
vejer at klage ved forfatningsdomsto-
len om forskelsbehandlingen i delsta-
tens skolelov.

18.
VOR avis gæstede Dansk Alderdoms-
og Plejehjem i Flensborg, hvor center-
leder Bodil Bjerregaard Brocks oplyser,
at om- og nybygningen er færdig efter
nytår.
DEN sorte Engel ved Vesterland dan-
ske præstegård er atter på plads, skri-
ver vor avis; dog ikke mere af moseeg
men af bronze. Moseeg-englen, som
der gik råd i, kommer til at stå i Min-
dretalsmuseet på Danevirke Museum.
FOKUS, skoleforeningens månedsblad
skriver, at styrelsen foreslår Christian
Paulsen-Skolen i Flensborgs midtby
nedlagt som en direkte konsekvens af
nedskæringen fra Kiel. Forvaltning og
psykolog, der nu har kontorer forskelli-
ge steder – også lejede steder – samles
så her.
BLADET skriver videre, at skolefor-
eningen og det øvrige mindretal på
Sild nu er blevet einige om en helheds-
løsning i List, hvor SSF får brugsretten
til den fhv. skole, bygger foreningslo-
kale til, mens skoleforeningen sælger
børnehaven og den tilhørende lederbo-
lig.
ENDVIDERE skriver Fokus, at en ny tre-
etagers tilbygning til Jens Jessen-Sko-
len er indviet og taget i brug.

21.
VIA vor avis siger udenrigsminister Le-
ne Espersen, at den manglende lige-
stilling i Slesvig-Holsten bekymrer hen-
de, ikke mindst på baggrund af, at den
danske regering har ligestillet det tyske
mindretals skoler med de danske. Hun
anser det imidlertid for positivt, at for-
bundsregeringen er sprunget ind med
3,5 mill. euro.

22.
SPEJDERGÅRDEN Tydals hoved- og
bestyrerbolig fra 1863 nedbrænder
p.g.a. en teknisk defekt.
FULDT hus til Julerock med Aktivitets-
huset og otte bands fra Danmark og
grænselandet i Volksbad.
DANSK Centralbibliotek portrætteres i
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vor avis: Ombygningen har gjort det
mere åbent og moderne. Der er åbnet
op til Den Slesvigske Samling, og man
har vedtaget et nyt logo med kileskrift
og en såkaldt ny kernefortælling.
FLOT juleafslutning for A.P.Møller Sko-
len og Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig
domkirke.

24.
HILDE Vendelhaven, Flensborg, dør 73
år gammel.

27.
VOR avis gæster jule-/nytårskursister-
ne på Jaruplund Højskole, et kursus
der er hurtigt udsolgt.
HANNE Schaedla, Tønning, dør 61 år
gammel.

28.
VOR avis skriver, at Mogens Lesch for-
lader SSW-gruppen i Nordfrislands
kredsdag og fortsætter som løsgæn -
ger.

30.
MARIANNE og Christian Nielsen, Ni -
bøl, fejrer guldbryllup.

31.
I SIN traditionelle nytårstale, der i år
kan modtages på internettet overalt i
verden, sender Dronning Margrethe
også i år en varm hilsen til de danske
sydslesvigere.

JANUAR 2011

2.
DEN selskabelige forening Borgerfor-
eningen lytter atter til generalkonsul
Henrik Becker-Christensens causeri om
året, der svandt, og hvad det nye år må
formodes at bringe. Ikke mindst bekla-
ger han landsregeringens brud på lige-
stillingen. Stine Bilidt synger musical-
og evergreen-melodier.
PÅ Satrup Danske Skole opdages, at et
vandrør trods isolering er sprængt og i

flere døgn har pøset vand du over det
meste af skolen.

3.
VOR avis skriver, at Helligånds Sogn i
Flensborg har fået samlet de første
200.000 kr., så kunstneren Bjørn Nør-
gaard kann gå i gang med at lave mo-
deller af den kommende udsmykning.

5.
KRISTA og Willi Clausen fejrer dia-
mantbryllup.

6.
SSFs medlemsblad KONTAKT skriver,
at International Motor Club i Flensborg
ved Klaus-Erik Ramm atter har været i
julehumør og har givet hver 10.000 kr.til
SSFs humanitære arbejde, Dansk Cen-
tralbibliotek og Dansk Alderdomshjem. 
HELENE Autzen, Rødemis, dør 89 år
gammel.

7.
UNDERVISNINGsminister Tina Neder-
gaard bekræfter under et besøg hos
det tyske mindretal, at Danmark fast-
holder presset på den tyske regering i
spørgsmålet om ligestilling af  de dan-
ske mindretalsskoler med de offentlige
skoler.
VOR avis skriver, at Region Syddan-
mark netop har ansat SP-politikeren
Stephan Kleinschmidt som projektchef
for det nyskabte dansk-tyske Vækst-
center.

8.
KRONPRINSESSE Mary føder tvilling-
er, og også fra Sydslesvig ønskes hjer-
teligt til lykke.

9.
BÅDE den gamle og den nye overborg-
mester i Flensborg, Klaus Tscheusch-
ner og Simon Faber plus bypræsident
dr. Chr. Dewanger byder velkommen
til et par tusinde flensborgere, der tog
imod byens invitation til nytårsrecep-
tion med broget program i Tyske Hus.
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10.
I VOR avis kritiserer Region Syddan-
marks formand Carl Holst Slesvig-Hol-
stens holdning i det grænseoverskri-
dende samarbejde, idet landsregering-
en i sin Danmarks-strategi flytter for-
kus fra grænseregionen til Femern-om-
rådet.
VED en intern afskedsreception på
Flensborghus siger organisationer og
kolleger farvel til SSF-/SdU-konsulent
Simon Faber, der 15. januar tiltræder
som Flensborgs nye overborgmester
efter at være blevet taget i ed på by-
rådsmødet den 13. januar.
SATRUP Danske Skole genoptager
undervisningen efter at omfattende
vandskader omkring nytår er udbedret.

11.
SPD-landsformand Ralf Stegner lover
via vor avis, at SPD vil genoprette lige-
stillingen, når den danner regering.
SSF-distrikt Nord i Flensborg genvæl-
ger formanden Preben K. Mogensen.
Der er 688 medlemmer, et minus på
25. SSW-distriktets genvalgte formand
Erich Seifen noterer, at frustrationen
over landsregeringens nedskæringer
vil give SSW et godt landdagsvalg i
2012. Her er 159 medlemmer.
I VOR avis annonceres, at Gertrud An-
thonisen er død.

13.
LUISE Clasen, Friisk Foriining, Nibøl, er
blandt de indbudte til forbundspræsi-
dent Chr. Wulffs nytårsreception i Ber-
lin, skriver SSFs medlemsblad KON-
TAKT, der nu også kan læses elektro-
nisk på SSFs hjemmeside
www.syfo.de. SSF Flensborg Amt skri-
ver i KONTAKT, at man nu dropper de
postudsendte invitationer til amtsar-
rangementer til fordel for meddelelser
på KONTAKT.
FLENSBORG byråd siger farvel til
SSW-gruppeformand Gerhard Bethge,
byrådsmedlem igennem 12 år. Også
SSWs Florentine Spill trækker sig. De
to nye er Katrin Möller (28) og Thor-

sten Kjärsgaard (45). Ny gruppefor-
mand er Susanne Schäfer-Quäck.
WALTER Holldorf, Dannevirke, har fået
landets æresnål for i 49 at have done-
ret blod, skriver vor avis.
MARIEKIRKEN i Husum danner ram-
men om en galant aften med SSF og
Sønderjyllands Symfoniorkester samt
violinisten Michaela Oprea som solist.

14.
VOR avis skriver, at Sydslesvigsekreta-
riatet har modtaget 13 ansøgninger om
projektpenge.

15.
SSF i Ravnkær med sine nu 16 med-
lemmer er godt nok et lille men aktivt
distrikt. Formanden Marlies Brix gen-
vælges på generalforsamlingen, skri-
ver vor avis, og samarbejdet med na-
boer m.fl. fungerer. Preben Vognsen
advarer imod at nedlægge de små dis-
trikter og forsamlingshuse i SSF.

16.
70 spejdere deltager i Dansk Spejder-
korps traditionelle nytårsmøde på Got-
torp slot.
JOHANNA Reiser runder de 90.

17.
DEN ny overborgmester Simon Faber
(SSW) har sin første arbejdsdag på
Flensborg rådhus.

18.
SSFs formand Dieter Paul Küssner op-
lyser på hovedstyrelsesmødet, at SSF
vil oprette et mindretals-oplysnings -
center i C.C. Petersens tidligere køb-
mandsforretning ved siden af Flens-
borghus.
INGWER Rodenberg-Roost, formand
for SSFs kulturudvalg, meddeler på
mødet, at Kim Larsen-koncerten i
Flensborg er på plads.
PÅ ET stormøde med 400 deltagere
fremlægges 20 spareforslag, så det tys-
ke mindretal her og nu sættes i stand til
at forkrafte nedskæringer på 6 mill.kr.
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PETER Brinkmann, Slesvig, runder de
80.

19.
TØNNING SSF genvælger formand
Hanne Andersen, der beretter om flot
aktivitet og uændret medlemstal på
godt 400.
SIMON Faber, Flensborgs nye over-
borgmester, indsættes i embedet ved
en stor reception på Flensborg rådhus
med et bredt spektrum af 200 gæster
fra begge sider af grænsen.

20.
NÆSTEN 100 deltog i SSF Sydtønders
amtstillidsmandsmøde, skriver SSF-or-
ganet KONTAKT
KERSTIN Meinert afløser Frauke Al-
berts som SSF-distriktsformand i Gar-
ding efter 10 år på posten. Men efter-
som Wibke Schultz trækker sig som lo-
kal SSW-formand, tager Frauke Al-
berts, der også er byrådsmedlem for
SSW, over dér. Der var rift om stort set
alle bestyrelsesposter.
SYDSLESVIGs Danske Kunstforening
afvikler sin generalforsamling og åbner
udstillingen Otto Chr. Schade retro-
spektiv. Foreningen må skære aktivite-
ter ned fra nu fire til tre udstillinger år-
ligt, fordi SSF er nødt til at skære i sit
tilskud til foreningen, men formand
Hans Jessen synes ikke, kontingentfor-
højelse er en løsning. 3.000 mennesker
besøgte udstillingerne i 2010. For-
eningen har 249 medlemmer.
LANDDAGENs præsident Torsten Ge-
erdts støtter sammen med en enig
landdag Sønderborgs kandidatur som
europæisk kulturhovedstad i 2017,
genfremsat på et præsentationsmøde i
Sønderborg.
MONA Kwoka, Bredsted Danske Bør-
nehave, er blevet fejret for 25 års an-
sættelse, skriver vor avis.

21.
SSW gennemfører sin traditionelle nyt-
årsreception med sjov og alvor – i år i
Egernførde med hovedtale ved Paritä-

tischer Wohlfahrtsverbands delstats-
formand Günter Ernst-Bastian. Blandt
organisationens medlemmer er Dansk
Sundhedstjeneste. I receptionen delta-
ger 300 medlemmer, repræsentanter
for de andre sydslesvigske organisatio-
ner samt de andre politisker partier.
SSW-Ungdommen hædrer Anneli Ro-
ost-Rohloff for at have været primus
motor bag facebook-kampagnen forud
for demonstrationerne og under-
skriftsindsamlingerne imod landsrege-
ringens afskaffelse af ligestillingen.
VOR avis skriver, at alle tre tyske oppo-
sitionspartier i landdagen i Kiel lover at
genskabe ligestillingen, når de kom-
mer til magten.
UPÅVIRKET af receptionen gennemfø-
rer SSF og Sønderjyllands Symfonior-
kester koncert med Nordic Sopranos i
Jes Kruse-Skolen i Egernførde. De tre
sopraner er norske Berit Meland, sven-
ske Isabel Piganiol og danske Pernille
Wested Madsen

22.
SSF i Gettorp har problemer med at
aktivere sine 46 medlemmer, skriver
vor avis. Generalforsamlingen gen-
valgte formand Maren Ibrom.
SSF i Egernførde med genvalgte Fred
Witt i spidsen melder ifølge vor avis
om fin aktivitet med flot opbakning
blandt de 569 medlemmer. Kasseover-
skuddet skal bestyrelsen nok se at få
brugt, så også revisorerne bliver til-
fredse.
OTTE præster og 170 konfirmander fra
begge sider af grænsen mødes i Flens-
borg omkring Ansgar Kirke og Corneli-
us Hansen-Skolen til konfirmandforbe-
redelse, musik, ord, teater og billeder
samt rock med Ten Singers og Belie-
vers.
OGSÅ Vidingherred Danske Skole og
Ludwig-Andresen-Schule i Tønder
samarbejder hen over grænsen, idet
begge mindretalsskolers to førsteklas-
ser inviterede til åbenthus i Tønder,
skriver vor avis.
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23.
HARRESLEV SSFs traditionelle, 28. nyt-
årskoncert med Lauseniana bliver atter
et tilløbsstykke. Med godt 700 deltage-
re er der udsolgt. Max Kielgast er atter
konferencier, mezzosopranen Helene
Gjerris solist.
SSF Flensborg og marimbaskolen kal-
der til nytårskoncert i Ansgar Kirke.

24.
SSW og skoleforeningen opgiver at fø-
re en retssag i ligestillingssagen, oply-
ser sidstævnte på mødet i Det Sydsle-
svigske Samråd. En sådan ville vare år.
ARNÆS SSF-distrikt beholder Lotti Wi-
ese som formand, og det lokale SSW
Walter Timm. SSF har 45 medlemmer i
Arnæs, skriver vor avis.
HOLTENÅ SSF melder om 11 færre
medlemmer end ved forrige årsskifte.
Der er 89 nu. Det er svært at mobilisere
nye medlemmer, fordi der f.eks. ikke er
nogen dansk skole i distriktet, skriver
vor avis. Helga Balbierski genvalgtes
som formand.
ROSEMARIE »Rosi« Tychsen stopper
efter fire årtier som kasserer for SSF
og SSW i Skt. Peter-Ording. Hun efter-
følges af Gerda Schuppich hhv. Angeli-
ka Hasselbart, der også genvælges
som SSFs distriktsformand; ligesom
Dirk Hansen genvælges som SSWs
distriktsformand.  Distriktet har 24
medlemmer, men der er op til 130%
opbakning ved arrangementerne, som
SSFs amtskonsulent Peter Hansen si-
ger.
KARL Otto Meyer inviterer via vor avis
til stuemøde i Skovlund for at drøfte en
skattestrejke med ligesindede som en
reaktion på landsregeringens afskaf-
felse af ligestillingen på skoleområdet.
Mødet aflyses siden p.g.a. for ringe re-
sonans.
VINDERNE af Union-Banks julekonkur-
rence offentliggøres: 360 havde gættet
rigtigt, at pakkerne i bankens vinduer
var pakket ind i 15 m gavebånd. De tre
vindere er Jørgen Møller, Gudrun Hein
og Günter Nissen.

PÅ Duborg-Skolen får eleverne indblik
i, hvad en studentereksamen fra den
skole kan føre til: 33-årige Bent Angelo
Jensen, Hamborg startede med at sæl-
ge genbrugstøj; i dag er han herre over
imperiet Herr von Eden med eget mær-
ketøj og -design.
DANSKE og tyske skoleelever og politi-
kere mindes deportationen til kz-lejre
fra Harreslev banegård 1944-45.
PETER Hiort Lorenzens 220 års fødsels-
dag fejres med kagemand og under-
holdning på skolen med samme navn i
Slesvig.

25.
DANNEVIRKE SSFs formand Silke
Gustafson kan på generalforsamlingen
melde om et aktivt år og god med-
lemsopbakning. Medlemstallet er ste-
get fra 85 til 97 sidste år. Distriktet til-
byder sine medlemmer et månedligt
tal dansk-møde til sproglig genoptræ-
ning. Dannevirke SSW har 26 medlem-
mer, og også her bliver formanden -
Jörg Gustafson - genvalgt.
VOR avis besøger IF Tønnings om-
klædningsbygning. Den gennemsane-
res og påregnes åbnet, når fodboldsæ-
sonen starter efter sommerpausen.

26.
KAREN Rettig ønskede ikke genvalg
som formand for Sønder Brarup SSW,
hvorfor generalforsamlingen valgte
næstformand Mariann Bille Petersen til
ny formand, skriver vor avis. Ny næst-
formand er Gerda Eichhorn.
KIRSTEN la Cour fratræder som for-
mand for Skovlund-Valsbøl SSF-dis-
trikt og får en efterfølger i Helle Wend-
ler. Distriktsbestyrelsen forynges gene-
relt, idet de otte medlemmer alle er på
hhv. under de 40. Kirsten la Cour har
været med i distriktsledelsen i omkring
30 år, i flere perioder de seneste 12 år
som formand.
HATSTED SSF-distrikt melder om
fremragende medlemspleje og velbe-
søgte arrangementer. Formand Anders
Schaltz Andersen melder om en med-
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lemsfremgang på 10 pct. til nu 110
medlemmer.
HATSTED SSW-distrikt får ny formand
i Ann-Kathrin Hegemann-Bender.
HELMUT Wellhausen, Husum, dør 77
år gammel.

27.
VOR avis skriver, at de danske på Sild
ved en række salgsaktioner har tjent
2000 euro, der fordeles med hver en
halvdel til handicapværkstedet på øen
og til den danske menighed til finansi-
ering af en bronzeafstøbning af Den
Sorte Engel i præstegårdshaven.
MARIA og Walther Petersen, Hanved,
fejrer guldbryllup.

28.
RENDSBORG SSF har fået ny formand
i Margrit Mannes efter Jens Kruse, der
ikke ønskede genvalg, skriver vor avis.
Distriktet satser på øget medlemsakti-
vitet, når det fraflytter Amtmandsgår-
den, der sættes til salg, og tager det
nye forsamlingshus i Bydelsdorf i brug
senere på året. Der er 280 medlemmer
mod 270 i fjor.
VOR avis skriver videre, at Marion
Menzdorf blev genvalgt på Bredsted
SSWs generalforsamling, hvor de 71
medlemmer blev opfordret til at være
aktive i den kommende landdagsvalg-
kamp. Tremands byrådsgruppen beret-
tede om succesfuldt arbejde.
DANSKTOP-slagerparaden gæster
Flensborghus men finder kun begræn-
set interesse blandt SSFs medlemmer
m.fl.
I VOR avis skrives, at Renate Setzer,
Slesvig, er død.
DIETER Sandberg, Flensborg, dør 70 år
gammel.

29.
JEANETTE Huy fortsætter som for-
mand for Bredsted SSF, skriver vor
avis. Medlemstallet er atter på over
300, og opbakningen til distriktets ar-
rangementer er god. Positivt er også,
at de danske foreninger m.fl. i Bred-

sted nu atter samarbejder i stedet for
at konkurrere om deltagerne.
VOR avis oplyser, at SSW-formanden i
Egernførde Jette Waldinger-Thiering
og næstformand Karl-Uwe Petersen vil
koncentrere sig mere om byrådsarbej-
det, hvorfor de ikke ønskede genvalg.
Ny formand og næstformand er Hart-
mut Steins hhv. Christoph Christian-
sen.
SSF Frederiksberg i Slesvig fortsætter
med bl.a. Dorte Dautenheimer som for-
mand, skriver vor avis efter generalfor-
samlingen, hvor kommunikationen
mellem bestyrelsen og medlemmerne
blev drøftet. Portoen er steget enormt,
så et eget informationsblad synes at
være vejen.
PETER Brinkmann og SSWs bysty-
relse/byrådsgruppe i Slesvig indbyder
til den traditionelle »SSW-nytårskaffe«
med Brinkmanns politiske satiretek-
ster. Salen på Lolfod 69 er fyldt.
FRIEDEL Weltzer, Gütersloh, dør 83 år
gammel.

30.
HILDEGARD Srogosz, Skovby, hædres
af CDU for sit ulønnede, frivillige arbej-
de med bl.a. Skovby seniorklub i mere
end 25 år.

31.
KUNSTNEREN Bjørn Børgaard og Hel-
ligånds Sogns kunstudvalgsformand
Henrik Becker-Christensen sætter
underskrifter på en kontrakt, der mulig-
gør fremstillingen af en model til den
udsmykning, Nørgaard skal lave til Hel-
ligåndskirken. De 200.000 kr. til første
del af projektet er indsamlet gennem
fonde og legater samt sponsorater.
SSFs og Mungo Parks »Den allersidste
dans« på Flensborg teater om de gam-
le og det at ældes får en flot anmel-
delse i vor avis.
ASKFELT SSF med formand Gisela
Engel i spidsen beretter på generalfor-
samlingen om et aktivt år, godt frem-
møde og fint samarbejde lokalt.
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FEBRUAR 2011

1.
STATSMINISTEREN står temmelig ale-
ne med sine udtalelser om, at der i
ligestillingsspørgsmålet er fundet en
løsning, der er til at lave med. Det er
hverken SSW eller medlemmerne af
Sydslesvigudvalget enige med Lars
Løkke Rasmussen i, skriver vor avis. Ik-
ke mindst Torben Rechensorff (K) ap-
pellerer til fortsat massivt pres mod 
Kiel. Lars Løkke korrigerer siden sine
udtalelser og lover fortsat pres.
STORE Solt SSW står uden formand,
skriver vor avis. Gisela Schmidt ønske-
de ikke at genopstille, og andre over-
tog ikke, så nu er distriktets administra-
tion lagt ind under amtsstyrelsen.
VOR avis skriver, at Aktive Kvinder i
Slesvig med Karin Becker som for-
mand glæder sig over 13 flere med-
lemmer, så man nu er 162, heriblandt
en hel del yngre. Der er god opbakning
til arrangementerne.
HUSUM SSF for ny formand i Daniela
Caspersen, der afløser Thorsten Raab.
Den ind imellem manglende med-
lemsopbakning ved arrangementerne
skal der gøres noget ved.
SSF i Vidingherred distrikt fortsætter
med Anna Lise Dumstrei som for-
mand, skriver vor avis. Hun melder om
få men velbesøgte arrangementer.
SSW i Tønning fik ny formand i Helge
Harder, skriver vor avis. Han afløser
fraflyttede Kristian Buhrkal. Holger
Gerdsen har efter mange års medvir-
ken trukket sig som bisidder.
SYLVIA Purrucker tiltræder som leder
af børnehaven Ingrid-Hjemmet i Flens-
borg Nord.

2.
WOLFGANG Börnsen, Bønstrup, CDU-
forbundsdagsmedlem, appellerer via
vor avis til Berlin og især Kiel om at
finde en varig løsning på for tilskuddet
til de danske skolebørn i Sydslesvig.
Berlin-tilskuddet på 3,5 mill. euro er re-
sultatet af tværpolitisk aktivitet, siger

han.
I SAMME avis kritiserer FDP-forbunds-
dagsmedlem Jürgen Koppelin, at min-
dretallet/ Samrådet ikke anerkender
hans indsats i forbundsdagen ved
fremskaffelsen af de 3,5 mill. euro til
det danske mindretals skoler.
HERBERT Cordsen, Flensborg, træder
ud af kommunens ældreråd og smæk-
ker med døren. Rådet er ikke klædt på
til sit arbejde og er uden netværk til de
ældre og ældreklubberne. Han vil i ste-
det koncentrere sig om medarbejdet i
delstatens seniorråd.
PÅ A.P. Møller Skolen i Slesvig giver
Slesvigske Musikkorps koncert, og
oversergent Steffan Klitsø fortæller
om, hvilke overvejelser en soldat gør
sig om indsatser i kriseområder.
HEINZ-Werner Arens, Heide, dør 71 år
gammel.

2./3. TYSKERE, danskere og østrigere
mindes i fællesskab de faldne i slaget
ved Kongehøjen ved Selk.

3.
VOR avis skriver, at Ann-Kathrin Stein,
Onno Vollers og Annika Bock fra A.P.
Møller Skolen håber på at deltage i
danske gymnasiers filosofi-olympiade i
Odense i marts. De tre har ifølge lektor
Thomas Rohrmoser skrevet de bedste
af i alt 11 filosofiske essays på skolen.
SWINGSTYRKE 7 og deres main -
stream-jazz giver genlyd på Flensborg-
hus. SSF og SdU havde inviteret.
ELISABETH Dorothea Jørgensen,
Flensborg, dør 94 år gammel.

4.
DET Sydslesvigske Samråd står fast på
ønsket om et regeringsskifte i Kiel, ud-
trykt i en resolution, rådet har vedta-
get, selv om kritikken især fra konser-
vative, liberale tyske kredse hagler ned
over rådet.
NORDFRISLANDs Amt præsenterer sin
første mindretalsrapport på kredsdags-
mødet, et digert værk med masser af
oplysninger og forord ved bl.a. SSFs
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generalsekretær Jens A. Christiansen,
der minder om ligestillingen.
INGER Reyhé, formand for SSF Molde-
ned, meddelte på generalforsamling-
en, at flere end 1000 mennesker har
frekventeret forsamlingshuset på et år,
skriver vor avis. Distriktet har 74 med-
lemmer. På SSW-distriktets generalfor-
samling, hvor SSW-kommuneråds-
medlemmerne Carsten Reyhé og Uwe
Koch kritiserede landsregeringens
overdrevne nedskæringsiver, genvalg-
tes Gerhard Jensen som formand. Her
er der 14 medlemmer.
SSF og Flensburger Kurzfilmtage invi-
terer til koncert med Sønderjyllands
Symfoniorkester, der akkompagnerer
til stumfilm med Charlie Chaplin, i Tys-
ke Hus i Flensborg.
HUSUMHUS invaderes af 250 mennes-
ker til »vestkystkultur«-koncert med Al-
most Irish, arrangeret af SSF Husum
og Ejdersted amter. Gratis bustrans-
port for medlemmer og markedsføring
også i tyske medier gjorde sit til succe-
sen, også i flertalsbefolkningen.

5.
VOR avis skriver, at sinti & roma har
rykket CDU-landdagsgruppen i Kiel for
et svar på deres forespørgsel om opta-
gelse af mindretallet i delstatsforfat-
ningen.
LANDSFORENINGEN Danske Forsam-
lingshuse inviterer SSF indenfor i orga-
nisationen, da bestyrelsesmedlem
Tonni Bjerrum holder foredrag om nye
impulser i foreningslivet med forsam-
lingshuse som omdrejningspunkt ved
et SSF-arrangement i Flensborg-Spor-
skifte. Distriktet dér bliver nok den, der
i første omgang knytter kontakten.
FRIISK Foriining tæller 120 deltagere i
dens traditionelle vinterfest i Risum-
Lindholm. Formand Jörgen Jensen
Hahn udtrykker glæde for det frisiske
børne- og ungdomsarbejde. SSWs for-
mand Flemming Meyer lufter sin har-
me over landsregeringens diskrimine-
rende mindretalspolitik, og SSFs gene-
ralsekretær Jens A. Christiansen roser

friserne bemærkelsesværdige
sammenhold og frisiske sprogbrug,
som det danske mindretal kunne lære
en del af.

6.
FOR 147. er der Oversø-march fra
Flensborg til Sankelmark, hvor de fald-
ne fra slaget dengang og flensborger-
nes hjælpeaktion for de sårede min-
des. Markeringen har i de seneste år
været tysk-østrigsk-dansk. Taler i år er
landråd Bogislav-Tessen von Gerlach.
LADELUND Ungdomsskole slår dørene
op for interesserede for at vise og for-
tælle, hvordan det er at bo samme
sted, som man går i skole.

8.
SSFs hovedstyrelse holder klausurmø-
de om ligestillingsprincippet, for første
gang sammen med skoleforeningens
styrelse og SSWs landstyrelse.
DRAGE-Svavsted SSF-distrikts gen-
valgte formand Nadine Baumann-Pe-
tersen melder om nu 154 medlemmer
og god aktivitet med 42 arrangementer
i 2010 og i snit 24 deltagere pr. gang.
Alene til årsmødet kom 150 mennes-
ker.
JAN Ole Nielsen (16) får årets Jens
Jessen-Pris på A.P. Møller Skolen, for-
di han er en god kammerat og bidrager
til et godt forhold eleverne imellem.
Overrækkelsen står Svend Aage Clau-
sen, Sønderborg Grænseforening, for.

9.
VOR avis skriver, at SSWU har fået ny
landsstyrelse med Jonas Knickmeyer,
Slesvig, som ny formand og Jon Ege-
ris Karstoft, Flensborg, som ny 1. næst-
formand samt Nina Moysich, Skov-
lund, som ny 2. næstformand.

9.+11.
VOKALPOP-gruppen Basix giver kon-
certer med musik i verdensklasse i
Flensborg og Ladelund. SSF og SdU er
arrangør.
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11.
SSF indbyder til Thomas Koppel-kon-
cert med Sønderjyllands Symfonior-
kester og orkestrets solobratschist An-
ne Augustinsson i Nibøl.
I HARRESLEV er der dansk, musikalsk
forsamlingshusteater med »Smukke
Charlie« ved Hansen & Marcussen.
SONJA Wulff er ny formand for Frede-
riksstad SSF, skriver vor avis. Den tidli-
gere næstformand er efterfølger for El-
ly Kristensen, der trak sig efter ti år på
posten.
SSF i Tarp med Rosemarie Domke som
formand overvejer at etablere amatør-
teater og café-arrangementer, sagde
næstformand Irene Wietz på general-
forsamlingen, skriver vor avis. Distrik-
tet har 201 medlemmer.
TUMBY SSF-distrikts generalforsam-
ling genvælger Volker Bock som for-
mand og melder om godtnok kun 18
men som regel trofaste medlemmer.

12.
VOR avis skriver, at Engelsby SSF i
Flensborg har taget afsked med den
gamle, hæderkronede garde i bestyrel-
sesarbejdet, men at friske nye og yng-
re er klar til at tage over. Genvalgte for-
mand er Lars Erik Bethge. Bethge over-
tager også det 35 medlemmer store
SSW-distrikt, idet Jens Søren Jess og-
så p.g.a. divergerende meninger havde
trukket sig.
FORMAND Kirsten Hinrichsen beretter
om et aktivt år med masser af aktivitet
og dermed følgende underskud i kas-
sen, da SSF Holm-Skt. Jørgen i Slesvig
holder generalforsamling.
RENDSBORG-afdelingen under Søn-
derjysk ArbejderForening genvælger
formand Michael Koll. Ikke færre end
27 af afdelingens 38 medlemmer er
mødt op.

14.
ERIK Sjöström er ny formand for Sa-
trup/Havetoft SSF, hvor han afløser
Guido Petersen, der meldte fra af ar-
bejdsmæssige grunde, skriver vor avis.

Der er 100 medlemmer. Den nyvalgte
formand forsvarede, at distriktet gen-
nemførte et årsmøde uden taler, fordi
der ikke lyttes til talen alligevel.
BRUNO Ernst Ivers, Erfde, tidl. Kating,
dør 101 år gammel.

14.-18.
RANDERS Egnsteater gæster Flens-
borg, Ejdersted og Husum med stykket
»Sokken« for børn i 1 ½-4 års alderen.
Arrangør er SSF.

15.
DEN nyvalgte unge bestyrelse i Hat-
lund-Langballe SSF beretter på gene-
ralforsamlingen om gode tiltag med fin
opbakning. Annegret Jöhnk genvælges
som formand for de 94 medlemmer.
NIELS Møller genvælges som formand
for Strukstrup SSF og SSW. SSF-dis-
triktet satser meget på samarbejde
med nabodistrikterne og håber, at sko-
len bevares som skole og forsamlings-
hus.

16.
FOLKEUNIVERSITETET,  Foreningen
Norden, SSW, Nordisk Informations-
kontor og Dansk Centralbibliotek er gå-
et sammen om et foredragsarrange-
ment »Kampråb fra nord« i Flensborg
med islandske Einar Mar Gudmunds-
son og dennes kritiske opfattelse af de
politiske og økonomiske forhold på Is-
land. Der serveres islandske specialite-
ter, og islandske Svafa Thorhallsdottir
synger.
AKTIVE Kvinder Flensborg genvælger
Birthe Hansen til formand.

17.
DER er generalforsamling i SSW-/SSF-
arbejdsgruppen Hamborg-Holsten i
den danske sømandskirke i Hamborg.
De 100 SSF-medlemmer og 70 SSW-
medlemmer vil være aktive til fordel
for bl.a. SSW i valgkampen, men de får
nok ikke status af et distrikt.
HUSUM SSFs nye formand Daniela
Caspersen vil have skub i aktiviteterne,
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melder SSF-organet KONTAKT.
DE 110 medlemmer af Sørup SSF er
tunge at danse med, siger formand
Majbrit Molter til KONTAKT efter gene-
ralforsamlingen. Amtskonsulent Mari-
ke Hoop anbefaler et intensiveret sam-
arbejde med de andre danske for-
eninger i området og institutionerne.
SSW-byrådsgruppen i Flensborg ap-
pellerer til sammenhold, specielt i spa-
retider med drønende underskud på
budgettet.

18.
VOR avis beretter om 300 unge på A.P.
Møller Skolen og deres gribende møde
med 86-årige Arlette Andersen, tidlige-
re KZ-fange, født og opvokset i Frank -
rig, dansk gift og lektor i fransk ved Ro-
skilde Katedralskole 1961-94.
SØRUP SSF fortsætter med Majbritt
Molter som formand. Efter fusionen
med Sterup er der 112 medlemmer.
SSW-distriktets sammenlægning med
Satrup må vente lidt endnu.
HILDE og Werner Petersen, Harreslev,
fejrer guldbryllup.

18./19.
ÅBENT hus 13 forskellige danske ste-
der i Flensborg Nord og Kobbermølle,
og der kommer mange - også - tyskere.

19.
HORST Kohrt, SSW-formand i
Isted/Jydbæk og kommunerådsmed-
lem i Bollingsted, genvælges som for-
mand på distriktets generalforsamling,
skriver vor avis. Også SSF-distriktets
formand Nadine Schmidt genvælges.
Det aktive distrikt gennemfører gene-
relt sine arrangementer sammen med
SSW.
I LÆK inviterede SSF og Folketeatret
inden fort il familieforestillingen Gum-
mi Tarzan.

19./20.
TYDELIGT udmattede nåede de fleste
af de store spejdere, der deltog i Dansk
Spejderkorps´ Løvebrøl-løb hjem, en-

kelte først næste dags morgen. Tre
hold gav op i det barske vintervejr.

21.
HANS Thrane, Grindsted, dør 89 år
gammel.

23.
FLENSBORGs næststørste SSF-distrikt
(720 medlemmer, 12 flere end sidste
år) genvælger på generalforsamlingen
Ursula Knorr til formand.
NYHUS SSF-distrikt har 55 medlem-
mer - et plus på tre – og et rimeligt tag
i medlemmerne. Formand Karen Torp
genvælges som formand in absentia
p.g.a. sygdom. Næstformand Jørgen
Torp forestår generalforsamlingen.
SSF-distrikt Sønderløgums formand
Inge Petersen lægger på generalfor-
samlingen ikke skjul på sin skuffelse
over medlemmernes manglende op-
bakning til de mange tilbud, distriktet
kommer med. Hun genvælges.
CENTRUM-Nord SSF-distrikt i Slesvig
genvælger formanden Kaj-Michael Ni-
elsen, der beretter om et bredt tilbud til
medlemmerne, men opfordrer disse til
også at møde op, når de har meldt sig
til.
DANSK Sundhedstjeneste starter et
forældrekursus i at tackle sit teenager-
barn.
SSW og SSF Flensborg By inviterer til
kaffemøde om demenspleje i Danmark
og Tyskland med eksperter fra begge
sider af grænsen.
MARGA Kamenz runder de 80.

24.
SKOLEFORENINGENs fællesråd vedta-
ger en opdatering af vedtægterne, idet
man som medlem af foreningen også
er at betragte som medlem af mindre-
tallet, og at styrelsen sammensættes af
repræsentanter for fællesskolekredsene
og altså udvides fra nu ni til 12, men et
årskontingent hos forældrene på 20 eu-
ro nedstemmes. Som følge af nedskæ-
ringerne fra Kiel lukkes Christian Paul-
sen-Skolen ved skoleårets udgang.
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DRAGE-Svavsted SSF arrangerer fest-
aften med grønkål og fællesnordisk
kultur med den islandske visesange-
rinde Hanna Ragnarsdottir og den nor-
ske guitarist Jon Kjærran.

25.
TARUP SSFs formand Jörg Braun glæ-
der sig på generalforsamlingen over
medlemmernes opbakning til distrik-
tets arrangementer. Der er 261 med-
lemmer. SSW-distriktets formand
Thorsten Kjärsgaard meldte om god
politisk aktivitet og 64 medlemmer.
VOR avis skriver, at formand og næst-
formand i SSF-distrikt Gelting-Gulde-
Runtoft, Heinz-Peter With og Uwe Gni-
sa, på generalforsamlingen byttede
plads, så Gnisa nu er formand i det 78
medlemmer store distrikt. Det blev
pointeret, at dansk kulturarbejde har
det svært, når der mangler en dansk
institution, som skolen i Gulde jo var.
Holger Sothmann genvælges som for-
mand for det 17 medlemmer store
SSW-distrikt.
FLÆKKEBY SSW-distrikt fik ny for-
mand i Iben Hougaard-Neumann, da
formanden Anne Mette Jensen efter 12
år ønskede at fratræde, skriver vor
avis. Jensen er også formand for SSW-
gruppen i kommunalbestyrelsen.
VOR avis skriver, at SSF i Sydtønder vil
koncentrere årsmøderne omkring nog-
le få steder i amtet.
DER er rejsegilde på en mindre tilbyg-
ning til SSFs Slesvighus.
SSF og Sønderjyllands Symfoniorkes-
ter inviterer til en aften med bl.a. Beet-
hoven i Tyske Hus i Flensborg.

25.-27.
SSF og Grænseforeningen deltager i
feriemessen i Herning for at præsente-
re Sydslesvig som rejsemål og for at
informere om det danske mindretal.
Også Feriekontoret er med.

26.
SSW Rendsborg-Bydelsdorf har vind i
sejlene, sporede formand Inga Lausen

på generalforsamlingen i Amtmands-
gården. De 61 medlemmer er stærkt
interesseret i politk, skriver vor avis.
Også byrådsarbejdet blev der aflagt
beretning om. SSW-byrådsmedlem Pe-
ter Krasemann trækker sig ved valgpe-
riodens udløb, så der skal vælges ny
kandidat i 2013.
ANTJE Danker, formand for SSW Kiel-
Pris, oplyser på generalforsamlingen,
at medlemstallet er fordoblet til 32 på
et år. I byrådet er det lykkedes at for-
handle øgede tilskud hjem til det dan-
ske mindretal, fordi SSW har en nøgle-
rolle for SPDs og De Grønnes flertal.
BESTYRELSEN for den internationale
komite for museer (ICOM) holder en
flere dages konference på Gottorp slot,
skriver vor avis. Den har bl.a. set på
Danevirke Museum og er imponeret.
Ikke mindst dagligdagens genstande i
mindretalsudstillingen efterlod bliven-
de indtryk hos eksperterne, der havde
forventet mere højttravende ekspona-
ter.
VED Friserrådets biike-reception i Bred-
sted understreger viceminister Bernd
Neumann fra forbundskanslerkontoret,
at Berlin fortsat vil støtte friserne, og at
han håbede, landsregeringen i kiel li-
geledes vil.
ARNE Thomassen, Seest, tidl. Egern-
førde, dør 53 år gammel.

27.
ANNE-Sofie Meyland, Sterup, ser ver-
den for første gang.

28.
VOR avis skriver, at SSWUs syddis-
trikts 20 medlemmer har valgt Swant-
je-Marie Petersen som formand.
AVISEN skriver videre, at formanden
for Bøglund SSF, Ingrid Munnecke og
medlemmerne er tilfredse med arbej-
det i distriktet, og at SSW-distriktet har
fået ny formand i Ella Gerwin.
HANVED SSW med sine knap 60 med-
lemmer genvælger Kaj Clausen som
formand og drøfter indgående kommu-
nalpolitiske forhold i kommunen. Fu-



299

sionen med Jaruplund SSW er ikke
umiddelbart forestående.
ROBERT Huhle, Sønderborg, dør 104
år gammel.

MARTS 2011
1.
SSW i Flensborg-Sporskifte får ny for-
mand i Lars Wolff. Der er 108 medlem-
mer.
KAY von Eitzen oplyser på SSF-distrik-
tets generalforsamling, at man nu har
376 medlemmer, og at det går distrik-
tet godt. Ikke mindst Det Danske Hus er
en berigelse for det danske arbejde i
Flensborg-bydelen Sporskifte. Elsebeth
Villadsen får SSFs sølvnål, Helga
Stumm Det Danske Hus´ hædersnål.
KIEL-Pris SSF med Hauke Paulsen i
spidsen har succes med en lang række
mindre arrangementer. Det skaber
sammenhold og bevidsthed, siger for-
manden på generalforsamlingen.
UNIVERSITETslektor Henning Jensen
taler om »Det ordentlige menneske« i
Flensborg Kirkehøjskole.
UNION-Bank i Slesvig får ny filialleder i
Frank Heise, der efterfølger Kai Becker,
som har forladt banken.
SYDSLESVIGSK Årbogs redaktør
Bernd Engelbrecht, Flensborg, runder
de 60.

2.
ALEX Riel Trio og sangerinden Mette
Juhl giver jazzkoncert på Flensborg-
hus; arr.: SSF og SdU.
270 sangglade børn fra 15 sydslesvig-
ske skoler mødes til korstævne for sko-
lekor påJens Jessen-Skolen i Flens-
borg.
VOR avis skriver om alle tiders aften
med Café Liva i Nibøl; arr.: SSF

3.
SSFs medlemsblad KONTAKT skriver
om en meget fin amtsfest i Ejdersted
SSF
SVEND Kristiansen, Østerby, dør.
I VOR avis meddeles, at Mette Greger-

sen, Århus/ Flensborg, er død 28 år
gammel.

4.
SYDSLESVIGUDVALGET uddeler pro-
jektpenge primært til Skoleforeningen
om øget synliggørelse af det danske
mindretal i samarbejde med Grænse-
foreningen, oplyser vor avis. Men også
SSF og FUEF får til oprettelse af et
mindretals-kompetencecenter i Flens-
borg.
VOR avis skriver også, at den afgående
SSF-formand i Harreslev, Manfred
Kühl, anbefaler at gå rettens vej i lige-
stillingsspørgsmålet, idet nedskæring-
erne på skoleområdet strider imod alle
europæiske og internationale normer
for ligestilling. Kirsten Anthonisen blev
valgt til ny formand.
SDU inviterer de unge til megadisko
med DJ Cyberstorm i Idrætshallen i
Flensborg og 250 følger invitationen.
FULDT optaget i salen på Flensborg-
hus: SSF Flensborg By og Flensborg
Amt er gået sammen om forårsfesten
med OS3-orkestret, og det bliver en
rigtig god festaften.
SVANSØ SSF og SSW holder general-
forsamling sammen. Hos SSF fortsæt-
ter Niels-Jørgen Hansen som formand,
hos SSW Ilka Ruiz.
SKOVBY SSF genvælger formand Pia
Wilms og melder på generalforsam-
lingen om god aktivitet samt en ny
venskabsforbindelse med Viborg
Grænseforening – til deling med nabo-
distrikt Bøglund.
HOLTENÅ SSW melder om nu 41 med-
lemmer, idet SSW-mandatet i Kiel by-
råd gav PR og nye medlemmer. For-
mand Rüdiger Schulze genvalgtes,
skriver vor avis.

5.
AFGÅENDE formand for Foreningen
Norden i Sydslesvig, Lars Aaagard be-
retter på generalforsamlingen om 399
personlige medlemskaber, 18 skolers
og 1 gymnasiums medlemskab af for-
eningen, samt et hav af gode arrange-



300

menter – gerne i samarbejde med an-
dre foreninger.
SSF-distrikt Ny Bjernt gennemfører
fortsat årsmøder men uden talere, si-
ger formand Niels Egholm Nissen på
generalforsamlingen. Man satser på
hygge og sammenhold, og det virker.
Han genvælges.

6.
JYTTE Mehlsen Vester, Skovlund, dør
67 år gammel.

8.
UNDERVISNINGSMINISTER Tine
Nedergaard trækker sig som minister,
kirkeminister Birthe Rønn Horbech fy-
res. Mens kulturminister Per Stig Møl-
ler også overtager kirkeministeriet, ud-
nævnes skatteminister Troels Lund
Poulsen til ny undervisningsminister.
Peter Christensen udnævnes til ny
skatteminister.
AKSEL Jepsen, Nykøbing F./ Stiglund-
sand, meddeles død 64 år gammel.

9.
SPROGFORENINGEN i Sydslesvig hol-
der generalforsamling med foredrag
ved René Rasmussen om projektet
Mindretalsliv. Den har 639 medlem-
mer.
FINN Andersen, København, taler om
at være pilgrim i livet ved et Humani-
tært Udvalgs-arrangement på Flens-
borghus.
SSW Nordfrisland foreslår, at Region
Sønderjylland/Schleswig afskaffer re-
gionalforsamlingen til fordel for en år-
lig grænselandskonference, skriver vor
avis.
SSW Skovby med formand Inge Lin-
dahl-Koitzsch i spidsen sørger for at
være synlig i kommunen, siger hun på
generalforsamlingen, men hun mener
også, at de 25 medlemmer selv kunne
være mere aktive i arbejdet.

10.
SSF og SSW sender et brev til den nye
indenrigsminister Hans-Peter Friedrich,

hvori de ønsker ham tillykke med pos-
ten og minder om forbundets ansvar
fior Tysklands mindretalspolitik. Brevet
sendes samme dag som forbundspræ-
sident Christian Wulff under et besøg
hos ministerpræsident Peter Harry Car-
stensen roser Slesvig-Holsten for en
forbilledlig mindretalspolitik.
HAYDNs kæmpeværk oratoriet Ska-
belsen opføres af Sønderjyllands Sym-
foniorkester, en række fornemme solis-
ter og gymnasiekor fra Sønderjylland
og Sydslesvig i Idfrætyshallen, indbudt
af SSF.
ELSE Pia Martinsen Erz udstiller sine
værker på Dansk Centralbibliotek. Ud-
stillingen Fri som Fuglen har Nordisk
Informationskontor som medarrangør.

10./11.
57 elever fra de danske skolers 5. og 6.
klasser  i Vesterland, Bredsted og Fre-
deriksstad fornøjer sig selv - og ved af-
slutningskoncerten også andre - ved
deres såkaldte musikdøgn i Bredsted.

11.
I VOR avis bebuder SSW at ville stille
ændringsforslag til landsregeringens
såkaldte Danmarks-strategi, der foku-
serer mere på Femern-forbindelsen
end den dansk-tyske grænseregion.
VESTERLAND danske kirkes Sorte Eng-
el af moseeg flyttes på Danevirke Mu-
seum. Christian Duwes kunstværk kun-
ne ikke klare det barske klima, så det
blev erstattet af en kopi af bronze. Pas-
tor Jon Hardon Hansen og 11 af hans
13 konfirmander forestår flytningen.

12.
DANMARKS-Samfundets repræsen-
tantskabsmøde beskæftiger sig i Ving-
stedcentret med foreningens fremtid.
SSFs repræsentant i DS-bestyrelsen er
næstformand Franz Dittrich.

12./13.
SSWs landsstyrelse og landdagsgrup-
pe udarbejder på deres klausurmøde et
forslag til direkte medlemsindflydelse
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på valg af kandidater ved valgene.
PÅ Gustav Johannsen-Skolen i Flens-
borg er der øvestævne for 36 orkester-
elever og 11 instruktører fra FDF i Syd-
og Sønderjylland, Fyn og Sydslesvig.
I BREKLUM drøfter fem biskopper og
50 præster fra begge sider af grænsen
muligheder for dialog mellem islam og
kristendom.
PÅ Christianslyst mødes 124 konfir-
mander fra hele Sydslesvig til alle ti-
ders konfirmandlejr.

13.
ANNEMARIE og Andreas Nicolaysen,
Tarp, fejrer  65 års ægteskab – og med-
lemskab af SSF.

14.
PER Gildberg, forrmand for Dansk Sko-
leforening, oplyser på et ekstraordi-
nært fællesrådsmøde, at foreningen
hverken har finanslovsteknisk sikker-
hed eller juridisk garanti for, at Berlin
også i 2012 støtter de danske skoler i
Sydslesvig med et millionbeløb. Regn-
skabet bliver godkendt, budgetudkas-
tet taget til efterretning. Etableringen
af et fælleselevråd for alle danske sko-
ler i Sydslesvig godkendes.
FORMAND Niels Wolfsdorf bakkes op
af SSF-medlemmerne i Munkbrarup og
genvælges på generalforsamlingen.
Yngre medlemmer efterlyses.
HANS Nissen, Hollingsted, dør 74 år
gammel.

15.
DANSK Lærerforening i Sydslesvig
drøfter dele af Sydslesvigtillægget på
deres generalforsamling.
SSF-distrikt Skt. Jørgen/Mørvig i Flens-
borg har med sine 804 medlemmer en
flot kassebeholdning, og den skal bru-
ges til at gøre arrangementerne billige-
re for de aktive medlemmer. Formand
Lars Nielsen genvælges. SSW-distrik-
tet med formand Christian Dirschauer
har 182 medlemmer.
DANSK Husflidskreds Sydslesvig med
tilholdssted på Oksevejens Skole i

Flensborg genvælger hele bestyrelsen
med Walter Schneider som formand.
SATRUP Danske Skole tvinges på mu-
seumsbesøg på Gottorp slot, efter at
håndværkere efter en vandskade okku-
perer hele skolen den dag.
EFTER 25 år på posten trækker Egge-
bæk/Langsteds SSW-formand Werner
Görns sig på generalforsamlingen og
erstattes af Anke Schulz. Görns vælges
til ny næstformand. Der er 20 medlem-
mer. På SSF-distriktets generalforsam-
ling genvalgtes Werner Görns til for-
mand. SSF-distriktet har omkring 50
medlemmer. Forsamlingshuset Mines
Minde har været udlånt til den kommu-
nale børnehave.
FRIBONDE Skakklub i Flensborg er tæt
på at give op, skriver vor avis. Med-
lemmerne har ikke råd til at betale for
rejserne i Danmark. Flensborg Skak -
klub opgav ævret allerede for flere år
siden. Kun Oversø-Frørup Skakklub sy-
nes at ligge lunt i svinget endnu – som
den sidste danske skakklub i Sydsles-
vig.
PETER Jørgensen, Dianalund, dør 81 år
gammel.

15./16.
ESTRID Molt Ipsen, mezzosopran, Aar-
hus, tidl. Slesvig og Flensborg, og Ma-
ren Marie Tange, piano, giver koncert
på Flensborghus og A.P. Møller Sko-
len.

16.
SSW-distrikt Centrum Vest i Flensborg
får ny formand i Katrin Möller, der
efterfølger Silke Hinrichsen, der skal
være byformand. Hinrichsen talte på
generalforsamlingen om bl.a. over-
borgmestervalget i 2010. Der er 366
medlemmer.
SSW Slesvig by foretager en del forny-
elser hhv. aflastninger i bestyrelsen på
generalforsamlingen, men formand
Harry Heide nødes til at fortsætte i det
mindste et år endnu, selvom også han
har nok andet at se til.
FLENSBORG Y´s Men´s Club holder ge-
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neralforsamling, hvor præsident Peter
Bang aflægger beretning, og hvor
MBU-konsulent Thomas Hougesen får
foreningens påskønnelsespris.
ET flertal i landdagen i Kiel bestem-
mer, at næste landdagsvalg skal finde
sted søndag den 6. maj 2012.
CHRISTIAN Elbert, Store Vi, dør 64 år
gammel.

17.
SOPHISTICATED Ladies – Marie Louise
Schmidt, Benita Haastrup, Christina
Dahl og Helle Marstrand, plus basunist
Buster Cooper giver den hele armen
ved jazz på Flensborghus, arrangeret af
SSF og SdU.
VOR avis skriver, at sydslesvigeren,
forfatteren Thomas Hvid Kromann, Kø-
benhavn, anmelderroses for hans nye
bog Saksehånd.

18.
PÅ Flensborghus afsluttes 7. klasser-
nes læsekonkurrence i Sydslesvig og
vindes af Nis Ove Kahl, Risum
Dansk/Frisiske Skole. Han skal videre til
danmarksmesterskaberne i Odense i
oktober.
JERNVED Danske Skoles SFOere opfø-
rer Hans og Grete, en moderne version
af eventyret, skrevet af Peter Jones, for
forældre, søskende og venner.
HYTTEN-Okslev SSW-distrikt med for-
mand Jan-Christian Schlüter er ret til-
freds: Distriktet blev genoplivet for fire
år siden, har nu 16 medlemmer, og vi-
ser sig overalt, hvor mindretallet bør
vise sig i området, skriver vor avis.
BANDET Ludwig Van fra Flensborg gi-
ver en hjemmebane-koncert af rang i
det stopfyldte Volksbad i Flensborg.
PAULO Nani fra København leverer
grotesk komik som bl.a. Jekyll & Hyde
ved en offentlig forestilling på A.P.
Møller Skolen i Slesvig, indbudt af
SSF.
ANNEMARIE Erichsen, formand for
Den slesvigske Kvindeforening, minder
på generalforsamlingen om, at også
andre områder end mindretallet er

ramt af landsregeringens nedskæring-
er: både det sociale og det kulturelle
område bombes 50 år tilbage. 
DGFs formand Dieter Lenz meddeler
på generalforsamlingen, at idrætsklub-
ben nu er gældfri. Den har over 720
medlemmer.

19.
VOR avis skriver, at Det sydslesvigske
Samråd har henvendt sig til forbunds-
præsident Christian Wulff med bøn om
en samtale omkring den aktuelle min-
dretalspolitiske situation i Tyskland.
VOR avis skriver endvidere, at FUEFs
direktør Jan Diedrichsen og SSFs ge-
neralsekretær Jens A. Christiansen just
er vendt tilbage fra EU i Strasbourg
med forskelligt i bagagen: de har været
til møder med flere danske og tyske
EU-parlamentarikere, er blevet oriente-
ret om MEP Morten Messerschmidts
brev til tyske kolleger med anmodning
om hjælp til ligestilling i Kiel samt afta-
ler om flere møder omkring mindre-
talspolitik.
A.P. Møller Skolen i Slesvig åbner dø-
rene for 12 danske efterskoler, så de
kan informere sydslesvigske unge om
den skoleform. Der er rift om at kom-
me på efterskole også fra Sydslesvig.
Dansk Skoleforenings støttemulighe-
der er dog begrænsede.
SSF-distriktet Skt. Hans i Flensborg
genvælger formanden Per Arne Hoeg,
der understreger, at distriktet bruger
mange penge på dem af de 307 med-
lemmer, der aktivt benytter sig af tilbu-
dene.
SSW-distriktet Skt. Hans består de fac-
to kun på papiret: Ingen bestyrelse,
ingen aktiviteter. På generalforsam-
lingen overvejes fusion med Skt.Jør-
gen/Mørvig SSW.
SSF-distriktet Kappel med genvalgte
formand Sanne Wiese i spidsen har
holdt en generalforsamling i SSFs
istandsatte lokale på skolen, hvor hun
kunne fremlægge en positiv beretning
– også om samarbejdet med Arnæs
SSF.
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SSF-distrikt Sønderbrarup har fået ny
formand i Gudrun Schütt, der efterføl-
ger Karin Hahn Wullf på posten, skriver
vor avis. Der berettes om et pænt akti-
vitetsniveau. Der er 133 medlemmer,
en lille tilbagegang.
SØNDERJYSK Arbejderforening SAF i
Holtenå genvælger formanden Malies
Steffen-Schulze.
GRÆNSEEGNENs Friskole i Holbøl har
ansat Kristian Buhrkal som ny leder,
skriver vor avis. Buhrkal er gammel
Sydslesvig-kending.
WERNER Daniel, Egernførde, dør.

19./20.
30 12-16-årige fra Sortevejs Fritidshjem
og Nystadens Børne- og Ungdomshus
i Flensborg tilbringer weekenden sam-
men med 20 jævnaldrende fra fritids-
og ungdomsklubben Cassiopeia på
Frederiksberg – i Flensborg. Trods for-
skellene er de utroligt ens, har deres
pædagoger fundet ud af.

21.
DANSK Kirke i Sydslesvig og Dansk
Skoleforening præsenterer bogen Din
Danske Kirke i Sydslesvig, skrevet af
præsterne Ea Dal og Chr. Ulrik Terp,
suppleret med pædagogisk materiale,
fremstillet af fagkonsulent i bl.a. kris-
tendomskundskab og historie, Kirsten
la Cour. Bogen afløser forgængeren Du
og Din Kirke fra 1985.
EJDERSKOLENS kor i Rendsborg får
assistance af Ejderstedkoret og Frede-
riksstad Orkestret, da Kis og Hans
Holms kirkemusical David opføres i Ej-
derskolen i Rendsborg for over 100 til-
hørere.
EGON Fischer, Husby, tidl. Langballe/
Bønstrup, dør 75 år gammel.

22.
MEDINA, dansk superstjerne, synger
internationalt i Tyske Hus, men publi-
kum råber også på danske sange.
160 møder op til forskningsdirektør
Hans Henrik Knoops foredrag om posi-
tiv psykologi - mundende du i, at den

positive indlæring husker man, alt an-
det ikke. Mødet arrangeres af flere for-
eninger i fællesskab.

23.
NORDISK Kunstcenter på Mikkelberg i
Hatsted og Sydslesvigs Museumsfor-
ening tilbyder gratis udlån af kunst til
foreninger m.m. Projektet er støttet af
Sydslesvigudvalget med en særbevil-
ling over tre år, skriver vor avis.
MAN bør overveje at placere en skulp-
tur, der symboliserer den åbne græn-
se, på plænen i Kruså, hvor den tidlige-
re told- og pasbygning har stået, tænk-
te formanden for Historisk Samfund
for Sønderjylland/Sydslesvig, Christian
Skov, højt på generalforsamlingen på
Flensborghus.

24.
DANSKE gymnasieelever fra Sydsles-
vig gæster deres kolleger på det tyske
gymnasium i Aabenraa for at drøfte et
samarbejde omkring ambassadørkorp-
set.
I SSFs medlemsblad KONTAKT efterly-
ser fhv. formand for SSW-gruppen i
Flensborg byråd, Gerhard Bethge kon-
takt med alle fhv. mandatsbærere i
Flensborg. Historien skal dokumente-
res og muligvis udgives som bog.
HUSBY SSWs bestyrelse med formand
Anne Kämper i spidsen ser gerne ar-
bejdet fordelt på flere skuldre. Det op-
lyste kasserer Henning Rasmussen på
den sygemeldte formands vegne på
generalforsamlingen. Der er 40 med-
lemmer.
SKOVLUND SSW vælger på general-
forsamlingen Rolf Hachmann til ny for-
mand efter Jytte Vesters død. Der er 82
medlemmer.
KURT Brodersen, Langsted/Eggebæk,
dør 84 år gammel.

25.
WERNER Matlok, der betegnede lands-
regeringens nedskæringer overfor de
danske skoler som et overfald, er efter
otte år i stolen fratrådt som formand
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for Kobbermølle SSF. Til hans efterføl-
ger valgtes Bodil Daetz, skriver vor
avis. Karin Jessen fik SSFs sølvnål, og
efter generalforsamlingen talte Cecilie
Lynnerup Eriksen fra Mols om mening-
en med livet.
DANSK Alderdomshjem indbyder til
påkebasar.
SIXBALLS giver vestkystkultur-koncert
i Bredsted.

25./26.
ONNO Volters, A.P. Møller Skolen, del-
tager i finalen i Odense for de 20 bed-
ste danske bidragydere til en filosofio-
lympiade. Hans essay er faktisk be-
dømt som det næstbedste af de 20 del-
tagende essays. I Odense skal der skri-
ves et nyt essay på engelsk. De to dan-
ske vindere går videre til den europæ-
isker finale i Wien i maj. Onno bliver
nr. 6.

25.-27./1.-2.4.
FLENSBORG teaterskole og Det lille
Teater Gråsten spiller Kaj Nissens
Skatten på to sprog begge steder.

26.
NORDISK Informationskontor og For-
eningen Norden m.fl. indbyder til nor-
disk sprogkonference med Merete Eck-
hardt, DR, Jørn Lund, Sprog- og Litte-
raturselskabet, Bente Dahl MF/Rad., og
Jørgen Mads Clausen, Danfoss, i
Flensborg. Dagen afsluttes med kon-
cert ved bandet Sang til Friheden med
Afzelius-musik.
AKTIVE Kvinder i Sydslesvig vælger ny
formand i Margrid Jensen, Bredsted,
der afløser Inge Lise Møller, Flensborg.
Møller lod sig vælge til næstformand
men kun for et år. Der er 680 medlem-
mer i 11 kredse.
SDU inviterer til familieaktivitetsdag i
Idrætshallen i Flensborg og arrangerer
supertalent-show. Gina Ohlmeier (15)
fra Husum vinder blandt 24 unge talen-
ter.
SANKT Knudsgildet inviterer traditio-
nen tro de ældre i sognet plus beboere

fra Dansk Alderdomshjem til forårsfest
på Knudsborg.

27.
FLENSBORGs ældre vælger deres
kommunale seniorråd. Blandt dem, der
vælges, er de danske sydslesvigere
Marianne Wulff og Brigitte Herdegen.
RUTH Halvas, Flensborg, dør 85 år
gammel.

28.
SSF Friserbjerg-Rude i Flensborg med
sine 481 medlemmer får et problem på
næste års generalforsamling: Trekløve-
ret i arbejdstøjet, formanden Pia Pers-
son, næstformand Maren Schultz og
kasserer Florentine Spill, siger fra.
Yngre skal tage over.
GRØNT politikerbesøg hos det danske
mindretal. I Det Danske Hus i Flens-
borg-Sporskifte  tager SSF, SSW og
Skoleforeningen imod forbundsdags-
medlem Stephan Kühn, landdagsmed-
lem Rasmus Andresen og førstnævn-
tes assistent Ole Barnick.

29.
SSWU-distriktet Nord skal startes, og
der er indkaldt til bestyrelsesvalg m.m.
på Duborg-Skolen.
WILLI og Henny Knutzen, Loftlund, hol-
der guldbryllup.

30.
EGERNFØRDE er stedet, hvor de ældre
fra Rendsborg-Egernførde og Gottorp
amter mødes til kaffe, tombola og ka-
baret ved Det lille Teater Flensborg.
Humanitært Udvalg arrangerer
sammenkomsten sammen med SSF.
BODIL Bjerregaard-Brocks har været
ansat i Dansk Sundhedstjeneste i 25 år.

31.
ALLE danske skolekor fra Flensborg-
området medvirker ved musikgudstje-
nesten med Hans og Kis Holms »Da-
vid« i Ansgar Kirke i Flensborg, et fæl-
lesarrangement for alle byens danske
menigheder.
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VOR avis portrætterer Jan Christensen
(18), Duborg-Skolen, der lige er blevet
nr. 6 i den danske Georg Mohr-konkur-
rence, hvor Danmarks lyseste hoveder
dyster om en plads på matematik-
ranglisten.
W.L. Christiansen, Flensborg, dør 90 år
gammel.

APRIL 2011

1.
VED åbningen af mindretalsudstilling-
en på Danevirke Museum roser land-
dagspræsident Torsten Geerdts min-
dretalspolitkken og det dansk-tyske for-
hold, mens formanden for Folketinget
Thor Pedersen finder lidt malurt i bæ-
geret.
VOR avis skriver, at sydslesvigske Ste-
fan Polke, Roskilde, udsender sin no-
vellesamling Sorte Historier.

1./2.
Svogerslev Harmoniorkester giver kon-
certer – den første på Husumhus ved
SSWs præsentation af deres fore-
trukne borgmesterkandidat Uwe
Schmitz, den anden på torvet i Bred-
sted ved handelsstandsforeningen.
KIRKENs Christianslystmøde gæstes af
55 deltagere, der drøfter kirkens frem-
tid i samfundet.

2.
VOR avis´ anmelder er begejstret over
Den Jyske Operas opsætning af Barbe-
ren i Sevilla i Idrætshallen i Flensborg
to dage forinden.
DAN holder sine store forårsopvisning
med store og små gymnaster i Idræts-
hallen i Flensborg.
SSF Flensborg amts famiiebrunch bli-
ver atter en succes: 122 medlemmer,
små som store hygger sig sammen.
GERDA Favrholt, Lolland, dør 70 år
gammel.

4.
NIBØL SSF er nu på 181 - en fremgang
på ni medlemmer, fortæller den gen-
valgte formand Kirsten Tychsen på ge-
neralforsamlingen.
SSW i Harreslev har nu over 300 med-
lemmer, meddeler en glad formand
Anke Spoorendonk på generalforsam-
lingen.
HOHN Herred SSW med formand In-
ken Flöge melder på generalforsam-
lingen om aktive medlemmer og poli-
tisk meningsdannelse. Hun genvælges.
PÅ Dansk Spejderkorps Sydslesvigs
korpsrådsmøde på Tydal beretter for-
manden Ami Jessen om stort og småt,
om branden på Tydal, der gav - og sta-
dig giver - modgang, og altså var det
altdominerende emne på mødet.
INGOLF Harms runder de 60.
ANNEMARIE Stollberg, Bredsted, dør
90 år gammel.

5.
VOR avis skriver, at der nu udarbejdes
en moderniseringsplan for Duborg-
Skolen, der er mere end værdigt
trængende bygningsmæssigt.
AF Sydslesvigudvalgets beretning
2010 fremgår, at året var skelsættende
på godt og ondt for udvalget som for
mindretallet.
SYDSLESVIGs Danske Historie forelig-
ger nu også i en tysk udgave, aktuali-
seret med de seneste hændelser i Kiel.
Zwischen Grenzkonflikt und Grenzfrie-
den er skrevet af Jørgen Kühl, Martin
Klatt, René Rasmussen og Lars N. Hen-
ningsen. Det er ikke nogen direkte
oversættelse men målrettet skrevet til
den uindforståede tyske læser.

6.
SSF Gottorp amts formand Franz Dit-
tirch glæder sig på amtsgeneralfor-
samlingen over et stabilt medlemstal
på 1.788, men mener, at et bredere ud-
bud af dansk kultur ville give endnu
mere fremgang. Han udtrykker glæde
over, at udbygningen af 1. etape på
Slesvighus snart er fuldendt, men
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minder om, at huset kun kan fungere
som ægte kulturhus, når også 2. etape
- med lille og stor sal - gennemføres så
hurtigt som muligt.
SSW Rendsborg-Egernførde genvæl-
ger Jette Waldinger Thiering på amts-
generalforsamlingen efter at have dis-
kuteret Kiels nedskæringer, skriver vor
avis.
HANS Erik Hansen, formand for Sund-
hedsrådet, lægger på generalforsam-
lingen ikke skjul på, at Dansk Sund-
hedstjenestes økonomi skal genopret-
tes. Ellers truer nedlæggelse af institu-
tioner.
MAN kan ikke leve i to kulturer på én
gang. Det var DRs næstformand, for-
fatteren Ole Hyltofts bud på danskhe-
den, da han gæster Borgerforeningen i
Flensborg.
EMMA Poller Fystro, Sosti/ Wassersle-
ben, dør 85 år gammel.

6.-10.
FOLKFESTIVALEN folkBaltica i det
dansk-tyske grænseland med Flens-
borg som centrum og SSF som medar-
rangør fokuserer på europæiske kultur-
hovedstæder i østersøområdet. 148
musikere – deriblandt 100 kvinder – gi-
ver som regel velbesøgte koncerter og-
så på Dansk Centralbibliotek som nyt
spillested. Også Flensborghus indgår
som hvert år i programmet, bl.a. som
visecafé. Alt i alt tælles 5.750 betalende
gæster ved de 42 koncerter i Sønderjyl-
land og Sydslesvig. 

7.
SSF-byformand Preben K. Mogensen,
genvælges på SSF Flensborg Bys ge-
neralforsamling. Han slår et slag for, at
det skal være sjovt at være med i dis-
triktsbestyrelses-arbejdet, og han op-
fordrer distrikterne, der har gode øko-
nomiske forhold, til at bruge pengene
på medlemmerne.
VOR avis skriver fra DANs generalfor-
samling, at nedskæringerne fra Kiel
overfor skolerne også har følge-
virkninger på ungdoms- og idrætsar-

bejdet. Især når skoler lukkes, siger for-
mand Marianne Mehlig-Jessen.
I SAMME avis skrives fra generalfor-
samlingen i Dansk Santalmission Syd-
slesvig, at man nu har 49 faddere til
børns skolegang i Bangladesh. For-
mand er Morten Mortensen, Flens-
borg/Slesvig.

8.
BASSERALLE giver festlig og fornøje-
lig koncert i Frederiksstad som led i
vestkystkulturen.
MAJ-Britt Hill og Boris Peimann vies
på Slesvig rådhus og i Gottorp Slots-
kirke.
PETER Hansen, Husum, runder de 50.

9.
TORSDAGSKORET og Esbjerg Amatør-
orkester giver påskekoncert sammen
på Flensborghus. Dagen efter gentages
koncerten i Esbjerg Musikhus.

11.
SSF Rendsborg-Egernførde genvælger
på amtsgeneralforsamlingen Anne
Mette Jensen som formand. Medlems -
tallet i amtet er støt stigende. Amtsfor-
manden appellerede til distrikterne om
i højere grad at bruge af deres kasser,
når der skal kræses for medlemmerne.
NORDISK Råds præsident Henrik Dam
Kristensen m.fl. gæster det danske
mindretal i Flensborg - overvejende
om ikke byen ville være velegnet til en
nordisk konference næste år.
SEPP Piontek gæster Sydtønder SSF
med et foredrag i Nibøl.

12.-15.
BØRNETEATRET Asterions Hus gæster
Husum, Egernførde og Flensborg og
viser skolebørnene dér en danmarks-
historie fortalt på en time. SSF invite-
rer.

13.
KIM Andersen, formanden for Sydsle-
svigudvalget, tror ikke på, at regerin -
gens genopretningsplan, en nedskæ-
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ring på bl.a. den offentlige sektor, vil
ramme tilskuddet til det danske min-
dretal mærkbart, siger han til vor avis.
SSW Flensborg By afvikler sin bygene-
ralforsamling og får Silke Hinrcihsen
som ny formand efter Susanne Schä-
fer-Quäck, der er ny gruppeformand på
rådhuset. Mødet domineres tematisk af
Simon Fabers valg til SSW-overborg-
mester. Men også det kommende land-
dagsvalg optager sindene.
SSW Slesvig-Flensborg melder om 80
flere medlemmer, så man nu er 1530.
Formand Jan Hundsdörfer fortsætter.
De delegerede mener, Skoleforeningen
bør opsige sine elevkørsels-aftaler med
amtet, så det vågner.
VOR avis skriver om en flot vestkyst-
kultur-folkkoncert med århusianske
Basseralle - Ole Jensen og Lene Riis - i
Frederiksstad, arrangeret af SSF.
VOR avis skriver endvidere, at skolein-
spektør Anne Margrethe »Ami« Jes-
sen, Oksevejens Skole, går på pension
med udgangen af sommerferien i år.

14.
SSF og Flensborg Avis søsætter fælles -
magasinet »Magasinet om det danske
mindretal i Sydslesvig« som et forsøg.
Andre organisationer inddrages redak-
tionelt men ønsker ikke at bidrage fi-
nansielt.
SSF Flensborg amt genvælger på
amtsgeneralforsamlingen Peter Kreut-
zer som formand. Han konstaterer, at
distrikternes økonomi er godt, og at
pengene bruges på medlemmerne.
PÅ Friisk Foriinings generalforsamling
fortæller formand Jörgen Jensen Hahn
bl.a., at sekretariatet er flyttet til det
fælles Friisk Hüs i Bredsted sammen
med de andre friserforeninger.
KRONPRINS Frederiks og kronprinses-
se Marys tvillinger Vincent Frederik Mi-
nik Alexander og Josephine Sophia
Ivalo Mathilda døbes i Holmens Kirke i
København.
SSF inviterer til Byens Bredeste Baller
med Café Liva på Husumhus – en del-
vis succes.

HANSJÜRGEN Stiller, Flensborg,
runder de 40.

14.-16.
SSW-landsformand og SSWU-formand
Jonas Knickmeyer deltager i det europ-
æiske parti European Free Alliances
årskongres på Ålandsøerne og vender
rimeligt skuffede hjem: SSW fik ikke
lov til at få drøftet et væsentligt punkt
på kongressen. Nu skal der arbejdes på
at få EFAs forretningsorden ændret.

15.
GENERATION Slesvig-projektet udsæt-
tes. Grænseforeningen og Volkshoch -
schulverband Slesvig-Holsten søger
midler til en gennemførelse i 2012.
Tanken er, at unge udvikler ideer til
markering af grænseregionen og
viderebringer dem til f.eks. København
og Berlin i videreuddannelses-øjemed.
TO medlemmer har i januar hhv. marts
nedlagt deres mandater i Union-Banks
tilsynsråd: Per Dalgaard og Gerd Pic-
kardt, skriver vor avis. De er utilfredse
med formand Mogens Therkelsens le-
delsesstil.
I FOKUS, Skoleforeningens medlems-
blad, skriver formand Per Gildberg på
baggrund af en længervarende læser-
brevsdebat i vor avis, at »lærerlønning-
er er forhandlingsresultater. Et Syd-
slesvig-tillæg kan forhandles op og
ned, men forhandlinger skal der til.
Skoleforeningen skal være en partner,
man kan stole på, hvad ellers? Vi ved,
at vi i sparetider kan spare store sum-
mer på personalesiden. Men vi har ikke
– og ønsker ikke – diktatoriske fuld-
magter. Det er absurd og injurerende,
når læserbrevsskribenter hævder, at
folkevalgte eller funktionærer ved Sko-
leforeningen uddeler mundkurve, eller
ved magtmisbrug vil tabuisere en de-
bat om lærerlønninger i Sydslesvig.
Den debatkultur, skribenterne her læg-
ger op til, er ikke vores kultur.«
FOKUS skriver videre, at 13-årige Nis
Ove Kahl, Risum Dansk-Frisiske Skole,
vandt 3.-pladsen ved Dansklærerfor-
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eningens H.C. Andersen-oplæsnings-
konkurrence i Danmark blandt 12 fina-
lister. Forinden havde han vundet
topplaceringen i den sydslesvigske af-
deling.
EUROPEAN Jazz Orchestra giver of-
fentlig koncert på A.P. Møller Skolen,
arrangeret af SSF.
LEDEREN af børnebiblioteket på Flens-
borg Bibliotek, Lars Aagaard, siger far-
vel til sit job, går på pension og flytter
til Bornholm.
ERICH Kirschneit, Flensborg, dør 91 år
gammel.

16.
DRONNINGENs 71. fødselsdag marke-
res af Borgerforeningens medlemmer
og Dansk Alderdomshjems beboere og
medarbejdere i alderdomshjemmets
have.

16.-22.
SDU er vært for den europæiske min-
dretals-ungdomsorganisation JEVs på-
skeseminar på Christianslyst. 100 unge
fra 30 mindretal i Europa mødes om-
kring det frivillige arbejde: »The Stre-
ets of Voluntariness«. Ved åbningen
pointerede generalkonsul Henrik Bec-
ker-Christensen, at man ikke bør
sammenligne mindretal med mindretal
men med flertallet de pågældende ste-
der. 18. April-Fondens Pris tildeltes
stævnet – plus 5.000 euro.

17
NANCY Buhl, Bov, tidligere Kolding,
dør 82 år gammel.

18.
SLAGET på Dybbøl 1864 mindes - og
som i tidligere er både danske og tyske
soldater med. Kritiske anmærkninger i
medierne om denne »fælles« minde-
højtidelighed taler deres eget tydelige
sprog.

21.
VOR avis skriver, at Vesterallé Børne-
have markerede sin 40 års dag med
fest og ballade.

AVISEN skriver videre, at det ny kom-
munale seniorråd er valgt, har konsti-
tueret sig og nu trækker i arbejdstøjet:
To danske sydslesvigere er med: Mari-
anne Wullf og Brigitte Herdegen.
VIGDIS Kerstin Gildberg-Bengts, Oden-
se, bliver født.

22.
DORA Wobser, Slesvig, runder de 80.

23./24.
CRICKET-centret Mikkelberg er stedet,
hvor Danmarks og Tysklands A-hold
mødes til noget ganske særligt, en
landskamp.

24.
HEINZ Berngruber, Flensborg, dør 81
år gammel.

25.
IB Ansgar Jensen, Esbjerg, fylder 75 år.

28.
AGNES Obel giver koncert i Max i
Flensborg. SSF og SdU er medarrang-
ør.

29.
DANSENs Dag markeres overalt i Dan-
mark – og i Sydslesvig, idet pædago-
gerne i de danske børnehaver har ind-
øvet folkedans, som de nu kan danse
med deres børnehavebørn.
BESTYRELSEN for Sønderborg Græn-
seforening udsender en pressemedde-
lelse, hvori den skriver, at den stiller
sig kritisk overfor flere synspunkter i
Grænseforeningens top: Betegnelsen
Slesvig i stedet for Sønderjylland, et
eventuelt kommende dansk-tysk min-
desmærke på Dybbøl og uniformerede
og bevæbnede tyske soldaters delta-
gelse i 18. april-mindehøjtideligheden.
Historikeren René Rasmussen modta-
ger foreningens hæderspris 2011 for
enestående formidling af det sønder-
jyske sprog og historiske emner.
DET tyske mindretal udtrykker glæde
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over dens ligestilling fra dansk side, da
kontaktudvalget med minister Bertel
Haarder i spidsen gæster mindretallet.
Enig er man også i bekymringen m.h.t.
den manglende ligestilling syd for
grænsen, både hvad tilskud til det tys-
ke mindretal men også det danske
mindretal angår.
HELMA og Walter Kuhrt, Satrup, fejrer
guldbryllup.

29.-1.
DANSK Håndboldklub Flensborg afvik-
ler for 29. gang sit vandrepokalstævne,
i år omfattende 100 hold fra 16 for-
eninger, der spiller kampe i syv haller i
Flensborg-området. Der overnattes på
de danske skoler. Hammel GF vinder
pokalen.

30.
EDITH Baumgarten, Flensborg, dør 82
år gammel.

MAJ 2011

2./3.
KNUT Vollebæk, OSCEs højkommis-
sær for nationale mindretal, Den Haag,
informeres om mindretalsforholdene i
grænselandet og Slesvig-Holsten/Dan-
mark. Han møder mindretalsfolk og
ECMI-medarbejdere. Kommissæren ar-
bejder med konfliktløsning overalt i kri-
seområderne i Europa, stille og diplo-
matisk. Landsregeringen efterkommer
ikke hans invitation til et møde.

3.
VOR avis noterer sig, at SSFs Dybbøl-
dags-indsamling 2011 går til istand-
sættelse af Tinningsted Forsamlings-
hus.

4.
SSF åbner sammen med Odense
Grænseforening Sydslesvigudstilling-
en på Odense Universitet. Fra 26. maj
vises den i Kulturmaskinen i Brandts
Klædefabrik.

SSH, Sydslesvigsk Selvhjælp holder
generalforsamling i Egernførde for at
fordele medlemmernes årskontingent
til værdigt trængende foreninger, insti-
tutioner og projekter.
MIKKEL Engell, sangskriver og sanger,
tidl. jazzmusiker, giver koncert på
Flensborghus, inviteret af SSF og SdU.
ERIK Lindsø, forfatter og Grænsefor-
eningens Grænsen-redaktør udgiver
sin bog »Der er nu noget ved livet,
som man ikke finder andre steder«,
rummende hans livsbetragtninger.
LENA og Mogens samt lille Jacob Ja-
cobsen i Sverige får følgeskab af lille
Signe.
HARALD Jacobsen, Flensborg, runder
de 60.
KARL Schach, Harreslev, dør 90 år
gammel.

5.
SYDSLESVIGs Danske Kunstforening
åbner udstillingen med keramik og
grafik af Signe Højmark hhv. Helle Ret-
tig på Flensborg Bibliotek.
ELISABETH Schönduwe, Fyn, dør 96 år
gammel.

6.
PÅ en konference for den danske og
den slesvig-holstenske Europa-bevæ-
gelse informeres deltagerne om de
europæiske mindretals-institutioner
FUEF, ECMI og DCBs Studieafdeling og
Arkiv i Flensborg ved FUEF-direktør
Jan Diedrichsen, FUEFs Ulrike Barten
og vor egen Lars N Henningsen.
SSW opstiller nok ikke til Europavalget,
selvom forfatningsdomstolens ken-
delse skulle afskaffe den tyske fempro-
cents spærregrænse, siger SSW-for-
mand Flemming Meyer i vor avis.
MED 10 nye vuggestuepladser i Han-
ved råder Dansk Skoleforening nu over
155 vuggestuepladser i Sydslesvig.
Ventelisten er længere.

7./8.
PÅ Grænseforeningens sendemands-
møde i Vingsted drøfter de delegerede
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bl.a., hvordan afstand mellem lokalfor-
eningerne og toppen undgås. Katrine
Hoop, Aktivitetshuset i Flensborg, får
Kulturprisen 2011. Nedskæringerne fra
Kiel betegner formand Finn Slumstrup
som beskæmmende.

8.
PÅ Kirkedagen i Slesvig oplyses, at
Dansk Kirke i Sydslesvig består af 35
menigheder med 6.300 medlemmer. I
2010 taltes 151 døbte, 248 konfirman-
der, 1.352 gudstjenester og godt
34.000 kirkegængere. I Husum skal der
bygges en ny præstegård.

9.
TORSTEN Geerdts, landdagspræsiden-
ten, besøger Flensborgs overborgmes-
ter Simon Faber og bl.a. generalkonsul
Henrik Becker-Christensen og siger, at
han gerne ser, at Berlins tilskud på 3,5
mill. euro til de danske skoler gøres
permanent.
PÅ Sprogforeningens generalforsam-
ling oplyser formand Frode Sørensen,
at summen af boggaver til de over 500
afgangselever fra de danske skoler i
Sydslesvig forhøjes. Der er uændret
1668 medlemmer. Sydslesvigske Jens
Erik Salomonsen er næstformand, og
også Sprogforeningen Sydslesvigs for-
mand Lisbet Mikkelsen Buhl og Jørgen
Holm er medlemmer af bestyrelsen.
MAIK Andresen tiltræder som leder af
Sørup Danske Børnehave, hvor han af-
løser pensionerede Karen Humpert.

10.
KUNSThåndværkerprisen af 1879 i
bronze overrækkes Flensborg-smykke-
kunstneren Hanne Bay Lührssen på
Københavns Rådhus under overvæ-
relse af Dronning Margrethe.
PÅ sit konstituerende møde vælger be-
styrelsen for Foreningen Norden i Syd-
slesvig Marianne Gerckens til ny for-
mand og efterfølger for fraflyttede Lars
Aagaard. Sven Kohrt er ny næstfor-
mand efter Marianne Gerckens.

11.
DET frivillige arbejde i det danske og
det tyske mindretal belyses i en rund-
bordssamtale arrangeret af forsknings-
centret ECMI i Flensborg som led i EUs
europauge. Fra SSF deltager byfor-
mand Preben K. Mogensen samt ud-
valgsformændene Ingwer Roost og
Gitte Hougaard-Werner i  panelet.
VOR avis interviewer SSFs generalse-
kretær Jens A. Christiansen om TV2s
fremtid i Sydslesvig efter 1. januar.
SSF som dansk kulturformidler ser ger-
ne et fortsat TV2 også syd for græn-
sen, betalingskanal eller ej.
EJDERSTED SSF med formand Bente
Möller i spidsen er tilfreds med udvik-
lingen i amtet og samarbejdet med Hu-
sum amt. Ingen grund til fusion.

12.
DET danske mindretal orienterer Eu -
ropaparlamentets intergroup for natio-
nale mindretal om Kiels nedskæring og
den manglende ligestilling af de dan-
ske skoler i Sydslesvig.
PÅ Dansk Generalsekretariat ferniseres
en fotoudstilling »Mennesket i dyret –
vilde dyr i det sydlige Afrika« ved
kunstlærer og fotograf Herdis Halvas-
Nielsen.
13.
SSW og Slesvigsk Parti arrangerer fæl-
les sprogkonference »Lær din nabos
sprog« i Padborg. Fremmødet er be-
hersket fra flertalsbefolkningernes si-
de.
ELEVERNE fra Jørgensby-Skolen i
Flensborg opnår en tredjeplads i den
danske høvdingebold-konkurrence,
som 938 skoler i Danmark og Sydsles-
vig deltog i.

14.
SYDSLESVIGSK Udvalg af 5. Maj ved
formand Helge Moosmann oplyser på
generalforsamlingen i Lyskborg, at
man i fjor uddelte 176.000 kr. til unge
studerende og på højskoleophold samt
i Ejderlandet. Udvalget har 171 med-
lemmer.
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DEN danske generalkonsul Henrik Bec-
ker Christensen slog på en dansk-tysk
strukturkonference i Flensborg overfor
bl.a. videnskabs- og økonomiminister
Jost de Jager et slag for ligestillingen
af de danske skoler. Konferencen ar-
rangeres af Syddansk og Flensborg
universiteter.
VOR avis skriver, at Landestheater fra
næste sæson dropper Husum kongres-
center som spillested til fordel for Hu-
sumhus. Det er billigere og bedre.
HAUKE og Nicola Hansen, Hamborg,
tidl. Flensborg, bliver viet på Lyksborg
slot.

14./15.
SSF Munkbrarup inviterer atter bredt
til hobby- og kunstmarked i Oksbøl
Forsamlingshus. Der deltager over 30
hobbykunstnere og kunsthåndværkere
fra syd og nord. Overskuddet købes
der skoleting for, som så foræres til
trængende børn.

15.
MED Bassen, Barytonen & Brunetten –
de forrygende operasangere Jesper
Brun Jensen, Hans Dueholm og Anne
Lise Quorning – afslutter SSF teater-
og koncertsæsonen. På Flensborghus
giver udvalgsformand Karin Goos et
vue over den kommende sæson.
DER er museumsdag, og Kobbermølle-
museerne er med, bl.a. med en udstil-
ling af modeldampmaskiner.
DIETER Schwarzer, Bjerringbro, dør.

17.
HANNO Asmussen, Flensborg, dør 70
år gammel.

18.
SYDSLESVIGudvalget sender brev til
statsministeren, udenrigsministeren og
undervisningsministeren med fornyet
appel om at stå fast i opbakningen af
det danske mindretal i Sydslesvig og
dets kamp for ligestilling.
VOR avis skriver, at SSF Sydtønder

valgte Ralf Hansen til ny amtsformand
efter Inger Merete Hansen, der efter 8
år på posten ikke ønskede genvalg.
Den afgående formand kunne berette
om et væld af gode arrangementer
med fin opbakning og et fremragende
samarbejde med Tønder Amts Græn-
seforening.
PETER og Magdalene Andresen, Han-
ved-Langbjerg, fejrer guldbryllup.
IRMGARD Lekkat-Brodersen, Bredsted,
dør 78 år gammel.
GERTRUD With, Flensborg-Harreslev,
dør 87 år gammel.

19.
KONTAKT, SSFs medlemsblad, skriver
om den tur i Calvins fodspor gennem
forskellige europæiske lande, som
MBU-konsulent Thomas Hougesen
havde tilrettelagt, og som hurtigt var
fuldtegnet.
KIRSTEN og Erich Rettig i Timmersig
får besøg af en busfuld, 55 medlem-
mer af det tyske rhododendronselskab
i deres have med over 700 rhododen-
droner. De er på vej til deres årsmøde,
i år et sted i Danmark.

20.
HUSUM Cricket Club skaber ny cricket-
sensation: På banerne ved Mikkelberg
gennemfører Dansk Cricket Forbund
sin pokalfinale 2011 mellem Husum og
Svanholm. Sidstnævnte vinder kam-
pen.
VOR avis skriver, at Prins Joachim bli-
ver æresbroder i Skt. Knudsgildet i
Flensborg – ligesom sin far Prins Hen-
rik.
ELSE og Nikolaus Marxen, Stenfelt, fej-
rer guldbryllup.
EDMUND Srogosz, Skovby, dør 93 år
gammel.

21.
DET danske velgørenhedshold Team
Rynkeby, der hver sommer cykler fra
Danmark til Paris for at samle penge
ind til Børnecancerfonden, mødes til
træning i Sydslesvig. Med på cyklen er
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statsminister Lars Løkke Rasmussen,
MF Eva Kjer Hansen og komikeren Jan
Gintberg samt chefredaktør Bjarne
Lønborg. Løbet finder sted 16.-22. juli.
SSW-landdagsmedlem Lars Harms si-
ger til vor avis, at SSW kan leve med,
at landdagen har reduceret de tre valg-
kredse i Nordfrisland til to.
MARIE Meyer, Skovlund, dør 84 år
gammel.

22.
OGSÅ de danske foreninger og institu-
tioner i Sønderbrarup er med, da Je-
dermannsfest – allemandsfesten finder
sted på markedspladsen.
ERWIN Hanfstengel, Ellund, dør 84 år
gammel.

22.-25.
DANSK Erhvervsforening for Sydsles -
vigs Berlin-tur med opera- og ambassa-
debesøg, et besøg i Springer-trykkeriet
og forbundskanslerkontoret bliver alle
tiders oplevelse for de 44 deltagere.

23.
FLENSBORG Bys forvaltning udsender
sin første mindretalsrapport: I fjordby-
en er der tale om 100% ligestilling.

24.
300 gæster indfinder sig på A.P. Møller
Skolen til skolens sommercafé – med
lærerkor og elevoptræden.

26.
SLESVIGSK Kreditforening melder på
generalforsamlingen om et tilfredsstil-
lende forretningsår og uddeler den ny-
indstiftede Niels Kjems-Initiativpris til
Grænseforeningens og især Duborg-
Skolens elevambassadører.
25 borgmestre og ledende forvalt-
ningsfolk fra Rendsborg-Egernførde
amt gæster Folketingets kommunal-
valg under deres flere dages besøg i
København, formidlet af SSF. Det
grænseoverskridende samarbejde og
mindretallets ligestilling var samtale-
emner.

HELGA og Christian Jappsen, Stende-
rup, fejrer diamantbryllup.

27.
DANSK Alderdomshjem inviterer til
åbenthus efter tilendebragte om- og til-
bygninger.
ULLA og Bernd Müller, Flensborg, fej-
rer guldbryllup.

27.-29.
DE danske Årsmøder afvikles over 40
steder i Sydslesvig under mottoet
Hvordan præger vi Sydslesvig, kulmi-
nerende med friluftsmøder om sønda-
gen i Flensborg, Slesvig og Tønning.
Tre ministre deltager: Transportminis-
ter Hans Christian Schmidt, viden-
skabsminister Charlotte Sahl-Madsen
og indenrigs- og sundhedsminister
Bertel Haarder. Protesten mod Kiel
fortsætter, og vejret kunne være bedre.
Årsmødeplakaten, en Istedløven bestå-
ende af 1.500 fotografier af Lars Salo-
monsen, er skabt af SSFs amtskonsu-
lent Per Dittrich, Rendsborg-Egernfør-
de. Årsmøderne indledes med 2x års-
møderock ved SSF, SdU og Aktivitets-
huset i Volksbad – med Powersolo, Su-
persymmentri og Veto. På Uffe-Skolen
i Tønning udstilles årsmødeplakater.
Årsmødelørdag er der debatmøde med
danske og tyske politikere, FUEF og
SSF på Flensborghus om nationale
mindretal, deres rammebetingelser og
betydning. Statsminister Lars Løkke
Rasmussen appellerer i sin årsmøde-
hilsen via Danmarks Radio skarpt til de
tyske politikere om at vende tilbage til
ligestillingen i det dansk-tyske grænse-
land.

28.
FOKUS, Dansk Skoleforenings må-
nedsblad, skriver, at gymnasielærerne
i Sydslesvig fra og med det kommende
skoleår dropper deres Sydslesvigtil-
læg. Bladet skriver videre, at forenin -
gen nu opsiger sine kontrakter om sko-
lebuskørsel med Slesvig-Flensborg
amt, efter at der igen er blevet skåret i
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tilskuddene. Mens de offentlige skoler
får refunderet 2/3 af deres transportud-
gifter, skal skoleforeningen nøjes med
1/6. De 310 berørte danske skoleelever
får nu et årskort til det offentlige bus-
system, og det kort betaler skolefor-
eningen; en besparelse på over en
kvart million euro. Amtet ønsker dog
fortsat at forhandle.

29.
ANNA Lassen, Flensborg, tidl. Struk-
strup-Tumby, dør 78 år gammel.

30.
KAPTAJNENs Legat mødes i Drage for
at se, hvad sidste års legatportion blev
brugt til i forsamlingshuset. Næste
stop er Nibøl Forsamlingshus, som er
dette års legatmodtager.

31.
150 optrædende og dobbelt så mange
tilhørere gør Jes Kruse-Skolens som-
merkoncert i Egernførde til et musi -
kalsk fyrværkeri for begge parter.

JUNI 2011

1.
EN historisk dag på A.P.Møller Skolen i
Slesvig: Skolens første 74 studenter får
huen på.
EN stor dag også på Duborg-Skolen i
Flensborg: 137 nyudklækkede studen-
ter får huen.
BJARNE Stenger Wulff stopper som in-
spektør på Hans Helgesen-Skolen i Fre-
deriksstad og tiltræder som pædago-
gisk-administrativ konsulent i Skolefor-
eningen. 

1.-4.
DE 13-18-årige på SdUs ungdomscamp
på Christanslyst oplever en fed week -
end.

3.-5.
PÅ mindretalsunionen FUEFs kongres i
østrigske Eisenstadt kritiserer præsi-

dent Hans Heinrich Hansen delstatsre-
geringens nedskæring overfor de dan-
ske skoler i Sydslesvig voldsomt: - Et
katastrofalt tilbageskridt i mindretals-
politikken i Slesvig-Holsten. Også af-
visningen af et intensiveret samarbej-
de mellem FUEF og EU-parlamentets
intergroup for nationale mindretal fra
gruppens side kritiseres. En ny gruppe-
ledelse sætter partipolitikken højere.
Heldigvis har en række danske EU-par-
lamentarikere sagt ja til at støtte FUEF,
der efter kongressen har 90 mindretal
som medlemmer. Kongressens centra-
le emner i år er derudover sinti & ro-
ma.

4.
VOR avis skriver, at Dansk Centralbi-
bliotek med udgangen af skoleåret
trækker sig fra bibliotekssamarbejdet
med Dansk Skoleforening omkring
Bredsted Fællesbibliotek. Voksenlåner-
ne serviceres fremover af bogbussen;
skolebiblioteket fortsætter som hidtil.

6.
KRAKs Blå Bog udkommer, og blandt
de 205 nye navne i bogen er to syd-
slesvigere: Overborgmester Simon Fa-
ber og arkivar dr.phil. Lars N. Henning-
sen.

7.
A.P. Møller-Fonden spenderer 3,1 mill.
kr. til renovering af hvile- og rekrea-
tionshjemmet Bennetgaard i Københo-
ved, skriver vor avis.

8.
INGE Harck, flensborgsk dukkekunst-
ner, hædres for sin mangeårige delta-
gelse i den tyske dukkefestival Max Os-
car Arnold-kunstpris i Sydtyskland,
skriver vor avis. Hun har også flere
gange vundet den såkaldte dukke-Os-
car.
VOR avis skriver videre, at der har væ-
ret rejsegilde på Tønning UFs på de
moderniserede omklædningsfaciliteter
i klubhuset.
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9.
SSW bør ikke iføre sig førertrøjen i kri-
tikken mod Danmarks indførelse af
grænsekontrol, mener formanden for
Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig,
Gerd Pickardt, på foreningens general-
forsamling. Andre i Sydslesvig - og i
Danmark for den sags skyld - har den
komplet modsatte opfattelse af SSWs
»indblanding« i dansk politik. Pickardt
beklager, at landsregeringen fortsat ik-
ke kann indse, at den begik en mindre-
talspolitisk fejl, da den skar i tilskuddet
til de danske skoler.
UWE Jacobsen, Tarup, runder de 70.

10.
SKURK, Skoleforeningens Underhold-
ningsorkester med erfarne som uerfar-
ne elever og lærere, giver en flot kon-
cert på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

12.
DOCKYARD-festivalen i Galwikparken
støttes af SSF og SdU. Her spiller syd-
slesvigske bands som Crashkurs, Tom
Klose og Supersymmetri samt Kaske-
lot fra Haderslev.
15.
HØJSKOLEDAGEN, som SdUs 50plus-
udvalg gennemfører, bliver et rigtigt
pletskud, idet ikke mindst bueskydning
har deltagernes interesse. Der er 60 af
dem – fra begge sider af grænsen.

15./16.
GRUPPEN af Statsrevisorer fra Folke-
tinget er ovenud tilfredse med, hvad
de har set og hørt under deres to da-
ges besøg hos det danske mindretal i
Sydslesvig, siger deres formand siden
1998 Peder Larsen (SF). De og deres
ledsagende embedsværk har konstate-
ret en professionalisering i mindretal-
lets omgang med statsmidler. Besøget
omfattede Flensborghus, Dansk Cen-
tralbibliotek, A.P. Møller Skolen, Nysta-
dens Børne- og Ungdomshus. Dansk
Generalkonsulat og Flensborg Avis.

16.
KIM Larsen giver koncert i et stopfyldt
Tyske Hus i Flensborg – inviteret af
SSF og SdU.
AMINAH Inger Tønnsen, sydslesvigsk
forfatterinde, modtager Dansk Forfat-
terforenings Fredspris, Drawsons Le-
gat, for at have deltaget bl.a. i mellem-
folkelige religionsprojekter, for mang-
foldighed og antidiskrimination.
TAGET på Slesvig teater er så falde-
færdigt, at teatret spærres for forestil-
linger. Nogle af dem henlægges til A.P.
Møller Skolen. Byrådet skal senere ta-
ge stilling til, om teatret skal repareres
eller nybygges.
KONTAKT, SSFs medlemsblad, skriver,
at SSF og SSW på et møde med parla-
mentarikere i Berlin vandt gehør for
deres ønske om ligestilling af de dan-
ske skoler og et fortsat tilskud fra Ber-
lin, men at de ønskede 3,5 mill. euro
endnu ikke er budgetteret for 2012.

17.
SSF afslutter koncertsæsonen med
Sønderjyllands Symfoniorkesters fami-
liekoncert i det fuldt besatte Tyske Hus
i Flensborg. Der spilles eventyrlig mu-
sik, og dele af det yngre koncertpubli-
kum involveres i, hvad der foregår på
scenen.
UNION-Banks aktionærer støtter på ge-
neralforsamlingen direktionens forslag
om at udvide aktiekapitalen. Fhv. til-
synsrådsmedlem Gerd Pickardt beskyl-
der tilsynsrådets formand Mogens
Therkelsen for at manipulere med til-
synsrådet. Tilsynsrådsmedlem Erich
Merbach betegner Pickardts frem-
gangsmåde som uacceptabel: kritik er
tilladt men interne tilsynsrådsforhold
er underlagt aktieselskabslovens tavs-
hedspligt. Flere stemte blank ved gen-
valg af tilsynsrådets formand.
VED dimissionen af Duborg-Skolens
137 studenter betegner rektor Ebbe
Rasmussen holdet - sammen med de
74 studenter fra A.P. Møller Skolen i
Slesvig – med 211 studenter alt i alt
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som den hidtil største sydslesvigske
studenterårgang.

18.
I VOR avis offentliggøres et brev fra
udenrigsminister Lene Espersen til
Sydslesvigudvalget, hvori hun gør re-
de for, at presset mod Berlin for lige-
stilling af de danske skoler i Sydslesvig
vil fortsætte.
FRISISKE film er lagt på internettet af
mediemanden Claas Riecken, skriver
vor avis. De kann ses på www.youtu-
be.com under stikordet Claas Riecken.
HELSE- og rekreationshjemmet Ben-
netgaard i Københoved runder de 75
og fejrer det på behørig vis.
DER er atter fest for alle mindretal på
stranden i Solitude i Flensborg, arran-
geret af Arbeitsgemeinschaft Deut -
sches Schleswig med overborgmeste-
ren og generalkonsulatet som faddere.
Fra dansk side deltager et par af SdUs
fritidshjem med børneaktiviteter.
EDITH Brokle, Hanved-Langbjerg,
runder de 90.
ESTHER Svava Olsen, Flensborg, dør
97 år gammel.

18./19.
DER ER årsmøde/ generalforsamling
på det ny Vesterled på Holmslands Klit,
og dagen efter er der åbenthus, hvor
mange benytter sig af lejligheden til at
besigtige den ny og nu tidssvarende
lejrskole. Kunstmaler Hans Clausen,
Djursland, tidl. Slesvig, leverer to flotte
malerier til »slottet i Vesterled«.
MUSIK & Ungdom lægger beslag på
scenerne i Tivoli i København, og
blandt de optrædende orkestre er også
Skoleforeningens Underholdningsor-
kester SKURK, der får 40 minutter til
sin sæson-afslutningskoncert.
DGIs landsmesterskaber i fodbold for
U10 og U11 finder sted hos Slesvig IF
med over 400 spillere, trænere og lede-
re.

19.
HKUF - Harreslev/Kobbermølle UF er
med sine 90 år blandt de ældste dan-
ske foreninger i Sydslesvig. Det fejres
på skolen med kaffe og grill og børne-
aktiviteter.
BREDSTED handelsstandsforening ar-
rangerer Kulturmeile på torvet, og det
danske og frisiske mindretal er invite-
ret med for at vise ansigt. MBU-bandet
Elephant Doubt fra Flensborg rockede
på en mindre scene.

20.-22.
UNDERVISNINGSMINISTER Troels
Lund Poulsen møder Samrådet ved
Sydslesvigudvalgets besigtigelsestur
på sydvest-egnen og orienteres om de
slesvig-holstenske nedskæringer. Han
vil gerne mødes med mindretallet
hvert halve år. Udvalgets besigtigel-
sestur afsluttes i mindretalsudstillin -
gen på Danevirke Museum. Udvalget
mødes også med lærerforeningen, der
har bedt om mødet.

21.
SSFs Årsmødeudvalg evaluerer dette
års årsmøder i Hærvejshuset i Skovby
sammen med alle, der vil.

22.
VOR avis skriver, at EU-programmet
Interreg har givet afslag til Grænsefor-
eningen m.h.t. at kunne flytte Projekt
Slesvig til næste år. Foreningen søger
nu midler ad anden vej for at realisere
projektet, der går du på at samle unge
og deres ideer om at gøre grænsere-
gionen mere attraktiv.
31 elever tager afsked med Jes Kruse-
Skolen i Egernførde.

22-24.
DELTAGERE fra 15 lande deltager i den
13. internationale konference for min-
dretalssprog i Sønderborg og Flens-
borg, arrangeret af universiteterne dér,
Grænseregionsforskningsinstituttet og
ECMI
FLENSBORG byråd drøfter kommu-
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nens første rapport om det danske
mindretal - og meget af dialogen fore-
går på dansk.
BÅDE landsregeringens angreb på
ligestillingen og den danske regerings
indførelse af toldkontrol ved grænsen
er emnerne i diverse taler ved sankt-
hansfester i Sydslesvig.
KLOSTERband giver den hele armen
ved vestkystkultur-koncerten i Tøn-
ning, arrangeret af SSF Husum og Ej-
dersted amter.
METTE Bladt Hansen, Flensborg, dør
58 år gammel.

24.
DE danske i Rendsborg-Bydelsdorf-
området indvier deres nye forsam-
lingshus, SSFs »Ejderhuset« i Bydels-
dorf. Det blev bygget bag SSFs pensio-
nistboliger som erstatning for Amt-
mandsgården i Rendsborg, hvor udfol-
delesmulighederne p.g.a. fredningsbe-
stemmelser er begrænsede. Huset står
til salg.
PÅ vor avis´ generalforsamling medde-
ler chefredaktør og adm. direktør Bjar-
ne Lønborg, at økonomien og abonne-
mentstallet holdt - trods kriser og spa-
rerunder, og at man arbejder intenst
på at fremtidssikre avisen også via et
hurtigt og elektronisk format.
DUBORG-Skolen i Flensborg, nu fæl-
lesskole, translokerer sit første hold
hovedskoleelever fra 9. klasse.
SIDSTE skoledag for 9. og 10. kl. på
Sønderbrarup Danske Skole. En stor
del af afgangseleverne fortsætter på
A.P. Møller Skolen i Slesvig.
PÅ Jens Jessen-Skolen smutter både
skolens sidste realister og begge 9.
klasserne ud i friheden hhv. til videre
skolegang på gymnasiet.
EN betydningsfuld del af Flensborgs
tyske som danske kulturudbydere skri-
ver et brev til Flensborg by, hvor man
beder om ikke at skære forhastet i kul-
turbudgettet.
GERHARD Mammen, Rødekro, runder
de 50.

24.-26.
FLENSBORG Yachtclub gennemfører
weekenden igennem sin sommerlejr
2011 med 200 børn i 7-15 års alderen
fra hele Danmark og Sydslesvig.

25.
DET store Adelgilde på Sankt Knuds-
borg: Knudsbrødrenes morgenkaffe i
Borgerforeningen, modtagelse hos
overborgmesteren på Flensborg råd-
hus, afhentning af den gamle majestæt
Paul Strunz, optog gennem byen, skyd-
ning på borgen og fest om aftenen.
Lars Munk er ny majestæt, idet han
ramte pletskud på sølvskiven.
VOR avis skriver, at spejdernes Kærne-
gruppe i Store Vi gennem aktioner og
gaver er godt på vej til at få opfuldt de-
res drøm: en egen hytte til 30.000 euro.
INGEN penge men masser af gåpå-
mod: I Sørup Danske Børnehave tager
20 forældre plus medarbejderne fat på
at shine børnehaven op inde og ude.
Og børnene blev også passet.

25./26.
17 medarbejdere fra Dansk Sundheds-
tjeneste deltager i Lauf ins Leben-ar-
rangementet til fordel for kræftsyge.
De og andre var på benene - man kun-
ne gå, løbe, trippe - i 24 timer på
sportspladsen ved Eckenersgade i
Flensborg.

27.
PÅ mødet i Det sydslesvigske Samråd
præsenteres Europarådets Ekspertko-
mité for Mindretals- og Regionalsprogs
rapport om, hvordan Tyskland omsæt-
ter den europæiske spogcharta. Både
på ligestillingsområdet (især skolerne),
og når det gælder dansk som accepte-
ret sprog ved henvendelser til myndig-
heder samt tyske mediers manglende
brug af andre sprog end tysk kritiseres.
Samrådet sætter sin lid til Berlin, når
det gælder genoprettelsen af ligestil-
lingen.
LÆK Danske Skole siger fravel til 54
elever fra de tre afgangsklasser.
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28.
GUSTAV Johannsen-Skolen og Jens
Jessen-Skolen i Flensborg sender de-
res sidste 34 hhv. 24 realister ud af
skolen. Med deres afgang er realskolen
afskaffet.
REINHARD Hossenfelder, Sillerup,
runder de 70.

29.
FUEF, SSF og EU-parlamentariker An-
ne E. Jensen gennemfører en mindre-
talskonference i Europa-Parlamentet i
Strasbourg.
EFTER et ekstraordinært møde i kon-
taktudvalget i Berlin er ikke mindst
SSFs formand Dieter Paul Küssner util-
freds med den manglende støtte til
mindretallet fra forbunds- og landsre-
geringens mindretalskommitterede i
ligestillingssagen.
CDU og FDP afviser påny og for 5.
gang siden 1998 at optage sinti & roma
som mindretal i delstatsforfatningen,
denne gang ved at stemme blank.
VOR avis har gæstet Ladelund Ung-
domsskole og skriver om elevernes
»bi«-indtægter fra biavl.
SIDSTE dag på Christian Paulsen-Sko-
len i Flensborg - skolen lukkes. Som-
merfesten er også afskedsfesten for
skoleinspektør Jens Erik Salomonsen.

30.
KONTAKT, SSFs medlemssider præ-
senterer Det sydslesvigske Samråds
egen hjemmeside www.samraadet.in-
fo/
VOR avis skriver, at Cornelius Hansen-
Skolen i Flensborg har sendt sit første
hold hovedskoleelever, der har gået i
fællesskole i tre år, ud af skolen.
Resten af klassen tager realeksamen
næste år, og nogle fortsætter i gymna-
siet.

JULI 2011

1.
CDU-/FDPs knappe landdags-flertals af-
visning af at optage sinti & roma i del-
statsforfatningen forarger ikke blot
SSW men også præsident Hans Hein-
rich Hansen fra mindretalsunionen FU-
EF og formand Tilman Zülch fra Ge-
sellschaft für bedrohte Völker.
AMI, Anne Margrethe Jessens sidste
dag som populær skoleinspektør på
Oksevejens Danske Skole markeres
festligt.
WALTER Johannsens sidste arbejds-
dag efter 42 år som skoleinspektør ved
Hans Meng-Skolen i Vesterland og si-
den ved Vesterland/Kejtum Danske
Skole.
DIRK Dillmann og Sönke Wischnewski
(SSW), Flensborg Sportpirater, delta-
ger i forbundspræsidentens haveparty
på slot Bellevue i Berlin.
MINDRETALSRÅDET i Tyskland får ny
formand i saterfriseren Karl-Peter
Schramm. Han afløser turnusmæssigt
sorberen David Statnik. Mindretalsrå-
det består af danske sydslesvigere,
sorbere, frisere og sinti & roma. Det
har sekretariat i forbundsindenrigsmi-
nisteriet. Schramm lover fuld støtte til
det danske mindretals kamp for lige-
stilling.

2.
FOKUS, Dansk Skoleforenings må-
nedsblad skriver, at tilskuddet til for-
eningen ikke er med i forbundsrege-
ringens budgetudkast for 2012. Bladet
skriver videre, at foreningens styrelses-
møder fremover er åbne. Månedsbla-
det beretter videre om en voksen-
undervisnings-sæson med kun lille
tilbagegang: 407 kurser blev det til
med 4.200 kursister, heraf 2/3 dansk-
kurser.
VOR avis skriver, at skoleforeningen
hurtigst muligt vil flytte Centralen for
Undervisningsmidler, Skolepsykolo-
gisk Kontor og teknisk afdeling ind i
den nedlagte Christian Paulsen-Skole i
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Flensborg. Formentlig ingen vil købe
en skolebygning, men der skønnes at
være godt salg i de bygninger, der så
bliver ledige andetsteds; og en lejekon-
trakt opsiges også.
DE første 150 forventningsfulde
sydsles vigske feriebørn sendes afsted
fra Padborg station.
MANGE trodsede regnen, da Mikkel-
berg i Hatsted for 10. gang dannede
rammen om Spielmannzug Hattstedts
internationale musikfest for garder og
marcherende musikkorps.
PÅ Tydal starter Dansk Spejderkorps
Sydslesvigs jamborette 2011 med 620
internationale deltagere og økologisk -
for det meste hjemmedyrket forplej-
ning. Jamboretten varer en uge og
finder sted hvert fjerde år.

2./3.
DANEVIRKE Museums og vikingefor-
eningen Opinn Skjolds vikingemarked
på Danevirke havde trods vejrets svig-
ten en god weekend med masser af
interesserede besøgende, der også kig-
gede nærmere på mindretalsudstillin -
gen på museet.

3.
GÆSTER fra Sverige og Norge ankom-
mer i Tarp på flere dages venskabsbe-
søg hos den lokale Foreningen Nor-
den-afdeling.
KIM Jessen, Timmersig, dør 34 år
gammel.

4.-8.
DER er stopfyldt på SdUs sommerlejr
for de 11-13-årige på Christianslyst.

5.
OGSÅ i år er der sydslesvigske studen-
ter i pantboden ved Roskilde Festiva-
len, skriver vor avis.
DEN i især tyske medier kritiserede
skærpede danske grænse-toldkontrol
indføres.
VOR avis skriver, at bureaukratiet efter
branden på Tydal nu er afviklet, og en
ny hovedbygning kan påbegyndes. De

nødvendige 1,5 mill. euro skal dog lige
skaffes først af SdU og spejderkorpset.
VIDERE skriver vor avis, at Ejdersted
SSF og Tønning Menighedspleje har
været på alle tiders tur til Danevirke –
med 22 personer.
OGSÅ SdUs fodboldskole i Slesvig af-
lægger avisen et besøg hos: 50 8-12-
årige nød en forlænget weekend sam-
men.

6.
DEN sydslesvigske sommerhøjskole på
Lyksborg Danske Skole med 120 store
og små deltagere fra Danmark og Syd-
slesvig betegnes af en af instruktører-
ne som Sydslesvigs bedste arrange-
ment, skriver vor avis.
MEN også et besøg på SdUs sommer-
lejr på Christianslyst for 92 11-13-årige
får vor avis tid til. Om de unge læser
noget? Svar: Læse? Vi har sommerfe-
rie.

6.-9.
DET grænseoverskridende projekt
»Børnenes Grænse«, initieret af Græn-
seforeningen Vejle Vesteregn og gen-
nemført sammen med SSF, i Randbøl-
området samler 14 børn og 16 voksne
til alskens historiske og hverdags akti-
viteter.

7.
VOR avis gæster Skipperhuset i Tøn-
ning, hvor bestyrer Jette Jochimsen
fortæller, at SSFs lejrskole mod nor-
malt 13-15 danske lejrskoleklasser i år
kun modtager 9-10 skoler. Grænsefor-
eningens tilskud til transport syd for
grænsen er ophørt, men SSF og SdU
er sprunget ind.
43 FDFere fra Flensborg, Bredsted,
Tønning og Egernførde drager til FDFs
store sommerlejr på Sletten ved foden
af Himmelbjerget.

8.
VOR avis skriver, at den for tre år siden
lukningstruede Garding Danske Børne-
have med dengang 5 børn nu har 13
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børn. Det skyldes ikke mindst et bedre
samarbejde foreningerne imellem, me-
ner børnehaveleder Kerstin Meinert.
BERND Weinzierl, Tønning, dør 50 år
gammel.

9.
FYSING-udgravningerne gæstes af vor
avis: Samtidig med Hedeby var der og-
så en større bebyggelse i Fysing med
en byggestil, der tyder på, at Danevirke
ikke blot var en militær men også en
kulturel grænse.

11.
ANNE Nieborak-von Eitzen og Jan von
Eitzen vies på det gode skibe Möwe på
Flensborg fjord.

12.
A.P. Møller Skolen bliver den kommen-
de koncertsæsons redning i Slesvig:
P.g.a. at byens teater er lukket, spilles
alle Schleswig-Holsteinisches Sinfoni-
eorchesters Slesvig-koncert på A.P.
Møller Skolen.

13.
DANNEBROG hejses på Dansk Alder-
doms- og Plejehjem i Flensborg: Dora
Weiß runder de 101.
VOR avis portrætterer SSFs ældreklub i
Frederiksstad, der mødes hver fredag
året rundt på Paludanushuset. I snit er
der 14-17 deltagere.
KRESTEN Philipsen, Lundtoftbjerg, dør
66 år gammel.

15.
DER åbnes op for verdensmusikken, da
den flensborgske gårdkultur-festival
(Flensburger Hofkultur) gennemføres i
Flensborgs mange idylliske baggårde.
Også Flensborghus, Dansk Centralbi-
bliotek og Union-Banks gårde er med,
når internationale solister og bands
optræder til midt i august.
I VOR avis bekendtgøres, at næste sæ-
sons »vestkystkultur« med SSF-koncer-
ter i Husum, Tønning, Frederiksstad og
Garding er klar.

ENDVIDERE beretter vor avis om et
sommer-hyggemøde for fynske ferie-
værter og deres feriebørn på Nyborg
Strand. Det skal være med til at anime-
re andre til også at modtage et
sydsles vigsk feriebarn.
RØDDING Højskole får 20 mill.kr. fra
A.P. Møller Fonden til nye faglokaler,
skriver vor avis.
THOMAS og Anneliese Voss, Vippen-
torp/Wippendorf, fejrer guldbryllup.
URSULA Jürgensen, Flensborg, dør  70
år gammel.

16.
DET andet og sidste hold feriebørn
sendes nordpå fra Padborg station. Alt
i alt er 350 danske skolebørn fra Syd-
slesvig dermed draget nordpå, men
dobbelt så mange havde haft lyst til at
tage af sted. Der er bare ikke ferieplad-
ser nok.
70 cykelryttere fra Team Rynkeby
Ringe med bl.a. statsministeren starter
deres Tour de Paris. Depotstop bliver i
Padborg. Første etape slutter i Bydels-
dorf. Også cykelentusiasten, chefredak-
tør Bjarne Lønborg er med.
VIVIENNE og Lars Bossemeier kirkevi-
es i Harreslev. Lille Iben døbes.
BERIT Piepgras og Johan Nieuwenhui-
ze, Den Haag, bliver gift.

19.
MINDRETALsudstillingen på Danevirke
Museum er siden åbningen den 1. april
blevet set af knap 8.000 mennesker,
oplyser museumsinspektør Nis Hardt
til vor avis.
DET lille Teater Flensborg udsender sit
sæsonprogram indeholdende tre nye
stykker. Aktører og sangere i alle aldre
efterlyses.
KARIN og Werner Leverenz, Flensborg-
Sporskifte, har kunnet fejre guldbryl-
lup. De fik ved den lejlighed overrakt
Sporskifte SSFs hædersnål, skriver vor
avis.
PETRA Therkelsen, Kruså, dør 86 år
gammel.
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21.
FUEF, mindretalsunionen, er ifølge vor
avis enig med de fire anerkendte natio-
nale mindretal i Tyskland om, at Berlin
bør fremlægge en sammenhængende
mindretalspolitik i stedet for at sende
mindretallene fra det ene finanshul til
det næste. FUEF-præsident Hans Hein-
rich Hansen lægger ikke fingre imellem.
VOR avis har kigget på det delvist
istandsatte Slesvighus, hvor SSFs se-
kretariat, biblioteket og vor avis´ redak-
tion om kort tid kann flytte ind.
ULRICH Stellfeld-Petersen, Langhorn,
runder de 60.

22.
PROFESSOR Christine Langenfeld,
Göttingen, giver i en ny bog om Tysk-
lands forpligtelser i henhold til den
europæiske sprogcharta (»Europäische
Charta der Regional- und Minderhei-
tensprachen« - Nomos-Verlag) det
danske mindretal i Sydslesvig samt
Folketing og regering i København ret i
deres kritik af landsregeringens slæk-
ken på ligestillingen: Forpligtelsen til at
sikre undervisningstilbud til mindretal-
let på dets eget sprog kan opfyldes via
de offentlige skoler eller ved at støtte
et privat skolesystem som i Sydslesvig,
men så er delstaten også forpligtet til
ligestillingen.

23.
FRIISK Foriinings ungdoms- og kultur-
konsulent Gary Funk siger i vor avis, at
når de unge flytter væk fra landsdelen,
så er det ikke et specifikt frisisk pro-
blem. Det er generelt for alle kulturer,
men det er bare mere synligt i en lille
gruppe.

25.
TRADITIONEN tro mindes Istedslaget
1850 bl.a. i Flensborg og Slesvig.

26.
GERDA Schaupp, Flensborg, runder de
85.

27.
EN miniudgave af Istedløven er an-
kommet. Den står på den danske side
af grænseovergangen ved Kruså – pla-
ceret dér af Istedløvens Venner, hvem
det så end er.
GERDA og Harry Schaupp, Flensborg,
fejrer krondiamtbryllup = 65 års ægte-
skab.

31.-7.
UNGE medlemmer af SdU deltager i
den Nordiske Ungdomsuge på Åland-
søerne.

AUGUST 2011

1.
VERA Bjerre Dröse tiltræder som ny le-
der af Sønderbrarup Danske Børneha-
ve, hvor hun efterfølger Renate Löhrs,
der gik på pension sidste år.
TORGE Petersen, tidl. leder af Drage
Danske Børnehave, tiltræder som leder
af Rendsborg Danske Børnehave.
SUSANNE Ipsen tiltræder som skolein-
spektør på Oksevejens Danske Skole i
Flensborg.
CHRISTIAN Schlömer tiltræder som in-
spektør på Ejderskolen i Rendsborg,
Kasper Stavnsbo som ny viceskolein-
spektør.
ANGELIKA Uth tiltræder som inspektør
ved Hanved Danske Skole.
ANNE Christiansen, SSFs Sekretariat
for Gottorp Amt, fejrer 25 års jubilæ-
um.

2.
SELVOM den øverste skattemyndig-
hed, Zentralamt für Steuern i Bonn, har
sagt god for, at danske lærere i Syd-
slesvig kan trække deres danske syge-
sikring fra i skat, håndhæver skatte-
væsnet i Flensborg det fortsat ikke,
måtte ifølge vor avis et dansk læreræg-
tepar i Sydslesvig erkende.
AARHUS Universitetskor indleder sin
Tysklands-turné med en forrygende
koncert i Ansgar Kirke i Flensborg.



321

CLARA Petersen, Jaruplund, runder de
85.

3.
SSF indleder en ny sæson med »vest-
kystkultur« og koncert på Husumhus
ved Haugaards Fiddle School, der har
været på en uges violinskole i Breklum
sammen med over 100 musikere fra 14
nationaliteter.

4.
VOR avis omtaler Herbert Cordsens
smukke Mårup Kirke-fotoudstilling på
Aktivitetshuset i Flensborg.

5.
KRISTIN og Jesper bliver gift i Flens-
borg, meddeler forældrene Gudrun og
Joachim Jannsen/ Ellen og Franz
Losch.

8.
VOR avis skriver, at Henry Buhl, Mik-
kelberg/ Hatsted, bortauktionerer tre
kunstværker via vor avis til fordel for
de sultende i Somalia.

8.-12.
AKTIVITETSHUSET har planer om en
city-sommerhøjskole med grænsevær-
dier som tema.

10.
LAUST Jepsen, Brøstrup, dør 72 år
gammel, annonceres i vor avis.

11.
MODERN Brass Quintet giver koncert
på Dansk Centralbibliotek som led i
Flensburger Hofkultur.
HARRY F. Schmidt, København, tidl.
Flensborg, dør 84 år gammel.

12.
VOR avis rapporterer om nogle gode
oplevelser, som 57 børn og voksne fra
Kobbermølle SSF og Skole havde, da
de tog  til Helgoland.
ADELINE Petersen, Kiel, dør 70 år gam-
mel.

13.
ELLEN Elisabeth Maagaard Andresen,
Kruså, dør 88 år gammel.

15.
FRA og med i dag præsenterer vor avis
nybegyndere ved de danske skoler i
Sydslesvig.

17.
LISBET Mikkelsen Buhl og Olaf Runz
kan se tilbage på 25 års ansættelse i
Dansk Skoleforening. I dag er de kon-
sulent hhv. afdelingsleder i skoledirek-
tionen.

18.
VOR avis skriver, at SSW opgiver lidt
af sin selvvalgte tilbageholdenhed
m.h.t. valgkamp i Holsten. Næste gang
skal der gøres lidt mere, men der op-
stilles ingen direkte SSW-kandidater. I
2009 fik SSW næsten 24.000 stemmer i
Holsten, og mange flere var endog ikke
klar over, at de kunne listestemme på
SSW.
DR. Annemarie Knörzer-Dibbert, Flens-
borg, dør 96 år gammel.

19.
HARRESLEV Danske Heldagsskole/Fri-
tidshjem fejrer den ny til- og ombyg-
ning, der har været et godt stykke
undervejs og faktisk har stået færdigt i
et stykke tid allerede. Delstaten, kom-
munen og den danske stat har støttet
projektet.
LUKAS Lausen er den første modtager
af Margareta Erichsens Mindelegat,
overrakt i Margareta Erichsen-salen på
Mikkelberg. 
PÅ adressen sswungdom.de finder
man SSWUs nye hjemmeside, skriver
vor avis.

20.
ÅBENTHUS i de danske institutioner i
Sønderbrarup. Alle danske foreninger
er med, og ikke kun tyskerne kommer
for at se og høre.
PAINTED Green giver koncert i Slesvig,
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inviteret af SSF Gottorp amt og Schles-
wiger Musikclub.
KIRSTEN Grodum, Aabenraa, dør 83 år
gammel.

22.
HEIDI Lorenzen går på pension efter 31
år i Kielseng Børnehave i Flensborg.
MANFRED Kühl, Harreslev, fylder 70
år.

23.
DEN selvejende institution Dybbøl
Mølle og Grænseforeningen går sam-
men om en landsindsamling til fordel
for en vedvarende istandsættelse af
nationalklenodiet Dybbøl Mølle.

24.
VOR avis skriver, at skattevæsnet i
Flensborg langt om længe er efterkom-
met Bundeszentralamt für Steuerns
opfattelse af, at danske læreres bidrag
til dansk sygesikring giver fradrag på
den tyske selvangivelse.

25.
24 elever fra 5. klasse på den tyske sko-
le i Tønder og fra 4.-6. klasse i Viding-
herred Danske Skole i Nykirke afslutter
deres fælles cykeltur langs Grænseru-
ten med afstikkere. På den 140 km
lange strækning krydses grænsen nog-
le gange. De samarbejder og bliver klo-
gere sammen, siger deres fire lærere.
GOTTORP Børnehave i Slesvig siger
farvel til Christel Neelssen efter over 43
års ansættelse.
ANNEGRET og Kurt Gosch, Harreslev,
fejrer guldbryllup.

26.
KOBBERMØLLE Danske Skole fejrer 85
års fødselsdag.

26./27.
DER ER Seaside Rendeszvous-festival i
Flensborg, og SSF er medarrangør.
Danske og internationale bands spiller,
og også Sydslesvigs egen Supersym-
metri er med.

27.
HUSBY Danske Børnehave fejrer 50 års
jubilæum.
SSF/SSW Gottorp amt drager på fami-
lietur til det ny Vesterled på Holms-
lands Klit.
DANIELA Bischoff og Kim Brenzel bli-
ver viet i vikingebyen Hedeby og Got-
torp slotskirke.

28.
FOLKEMØDE på Ejer Bavnehøj, og og-
så danske sydslesvigere er at finde dér
den dag. Klimaminister Lykke Friis og
generalkonsul Henrik Becker-Christen-
sen er hovedtalere. Sidstnævnte beteg-
ner 2010 som det mest turbulente år si-
den 1955 – rent mindretalspolitisk.
INDVIELSE af den takket være A.P.
Møller-Fonden nu færdigt ombyggede
præstegård og kirke i Vesterland med
festgudstjeneste og fest.
ROLPH Wehmüller, Langballeå, dør 89
år gammel.

30.
DET sydslesvigske Samråd enes om at
stramme sine kommentarer til landets
mindretalspolitik i den kommende del-
statsrapport om mindretallenes situa-
tion op.
UC Syd og det danske som det tyske
mindretals skoleforeninger arrangerer
konference om gymnasiepædagogik
og mindretalsdannelse på Duborg-Sko-
len i Flensborg. 100 deltagere.
KOMMER rød blok til magten i Dan-
mark, afskaffes grænsekontrollen,
lover Benny Engelbrecht (S) og Jesper
Petersen (SF) i vor avis. Debatten for
og imod skærpelsen af den danske
grænsekontrol har kørt hele sommeren
igennem.

31.
GRÆNSEFORENINGEN mødes med
Sønderborg Grænseforening for at
drøfte uoverensstemmelser.
VOR avis skriver, at den 19-årige syd-
slesviger John Bork fra Flensborg
vandt tredjepladsen ved en internatio-
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nal bmx-konkurrence i København i
weekenden.
WOLFGANG Johannsen, Flensborg,
dør 77 år gammel.

SEPTEMBER 2011

1.
SSFs medlemssider KONTAKT skriver
om alle tiders 25 års jubilæum i Spæt-
teklubben i Harreslevgade i Flensborg.
KONTAKT skriver videre, at det danske
dragebådhold i Frederiksstad godtnok
ikke vandt men gennemførte drage-
bådssejladsen med højt humør.
HANS Helgesen-Skolen i Frederiksstad
får ny inspektør i Kim Borghus som
efterfølger for Bjarne Stenger-Wullf.
PRIVATRADIOEN Antenne Sylt sender
også indslag på frisisk.
SVEN-Olaf Christensen fejrer 25 års ju-
bilæum i Union-Bank i Flensborg.
PAUL Hertrampf, Flensborg, runder de
80.

2.
SSF indvier første byggeafsnit af det
istandsatte Slesvighus i Slesvig. Sekre-
tariat, bibliotek, SSW og vor avis´ lokal-
redaktion er flyttet ind. Nu samles der
penge til istandsættele af salen.
SCHWANZEN Sänger Knaben fra Kø-
benhavn giver den hele armen med på
Det lille Teater Flensborg, arr. af SSF.
Forestillingen er uegnet for mindre
børn.
FLEMMING Nielsen, Grænseforening-
en i Sønderborg, melder sig ud af for-
eningen i protest imod, at hovedfor-
eningen fortsat støtter, at danske og
tyske soldater i uniform og med våben
er fælles om Dybbøl-arrangementet,
skriver vor avis.
ANITA Thordsen, Læk, dør 90 år gam-
mel.

3.
RENANA Schulze og Lars Clausen vies
i Hanved.

MIA Vedel og Morten Løgsted Mein-
feldt vies i Helligåndskirken.
4.-10.
ECMI og Flensborg universitet rrange-
rer en sommerskole med 25 studeren-
de fra hele Europa. Emnet er nationale
mindretal.

5.
HANS Heinrich Hansen, FUEF-præsi-
dent, modtager den sydtyrolske min-
dretalspris.

6.
VOR avis skriver, at kunstforeningen i
Harreslev er nedlagt, og at dens sam-
ling af Hans Busch-Alsen-billeder nu er
overdraget Slesvig-Flensborg amts
kunstfond.

7.
VOR avis portrætterer to nyansatte på
Flensborg rådhus: pressetalsmand Cle-
mens Teschendorf og Philip Micha
som overborgmesterens sekretær.
Begge er tosprogede. Også Dansk Cen-
tralbiblioteks nye formidlingschef Pia
Henriette Friis præsenteres.
STYRELSEN i SdU beskæftiger sig
med det forstående hovedsende-
mandsmøde og ønsker det mere ung-
dommeligt, måske som temafest. Bud-
gettet 2012 bliver godkendt – indebæ-
rende en forhøjelse af tilskudsønsket
fra den danske stat.
HEINZ Jörs, Harreslev, dør 71 år gam-
mel.

8.
SSFs medlemsblad KONTAKT skriver,
at SSFs Årsmødeudvalg leder efter en
årsmødesang til næste år og opfordrer
sangskrivere og komponister om at
komme i gang.
DANSK Sundhedstjeneste indrykker en
annonce i vor avis, hvori de søger en
ny forretningsfører og afløser for
Georg Hanke, der går på pension til
foråret 2012.
VOR avis afslutter flere ugers debat om
frisiske tekster i avisen ved at indgå en
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aftale med Friisk Foriining om, at den
laver et frisisk sproghjørne ind imel-
lem.
KARL-Otto Schwarzer, Flensborg, dør
64 år gammel.

9.
UDSTILLINGEN om Istedløven åbnes
på Flensborg bymuseum.
EN forælder til børn i Harreslev-Kob-
bermølle UF kritiserer i vor avis, at der
tales for meget tysk i foreningen. Pro
et contra af nødvendigheden med tysk
tale i SdUs foreninger fylder spalterne i
vor avis et stykke tid derefter.
UTE og Harry Diedrichsen fejrer guld-
bryllup.

10.
ISTEDLØVEN genindvies på Flensborg
Gl. Kirkegård. Prins Joachim og kultur-
minister Per Stig Møller samt den tys-
ke ambassadør i Danmark Michael
Zenner kaster glans over ceremonien,
der ud over en lang række indbudte
gæster også overværes af en talstærk
skare nysgerrige, deriblandt en gruppe
beboere fra Dansk Alderdomshjem.
Ceremonien er arrangeret af Flensborg
by, hvorfor overborgmester Simon Fa-
ber og bypræsident dr. Christian De-
wanger er værter både her, ved recep-
tionen på Flensborg rådhus og ved
rundvisningen i udstillingen på bymu-
seet. Løven skal ses som udtryk for de
gode bånd mellem danskere og tyske-
re. Ikke alle tyskere er enige.
HISTORISK Samfund for Sønderjyl-
land, Sydslesvig-afdelingen indbyder
til løvemøde med foredrag ved Lars N.
Henningsen, sang ved Studenterfor-
eningen og grillmad i Centralen for
Undervisningsmidlers have i Flens-
borg.
PÅ Slesvig-Ligaens landsmøde i Sles-
vig får bestyrelsen medhold i at an-
bringe foreningens formue i en fond.
Det sikrer tilskud til Sydslesvig, selv
om foreningens medlemstal falder
endnu mere drastisk, og foreningen
eventuelt må nedlægges. Formand

Flemming Radsted Madsen er også
formand for fonden. Bente Stenger får
ligaens legat, og formanden selv liga-
ens hæderstegn.
FOKUS, Skoleforeningens medlems-
blad nævner en række 40 års jubilarer i
flæng: Helga Rogat, Hanne Büchner,
Bodil Dahm, Karin Diercks-Asmussen,
Ami Jessen, Herdis Østergaard, Edith
Gnisa og Angelika Gergolla.
VOR avis besøger skoleinspektør Jens
Ravnskjær, Bredsted Danske Skole, der
sammen med hustruen Kirsten Lum-
bye Ravnskjær, Husum Danske Skole,
har taget orlov og med sønnen Skjold
på 2 flytter til en skole i Nordøstgrøn-
land om to uger.

13.
FOR tiden arbejdes der fortsat intenst
på at overbevise parlamentarikerne i
Berlin om nødvendigheden af ligestil-
ling, især på skoleområdet, fastslår for-
mand Dieter Paul Küssner på SSFs
hovedstyrelsesmøde i Egernførde.

13.-17.
DEN nordiske litteraturfestival Littera-
turfest.nu 2011 afvikles med 8 nordiske
og 2 tyske forfattere og 20 arrangemen-
ter på begge sider af den dansk-tyske
grænse frem til 17. september. Medar-
rangør er bl.a. Sydslesvigsk Forening.

14.
SSF Flensborg By og Nordisk Informa-
tionskontor indbyder til forfatteraften
med islændingen Jogvan Isaksen på
Flensborghus.
SSW har vendt 20 års medlemsned-
gang, skriver vor avis. Efter op til flere
hvervekampagner – og flere følger – er
medlemstallet nu på 3.647. Men også
sammenholdet overfor Kiel og ned-
skæringerne på skoleområdet gav po-
te.

15.
DER er valg i Danmark, og rød blok
danner regering. Det betyder også bl.a.
et nyt Sydslesvigudvalg.
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FIREWORKS starter jazz på Flensborg-
hus-sæsonen ved SSF og SdU.
SYDSLESVIGs danske Kunstforening
åbner en udstilling med Henrik Have-
billeder på biblioteket.
ELEVERNE på Nibøl Danske Skole kan
glæde sig over en ny multiboldbane i
skolegården finansieret af fonde, enga-
gerede forældre og Skoleforeningen,
skriver vor avis.
DUBORG-realister årgang 1959 mødtes
i Flensborg Yacht Clubs klublokale i
Flensborg og mødes igen 7. september
2012.
I VOR avis annonceres Ludwig Römers
død.

16.
MÅRKÆR Danske Børnehave fejrer, at
den har 40 års jubilæum, og at den har
fået så godt som komplet nyt interiør,
mens den udefra ligner sig selv.
ULLA Miilmann tryllebinder publikum
som solofløjtenist ved en koncert med
Sønderjyllands Symfoniorkester i
Flensborg, indbudt af SSF.

17.
NORDISK Informationskontors nordis-
ke litteraturfest.nu afsluttes med forfat-
terstævne på Flensborg Bibliotek med
Håkan Nesser, Julia Franck og Beate
Grimsrud. 91 danske og tyske elever
har deltaget i festivalens skrivekonkur-
rence; seks får en præmie.
80 har meldt sig til at deltage i en gos-
pel-workshop med Miriam Jul Ras-
mussen i Satrup, som de danske for-
eninger m.m. i området er gået sam-
men om. Der afsluttes med en koncert
i kirken.
SSF Flensborg By arrangerer brunch
med Jens Nauntofte, der taler om det
arabiske oprør.
PROFFERNE og publikum er overraske-
de over, hvor godt A.P. Møller Skolen
og hvor akustikken er, da Landesthea-
ter med et gallashow tester skolen som
stedet, hvor koncerter opføres, mens
Slesvig teater er lukket.
PETANQUEbanerne bag Kirkevang i

Ladelund indvies officielt af Kær Her-
red UF. 50 mennesker i alle aldre delta-
ger.
HISTORIKEREN Jan P. Jessen præsen-
teres som Den slesvigske Samlings op-
passer i vor avis.
NINA Otten og Kelvin Dam vies i Helli-
gåndskirken i Flensborg.

18.
NILS Ole Kajhøj, Glumsø, runder de 70.
TORSTEN Wullf, Sønderbrarup, runder
de 50.

19.
VOR avis skriver, at Mikkelberg i Hat-
sted de næste seks uger udstiller 13
sønderjyske kunstneres værker.

20.
KIRKEHØJSKOLEN har inviteret cand.
theol, ph.d. Camilla Sløk fra Copenha-
gen Business School til at holde fore-
drag om ondskab i verden og Luthers
svar.
STYREGRUPPEN for Spil Dansk Dagen
i Sydslesvig 27. oktober – sammensat
af repræsentanter for de store organi-
sationer i mindretallet – trækker lod
om en gratis koncert med folkbandet
THG. Treja Danske Skole vinder.
OTTO Christiansen, Flensborg, dør 88
år gammel.

22.
PÅ SSF Husum amts ekstraordinære
generalforsamling vælges Jörn Fischer
til ny næstformand. Den hidtidige Jens
Ravnskær er draget til Grønland.
SSF Gottorp amt tager afsked med
amtskonsulent Gudrun Petersen, der
efter 36 år i SSF går på pension.
DANSK Skoleforenings styrelse holder
sit første åbne møde. To nysgerrige
benytter sig af tilbuddet om at følge
slagets gang.
PETER Mathias Jørgensen, Ladelund,
dør 52 år gammel.
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23.
BLÅ Mandag Jazzband giver vestkyst-
kultur-koncert i Tønning. Arr.: SSF Hu-
sum og Ejdersted amter.
SSF Skovlund-Valsbøl markerer Skov-
lund Forsamlingshus´ 25 års jubilæum
ved en hyggelig sammenkomst.

24.
SSW slår definitivt hånden af CDU,
hvad et samarbejde angår efter land-
dagsvalget i maj 2012, understreger
både SSWs formand Flemming Meyer
og SSWs gruppeformand i landdagen,
Anke Spoorendonk på SSWs landsmø-
de i Husum. Kravet om ligestilling gen-
fremsættes.
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft ar-
rangerer åbenthus i Gelting Forsam-
lingshus for at vise sig og få flere med
i arbejdet.
SSF Hanved-Langbjerg indvier det nye
køkken i Langbjerg Forsamlingshus.
ANNE Linnet giver koncert i Røddig fri-
menighedskirke til fordel for Bennet-
gaard.
JENS Jessen, Amrom, orienterer på et
møde i Friisk Foriining i Dagebøl om
projektet Wikipedia på frisisk.

26.
FOLKETEATRET opfører Mogens og
Mahmoud med bl.a. Flemming Jensen
på Flensborg teater, indbudt af SSF.
FEM sønderjyske Grænseforeninger
mødes for at koordinere deres protest
mod hovedforeningen. De opfordrer
GF-formand Finn Slumstrup til at til-
skrive kommandanten på Sønderborg
Sergentskole om at nytænke Dybbøl-
arrangementet. Det sker et par dage
senere, og også et eventuelt planlagt
forsonings-mindesmærke på Dybbøl
tager hovedforeningen afstand fra.
Men kommandanten vil ikke fravige
praksis m.h.t. de tyske soldater.
KATRINE Hoop siger farvel som leder
af Aktivitetshuset ved en sammen-
komst i huset.

27
VOR avis skriver, at revisionen i Berlin
kræver, at Mindretalssekretariatet be-
sættes med en almindelig kontormed-
arbejder men ikke med en akademiker.
Mindretalsrådet protesterer og henvi-
ser til, at oprettelsen af sekretariatet er
en politisk beslutning, og at der dér
drives politisk arbejde, så en akademi-
ker er påkrævet. Mindretalssekretær
Thede Boysen går på orlov indtil vide-
re.
DET gamle Sydslesvigudvalg møder
organisationerne i Sydslesvig til bud-
getforhandlinger. Kun Flensborg Avis
og FUEF må imødese ikke at få den
stigning i tilskuddet, som de havde
søgt om, skriver vor avis.
BIRTE Hoegh har sidste arbejdsdag ef-
ter 32 år på Lyksborg Danske Børneha-
ve.
ELISABETH Grage, Jaruplund, dør 76
år gammel.

28.
SDU lægger grundstenen for det nye
fritidshjem i Slesvig ved siden af Hiort
Lorenzen-Skolen. Det vil kunne tages i
brug fra næste skoleår.

29.
DEN manglende ligestilling hænger
som en sort sky over Skoleforeningens
fællesrådsmøde i Egernførde. Et bud-
get for 2012 kan ikke lægges, fordi man
ikke ved, om der kommer midler fra
Berlin; men formand Per Gildberg og
næstformand Udo Jessen er klar til en
ny runde i spidsen for foreningen.

30.
PÅ Dansk Alderdoms- og Plejehjem i
Flensborg fejrer beboere, medarbejde-
re og gæster, at om- og nybygningen
endelig er overstået. En smuk fest i
skønt vejr i et stort telt i haven bag
hjemmet.
TEATER Baglandet og Sofie Pallesen
optræder på A.P. Møller Skolen med
Gud bevare Danmark, inviteret af SSF.
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30.-3.
AKTIVE Kvinder  er på alle tiders kul-
turtur til Dresden.

OKTOBER 2011

1.
LARS Thomsen tiltræder som SSFs
nye amtskonsulent i Gottorp amt og
efterfølger for Gudrun Petersen.

3.
DEN nye danske regering med Helle
Thorning Schmidt (S) som Danmarks
første kvindelige statsminister nogen-
sinde står, har været hos dronningen
og er klar til arbejdet i de nu 23 minis-
terier. Børne- og undervisningsminis-
ter – og dermed Sydslesvig-minister er
Christine Antorini (S).
Den danske regering dropper somme-
rens varme kartoffel, den øgede græn-
sekontrol, der har ophidset gemytterne
på bagge sider af grænsen.

4.
DIRK Petersen, Flensborg, dør 62 år
gammel.
4.-6.
SSFs amtsorganisationer på østkysten
holder seniorfest tre forskellige steder.
Tante Tuttes Knærvarmere underhol-
der.

5.
KULTURMINISTERIETS Værdikommis-
sion holder møde med de danske syd-
slesvigere på Flensborghus. Formand
er biskop Elisabeth Dons Christensen.
SYDSLESVIGs Selvhjælp arrangerer
høstgilde på Cornelius Hansen-Skolen.
Også tidligere medlemmer og andre
interesserede er velkomne.
VOR avis skriver, at Sarah Keppler fra
SSWs landdagsgruppes medarbejder-
stab skifter til at være leder på Aktivi-
tetshuset fra 1. december.

6.
FOLKETEATRET og SSF indbyder til
Rain Man på Flensborg teater.
SKT. Knudsgildet i Flensborg afslutter
skydesæsonen med skaffeskydningen
på Frederik VIIs fødselsdag.
DET første møde i Skoleforeningens
fælleselevråd for de ni fællesskoledis-
trikter i Sydslesvig finder sted på Du-
borg-Skolen.
FINN Slumstrup, Ærø, runder de 70.

7.
FOKUS, Skoleforeningens medlems-
blad skriver, at ny i styrelsen er Lars
Wichmann, Slesvig, der afløser fraflyt-
tede Dorte Larsen.
VOR avis meddeler, at Sprogforening-
ens Sprog- og Kulturpris 2011 tildeles
forfatteren Birte Blønd, Århus.

8./9.
SSF Husum og Ejdersted amters fælles
Ærøtur er udsolgt få dage efter be-
kendtgørelsen.

10.
VOR avis skriver, at takket være en ga-
ve fra Bitten og Mads Clausens Fond er
Flensborg By i stand til at ansætte Elisa
Priester for en 11 måneders periode
som koordinator syd for grænsen for
Sønderborgs ansøgning som kulturho-
vedstad i 2017.
VIDERE skriver vor avis fra den frisiske
efterårshøjskole, der afvikles af Friisk
Foriining på Jaruplund Højskole.
VIGGO Julius, Flensborg, dør  87 år
gammel.

12.
MINDRETALSRÅDET mødes i Berlin og
skærper tonen overfor Berlin: Der er
man ansvarlig for mindretalspolitikken
i Tyskland – og for ligestillingen. Også
Mindretalssekretariatet står på pro-
grammet. Det er blevet etableret på
baggrund af en politisk beslutning i
Berlin, og nu vil revisionen nedture det
til ikke-akademisk. Det vil de nationale
mindretal i Tyskland ikke finde sig i.



AKTIVITETSHUSET udstiller værker af
Margareta Erichsen frem til jul. Bille-
derne er udlånt af Henry Buhl, Mikkel-
berg, hvor kunstnerens værker beva-
res.
TIM Jannsen, Uphusum, dør 20 år
gammel.

13.
SSFs medlemsblad KONTAKT beretter
om en fin udflugt, SSF Husum amt og
Ejdersted amt havde til Ærø. Aktiv Café
på Sild havde en god tur til Silkeborg.

14.
VOR avis skriver, at nu er det ny Syd-
slesvigudvalg på plads: Kim Andersen
(V), Benny Engelbrecht (S), Pernille
Vigsø Bagge (SF), Lotte Rod (Rad) og
Søren Krarup (DF) er udpeget. Forman-
den udpeges senere.
KULTURNAT i København. Det danske
mindretal deltager traditionelt i Det
sønderjyske Værelse på Christiansborg
med Istedløve og duoen Hvor dan(sk).
OBERST H. Parkovs Mindefond med-
deler, at fondens sekretær netop er
blevet valgt til ny formand for fonden:
Niels Henriksen, Sorø, efterfølger Wil-
helm Klüver, Flensborg. Sidstnævnte
var formand i 23 år efter Niels Bøgh
Andersen.
VOR avis skriver, at ægteparret Rolf-
Dieter og Karen Kølvraa Lippert,
Vande rup, efter sammenlagt 76 års an-
sættelse ved Skoleforeningen går på-
pension sammen ved månedens ud-
gang.
VOR avis skriver om to hold bedstefor-
ældre og børnebørn på efterårsferie på
Christianslyst, hver på en halv uge.
ECMI får 100 forespørgsler fra unge
forskere/studerende fra hele verden på
en snes praktikpladser, skriver vor avis.
De vil vide mere om mindretalsforhold.

16.-23.
SSF Flensborg amt m.fl. og Grænsefor-
eningen for Vejle Vesteramt drager på
kultur- og informationsrejse til sorber-
ne i det sydlige Østtyskland.

20.
SSF Rendsborg-Egernførde og Hans
Jørg Petersen viderefører deres histo-
riske foredragsrække i Egernførde, og
der åbnes op med Lars N. Henningsen
og De Efterladte.

25.
HOLGER Lissner taler om moderne kir-
kesprog på Valsbølhus.

26./27.
LANDSARKIVET i Slesvig og landsarki-
vet i Kiel går sammen med Studieafde-
lingen om en forelæsningsrække beg-
ge indledningsvist nævnte steder i ok-
tober og i november. Her belyser dan-
ske historikere grænselands- og min-
dretalsforhold på tysk.

27.
SPIL Dansk Dag også i Sydslesvig. En
styregruppe på tværs af organisatio-
nerne har stablet et program på bene-
ne, der dækker enhver smag.

28./29.
GRUNDTVIGSK Forum, et landsdæk-
kende netværk med sæde i Køben-
havn, holder årsmøde i Flensborg med
emnet »hvor folket er, må kirken væ-
re«.

29.
KÆMPE lanterneløb for alle danske i
Egernførde. Der plejer at komme om-
kring de 500 deltagere, oplyser SSF
som arrangør.

NOVEMBER 2011

1.
TINE Bruhn kommer hjem til Flensborg
fra New York og giver en jazzkoncert
på Duborg-Skolen.
DIRK Moshage tiltræder som leder af
Fjordvejens Børnehave i Flensborg.

4.
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DET danske mindretals kontaktudvalg
under forbundsindenrigsministeriet
mødes i Bredsted.

9.-12.
DE flensborgske kortfilmdage afvikles.
SSF har indstiftet en pris for den bed-
ste danske film.

11.
SIXBALLS giver vestkystkultur-koncert
for Husum og Ejdersted amter i Gar-
ding.

12.
SSF afvikler sit landsmøde på Husum-
hus. Formand Dieter Paul Küssner, 2.
næstformand Franz Dittrich og FU-
medlem Steen Schröder står til gen-
valg.

19.
BEGGE SdUs næstformænd Flemming
Birkemose og Birthe Marxen-Düring er
klar til genvalg på SdUs hovedsende-
mandsmøde.
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Gertrud Anthonisen

Gertrud var ikke så tit gæst ved pensio-
nistbordet på Gottorp-Skolen i Slesvig,
men lige netop på det sidste deltog
hun med godt humør og lovede at
komme oftere i det ny år - hvis hel-
breddet tillod det.

Nu må vi erkende, at chancen er for-
passet.

Jeg har læst i de gamle papirer og
smiler lidt af de minder, der dukker op
ved læsning af de taler, der blev holdt
for Gertrud, da hun var aktiv lærer på
skolen.

36 1/2 år af Gertruds 37 skoleår blev
aftjent på Gottorp-Skolen, den skole
som Gertrud allerede som elev på Ans-
gar-Skolen i 1950 var med til at mure
grundstenen ind i skolens portmur.

Et par år senere kom Gertrud cyklen-
de fra seminariet i Tønder for at delta-
ge i indvielsen af Gottorp-Skolen.

Fra sin ansættelse i 1957 og til sin
pensionering i juni 1993 var Gertrud en
velanset kollega og udviklede sig til et
unikum på skolen - hvad elevernes fa-
miliære forhold angik.

Flere generationer tilbage i tiden
kunne Gertrud samle de forskellige fa-
miliers mange forgreninger og finde
stammen i familierelationerne.

Undervisningen foregik mest i hjæl-
peskolen, hvor Gertrud stod for tysk-
undervisningen, der dog indeholdt et
vist lokalkolorit. Gennem fortællinger
og på ture rundt i byen blev de gamle
danske steder vist frem og levende-
gjort gennem personlige skildringer.

Gertrud boede i begyndelsen nær
ved skolen, men flyttede senere i et nyt
hus i nærheden af Haferteich-losse-
pladsen. Gennem en indædt kamp om
at få lossepladsen lukket blev Gertrud

en kendt skikkelse også udenfor den
danske kreds i Slesvig.

Med et nyt hus blev der brug for en
handy-woman - og hvad Gertrud ikke
allerede selv kunne, fik hun lært gen-
nem aftenkurser i sløjd. Det var en stor
hobby for hende, og andre kursusdel-
tagere kunne få mange gode ideer af
den garvede og iderige deltager.

Efter pensioneringen blev kontakten
mere sporadisk, og i de senere år gjor-
de helbredsmæssige problemer det
vanskeligt for hende at holde kontak-
ten.

Det er trist at tænke på, at en kolle-
ga, der arbejdede en menneskealder
på skolen, døde og blev begravet,
uden vi vidste det.

Æret være Gertruds minde.
Helga Light Braun,

Gottorp-Skolen

k k k

Helene Autzen
10.3.1921 – 6.1.2011

Lene blev næsten 90 år, og i sin alder-
dom valgte hun at leve tilbagetrukket i
sit hyggelige hus i Rødemis, og på det
sidste tvang alvorlig sygdom hende til
sygesengen.
Men Lene fulgte på afstand med i det
danske mindretalsarbejde i Husum, det
arbejde, hun i hele sit voksenliv aktivt
og samvittighedsfuldt tog del i.
Som sundhedsplejerske havde hun i
mere end en menneskealder sin dagli-
ge gang på Husum Danske Skole. Hun
kendte børnene, kendte familierne,
kom i hjemmene, tog vare om de æl-
dre og vidste, hvor der var behov for
hjælp. Man kunne altid trygt henvende
sig til Lene, få gode råd og vejledning.
Også arbejdet i SSF og i Husmoderfor-
eningen tog Lene aktivt del i og viste

MINDEORD:
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ved sin tilstedeværelse, at mindretalsli-
vet i Sydslesvig som helhed havde
hendes store bevågenhed.
I ganske særlig grad støttede Lene det
danske menighedsarbejde i Husum. I
mange år var hun medlem af menig-
hedsrådet og tog sig her i særlig grad
af arbejdet for de ældre. Utallige er de
møder, hvor hun sammen med ve-
ninden Grethe Lorenzen tog sig af alt
det praktiske. Der blev altid sørget for
et veldækket kaffebord med lækkert
hjemmebag.
Lene var et kritisk medmenneske og
undlod ikke at sætte ord på de tanker,
hun gjorde sig. Hun fulgte med i stort
og småt, delte ud af både ris og ros og
gav udtryk for sine tanker og overvej-
elser. Lene var principfast, hvad ikke
altid gjorde livet lettere for hende selv,
men for os andre gjorde hun en for-
skel. Det var altid en berigelse at tale
med Lene. Hun satte tanker i gang ved
at kommentere livets hændelser og
forholde sig til det, hun læste og hørte.
Lenes gavmildhed er legendarisk. Hun
havde selv stor glæde ved at glæde an-
dre, men især Husum Danske Menig-
hed har nydt godt at Lenes gavmild-
hed. Uden hendes økonomiske hånds-
rækning havde en del ønsker i menig-
hedslokalet og i kirken ikke kunne op-
fyldes.
Lene gjorde en forskel. Vi er mange,
der er Lene stor tak skyldig.
Æret være hendes minde.

Ellen og Peter Bang,
Anders Schaltz og
Signe Andersen

k k k

Edith Baumgarten
23.6.1928 – 30.4.2011

På Christian Paulsen-Skolen måtte vi
atter standse op og tænke tilbage på
en kær kollega, som ikke er mere; såle-
des også ved meddelelsen om, at over-
lærer Edith Baumgarten døde den 30.
april 2011.

Om godt to måneder ville Edith
Baumgarten være blevet 83 år - en
stolt alder. Edith var født og opvokset i
Flensborg og oven i købet født Skt.
Hansaften den 23. juni 1928. Hendes
bedsteforældre, hvor bedstefaderen
var fra Enge i Frisland og bedstemode-
ren fra Jyndevad i Sønderjylland, har
ganske givet påvirket hendes mor, idet
de hjemme talte sønderjysk, hvilket var
medvirkende til, at Edith Baumgartens
løbebane blev dansk, og det på trods
af, at hendes egen far var østriger.

Edith kommer i dansk børnehave i
Harreslev Mark og 1933 i skole i den
danske kommuneskole i Skolegyde i
Flensborg. Herfra videre til Nørreport-
Skolen og sluttelig på Duborg-Skolen,
hvorfra hun tog præliminæreksamen i
1944, altså i krigens tid, hvor mulighe-
derne var små for en videreuddan-
nelse.

Efter kapitulationen blev Edith på
skoledirektør Bernhard Hansens foran-
ledning ansat på det engelske paskon-
tor i Stuhrs Allé, hvor nu skolefor-
eningen har til huse. I vinteren 1947
blev hun ansat på skoleforeningens
kontor, hvorfra det gik videre til Vor-
dingborg Seminarium. Her dimitterede
hun i 1952.

På det tidspunkt var det sløjt med ar-
bejdspladser i Sydslesvig. Børnetallet
var på voldsom retur efter det store
opsving lige efter Anden Verdenskrig.
Edith måtte slå sig igennem med for-
skelligt vikararbejde i Harreslev, Med-
elby, Sdr. Brarup og Slesvig for til sidst
at blive ansat på den danske skole i Ar-
næs.

Allerede to år senere søger hun års-
kursus ved lærerhøjskolen i Køben-
havn i fagene dansk og engelsk. Det
blev da også Ediths foretrukne fag i
hendes tid som lærer, selv om jeg ofte
har set hende i fuld vigør i håndger-
ningslokalet. Begge fag lå hendes hjer-
te nært.

I 1957 blev Edith fast ansat ved Fri-
serbjerg-Skolen, og da denne i 1966
flyttede op på Christian Paulsen-Sko-
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len, flyttede Edith Baumgarten selvføl-
gelig med.

Her blev Edith husket som en aldeles
engageret og samvittighedsfuld lærer,
der også forstod sig på skuespiller-
kunst. En uforglemmelig rolle fik hun
som Tante Sofie i »Folk og Røvere i
Kardemommeby«. Men hun kunne og-
så selv få eleverne til at agere på en
scene.

Mest af alt vil mange kolleger nok
umiddelbart komme til at tænke på Lu-
ciapigerne. Det var Edith, der gav julen
et særligt tilsnit af stemning, når hun
optrådte med sine Luciapiger i helt hvi-
de og nystrøgne lange kjoler syngende
»Nu bæres lyset frem, stolt på sin sta-
ge«, så var det i sandhed blevet jul
igen.

Som ung kollega i midten af 1970er-
ne tænker jeg tilbage på en venlig og
hjælpsom Edith Baumgarten, hvor
tingene skulle være i orden, undervis-
ningen stå i højsædet, men hvor der
altså også var plads til det fornøjelige
og muntre. I årene efter hendes pen-
sionering i december 1987 deltog hun
med stor interesse i skolens videre
færd og slap aldrig CP af syne.

Og nu fik hun også endnu mere tid
til sine mange gode venner i England,
som hun tidligere kun kunne besøge i
ferierne.

Edith Baumgarten nåede at være an-
sat ved Dansk Skoleforening for Syd-
slesvig i 35 år, hvoraf de 30 blev til
gavn og glæde for rigtig mange elever
og kolleger på Christian Paulsen-Sko-
len.

Æret være Edith Baumgartens
minde.

Jens Erik Salomonsen,
Christian Paulsen-Skolen

k k k

Mette Bladt Hansen
20.10.1952 – 23.6.2011

Budskabet om Mettes død lammede
lærerværelset på Christian Paulsen-

Skolen for en stund. Vel var vi klar
over, at Mette var alvorligt syg af
kræft, men at det pludselig skulle gå så
hurtigt, og så i hendes 58. leveår, var
for meget for lærerkollegiet og vel og-
så for mange andre, som kendte Mette
Bladt Hansen.

Sankthansaften er jo ellers en festaf-
ten hvert år på disse breddegrader,
men sådan skulle det ikke være i år for
alle os, som havde lært at værdsætte
Mette og alle hendes kvaliteter.

Mette Bladt Hansen blev ansat på
Christian Paulsen-Skolen den 1. august
1977. Det var på det tidspunkt, hvor
der blev ansat en tre-fire kollegaer
hvert eneste år på CP. Så mange har
kendt Mette i rigtig mange år og tæn-
ker i disse dage tilbage på en aldeles
aktiv og hjælpsom og venlig kollega,
som altid var i gang med at få det bed-
ste ud af indlærings-situationen med
eleverne.

Mette var alsidig, kreativ og et ar-
bejdsjern. Hun spillede til morgensang,
lavede mad i lange baner i hjemkund-
skab både til elever og til kolleger. Met-
tes mad skulle smage godt, se godt ud,
og så skulle det være sundt. Hun mes-
trede alle tre dele.

Skulle man vælge, hvilket fag der lå
Mette mest på sinde, så bliver det for
mig dansk og som klasselærer i en fol-
keskoleklasse. Her var hun i sit es. Hun
elskede det danske sprog, og hun el-
skede at formidle det til sine elever i
klassen. Hun brugte mange angrebs-
vinkler for at kunne formidle det dan-
ske sprog til alle, med streg under alle,
i sin klasse. Mette var bevidst om, at vi
arbejdede i en dansk mindretalsskole,
altså skulle der gøres en ekstra indsats,
og det gjorde Mette så på en helt na-
turlig måde.

Mette står for os på CP som faget
dansk, hjemkundskab, musik og kreati-
vitet - nævnt i tilfældig rækkefølge - for
hun spændte vidt og favnede bredt,
når hun skulle overtale kolleger til at
være med i noget nyt og gøre en eks-
tra indsats. Det lykkedes praktisk talt
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altid. Det var svært at sige nej til Mette.
For hun kunne skam også, når det kom
dertil, tale tydelig tale, som ikke var til
at misforstå.

Da vi fra 2003 til 2005 skulle til at af-
vikle vor hovedskoleafdeling på Chris-
tian Paulsen-Skolen, tog Mette en stør-
re beslutning. Nu mistede vi jo en del
hjemkundskabshold, vi mistede de sto-
re i folkeskolen, så nu skulle der ske en
fornyelse.

Da man på Duborg-Skolen søgte en
hjemkundskabslærer, der oven i købet
kunne blive klasselærer med hovedfa-
get dansk i en 7. klasse, slog Mette til
og fik stillingen med start fra 1. august
2003. På Christian Paulsen-Skolen fik vi
altså fornøjelsen af Mettes faglige
kompetence og store menneskelige
favnen i 26 år.

Selv om det netop i disse dage er ot-
te år siden, at Mette forlod Christian
Paulsen-Skolen, huskes hun aldeles ty-
deligt på lærerkollegiet. Mette glem-
mer man ikke sådan lige. Hun efterla-
der sig mange gode minder hos et
stort antal elever og hos kollegerne på
CP.

Æret være Mette Bladt Hansens
minde.

Jens Erik Salomonsen,
Christian Paulsen-Skolen

Sommeren 2003 var varm og solrig. På
Duborg-Skolen blev der blandt »de
gamle« snakket om de nye kolleger,
der fra nu af skulle vandre hen ad de
lange gange og bestige de mange trap-
per.

En af disse nye kolleger var Mette
Bladt Hansen. Flere af »de gamle« har
sikkert tænkt: »Mon det nu går godt«.
Fra lærer i hjælpeskolen og hovedsko-
len til gymnasiet, fra sociale kompeten-
cer til faglige »hmmm, tja.« Og så har
de kløet sig eftertænksomt i skægget.

Men Mette gjorde alle betænkelighe-
der til skamme. Hun kom, ligesom
sommeren, med lys og varme. Hendes
faglige viden i dansk og hjemkundskab

var høj og bred. Høj, fordi hun fagligt
spændte fra specialundervisning til
gymnasiet, og bred, fordi hendes fag-
lighed og menneskelighed favnede alle
elevtyper.

Som klasselærer - og det var hun fra
dag ét - var hun en omsorgsfuld og
stædig advokat for sine elever. Men
hendes stærkeste side var hendes evne
til at lytte og dermed sætte sig i ele-
vens sted. Et utal af elever har delt de-
res pubertets glæder og sorger med
Mette. Og de skønnede på det og gav
Mette den varme og tillid tilbage, hvor-
fra hun hentede sin inspiration og
energi som lærer.

Da Duborg-Skolen i 2008 blev fælles-
skole, var det helt naturligt, at Mette
blev specialundervisningslærer for de
elever, der havde brug for en hjælpen-
de hånd. Hurtigt fik hun indrettet sit
eget klasseværelse, hvor hun kunne
være sammen med eleverne. Der gik
ikke mere end et par uger, før ordning-
en forløb uden problemer, og snart be-
gyndte eleverne at komme til deres
klasse- eller faglærer for at vise, hvad
de havde lært nede hos Mette. Det blev
indimellem til lange snakker, der gik
ind i næste time: »Vi skulle lige snakke
færdig med Mette«, var et standard-
svar fra eleverne, når de kom for sent.

Det var et chok for alle, da vi for
godt et år siden fik at vide, at Mette var
blevet alvorligt syg, og at det nok ville
vare nogen tid, før hun kunne vende
tilbage.

Hun efterlod sig et tomrum, hvor
kolleger efter bedste evne søgte at er-
statte hende som klasse- og special-
undervisningslærer. Mange mødte
Mette og snakkede med hende, og vi
håbede og troede på, at alt nok skulle
ordne sig, men chokket gentog sig, da
vi for kort tid siden måtte erfare, at
Mette var blevet pensioneret.

Alligevel var meldingerne stadig po-
sitive, og det så ud til at Mette ville få
mange gode år endnu. Chokket var
derfor ekstra stort, da vi modtog med-
delelsen om, at vi ikke længere skulle
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høre Mettes blide stemme, møde det
glade smil og se de varme øjne.

Mette var et menneske med positiv
energi, farverig, livsglad og humør-
fyldt. Usædvanlig populær og vellidt
blandt både elever og kolleger. Hun
har forladt os netop nu, hvor midsom-
mersolen døgnet rundt holder mørket
borte og lader lyset og varmen komme
til os.

Sådan vil billedet af Mette også væ-
re uudsletteligt i vore hjerter.

Tak, Mette!
Niels-Ole Lindgaard,

Ebbe Rasmussen
p.v.a. kolleger og ledelse

på Duborg-Skolen
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Nancy Buhl
26.10.1918 – 17.4.2011

»Min hverdag er blevet bøvlet, men jeg
er glad for mit liv«.

Det er min mors ord. Dem sagde
hun tit, selv da hun ikke længere kunne
komme ud af sin seng, ikke kunne be-
væge sig og blev vendt hver time.

Søndag den 17. april døde min mor.
Mine stunder sammen med mor har

lært mig så utroligt meget om livet.
Måske kan jeg få noget af det nedfæl-
det på papir.

Jeg har mistet flere, som jeg har
holdt meget af.

Men jeg vænner mig aldrig til det.
Det er lige brutalt hver gang. Denne
absolutte tilintetgørelse er for mig og
min hjerne en meningsløs og skør kon-
struktion.

Men tilbage til livet.
Livet er noget vi har, og livet er no-

get, vi mister. Mellem fødslen og dø-
den har vi livet, og det er et fedt liv her
på jorden.

Men som jeg nu har lært, er det no-
get, vi har, og vi omtaler det hver især
som »mit liv«. Vi har livet. Det er no-
get, vi har fået, og det liv er en kraft i

sig selv. Den kan vi ikke lave aftaler
med.

Det er den kraft, vi får med fødslen,
og denne egen kraft er i os, så længe vi
lever.

Fokuserer vi på denne kraft og be-
gynder at sætte ord på den, opdager
vi, hvor dejlig stærk og kompromisløs
den er.

Vi har ikke indflydelse på livets
egenskaber og dets vilje. Livet vil le-
ves. Det er ikke normalt at sige, at jeg
ikke vil have livet mere og dermed si-
ge, at jeg vil dø.

Det vil livet slet ikke høre på. Man
kan tænke tanken, at nu springer jeg
ud fra et højt hus, men man gør det
normalt ikke. Det tillader livets kraft
slet ikke, og sådan er det stort set for
de syv milliarder, der er på denne klo-
de - og som har livet.

Man kan arbejde med tanken, men
livet forstår at forsvare sig selv. Det vil
leves.

Filmmanden Lars von Trier er næs-
ten lidt bange for den kompromisløse
kraft, livet har. I et interview sagde han
engang:

- Når jeg om foråret står i min have
og ser, hvordan alting skyder i vejret,
kan jeg blive helt bange for den kraft,
livet har. Tænk, græs kan vokse gen-
nem asfalt, sagde han.

Det synes jeg nu ikke, at han skal gå
og blive bange for. Jeg vil glæder mig
over, at livet har sin egen kraft, at vi ik-
ke har indflydelse på denne kraft.

Livets kraft rækker ud over ens egen
sorg. Inden for det, vi kan overskue, er
den universel - absolut. Den bliver ved
med at være der, og den kraft er altid
med i alt det, der lever.

Jeg gik til min mors begravelse og
glædede mig over den bevidsthed om
livet og dets kraft, som samværet med
hende har givet mig.

Dagen før hun døde, lå hun i sengen
og lavede gymnastik med den ene
arm, hun kunne bevæge.

- Jeg har fået det lidt bedre, så jeg
må hellere komme i gang med min
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genoptræning, sagde hun og smilede
til min kone.

Georg Buhl
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Kurt Brodersen
20.8.1926 – 24.3.2011

Spejdercentret Tydals første leder fra
1964 til 1989 fulgte sit hjertebarn til det
sidste. Da bestyrerboligen på Tydal
brændte lige op til jul, gjorde det ondt
langt ind i hjertet på Kurt Brodersen,
der var spejdercentrets leder fra opret-
telsen og 25 år frem.

Bygningen havde også været ram-
men om hans familieliv med hustruen
Ursula, der døde for nogle år siden, og
to døtre.

De seneste år var helbredet ikke
godt, og han flyttede på alderdoms-
hjemmet Villa Caroleit i Eggebæk. Selv
om han bogstavelig talt forlod en syge-
seng, måtte han med støtte fra sine dø-
tre ud at se brandtomten. Det var hårdt
for ham at opleve.

- Han var spejder i 75 år, og Tydal
var et hjertebarn for ham. Han var gen-
nem årene en hyppig gæst, og da hel-
bredet begyndte at svigte, sørgede
vennerne fra Skt. Georgs Gildet, døtre-
ne eller spejdercentret for, at han blev
hentet, når der foregik noget her, eller
når han ønskede at besøge det, fortæl-
ler Helmuth Werth, som i 1889 arbejde-
de nogle måneder sammen med Kurt
Brodersen, inden han efterfulgte ham
som leder.

Kurt Brodersen blev født i Flensborg.
De første år gik han i tysk skole, men
skiftede så til Duborg-Skolen. Omtrent
samtidig, i 1936, blev han dansk spej-
der. Han forlod skolen med en mellem-
skoleeksamen, som førte til en lære-
plads som snedker.

Med udsigten til at blive indkaldt til
hæren valgte han at melde sig frivilligt
til marinen. Det skete ud fra den tanke,
at det var mindre ubekvemt end at væ-
re soldat i hæren.

Den 3. maj 1945 lå hans skib i
Rendsborg. Kaptajnen ville sætte kur-
sen mod Norge for at kæmpe videre,
men Kurt Brodersen valgte at deserte-
re og søge hjem til Flensborg. Var han
blevet fanget, havde han risikeret at
blive dømt til døden og henrettet, som
det skete for en lille gruppe marinesol-
dater i Flensborg næsten en uge efter
kapitulationen.

Kurt Brodersen havde dog heldet
med sig. Det lykkedes ham at få arbej-
de ved Sydslesvigsk Forenings madud-
deling og senere job som snedker. En
overgang arbejdede han også som
vandrelærer, inden han blev bestyrer
for Tydal.

Kurt Brodersen var også engageret i
det politiske arbejde og sad ni år i
kommunerådet i Eggebæk for SSW.
Indtil 2003 var han også kasserer i Eg-
gebæk SSW.

Anker Simonsen

Med sorg har vi i SSW modtaget med-
delsen om Kurt Brodersen bortgang.

Udover hans store indsats for min-
dretallet som spejderleder i Tydal var
Kurt også i mange år partiets mand i
Eggebæk. Kurt Brodersen var en af de
trofaste og utrættelige SSW-kommu-
nalpolitikere, som vort parti i høj grad
lever af ude på landet. Det er folk som
ham, der igennem årene og ofte alene
har forfægtet mindretallets sag i kom-
munalbestyrelserne, og som lagde
grunden til SSWs succes i de seneste
år.

Kurt Brodersen var fra 1986 til 1996
medlem i kommunerådet i Eggebæk
for en vælgersammenslutning, som
SSW havde tilsluttet sig. Derudover
var Kurt Brodersen også medlem af
SSW-bestyrelsen i Eggebæk i mange
år indtil 2003. I denne forbindelse søg-
te Kurt ofte kontakten til SSWs parti-
gremier - f.eks. til mig, som dengang
var amtsformand for Flensborg amt -
for at få råd og for at drøfte forskellige
politiske emner. Det var vigtig for Kurt
at kende vor holdning, da han altid så
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på helheden og sammenhængen
indenfor mindretallet.

Æret være hans minde.
Flemming Meyer,

SSW-landsformand

Kære Kurt,
Sydslesvig-dreng; det er den beteg-

nelse, der falder os ind, når vi tænker
på dig. Du blev ved med at være syd-
slesviger med en stor pligtfølelse, og
du var spejderdreng med streg under
dreng helt til det sidste. Vi husker dig
spille melodier på en sav. Det var din
store fornøjelse at kunne optræde med
dette nummer, og vi husker dit store
smil, mens du gjorde det.

Du fortalte om din barndoms spej-
deroplevelser i nazitiden. Det må have
betydet rigtig meget for dig, at du fik
lov til at være dansk spejder, og at du
fik lov til at komme på dansk skole.
Den tid kom til at præge dig resten af
dit liv.

Du er nu gået hjem, du har fået fred,
og vi ved, at du helt til det sidste havde
Tydal i dine tanker.

Du var sydslesviger af hele dit hjer-
te, og du hørte til den generation, for
hvem det at være sydslesviger betød
at tjene sin hjemstavn med alle sine
kræfter. Det gjorde du til fulde.

Du var den første bestyrer på Tydal i
1964, der dengang havde ca. 8 ha. Du
var med til at bane vejen for det Tydal,
vi har nu med ca. 74 ha. Dansk Spej-
derkorps Sydslesvig er dig uendeligt
taknemmelig for din store indsats for
Spejdergården Tydal. Din ånd vil blive
ved med at være over stedet, og en vej
på Tydal bærer dit navn

Du var en engageret bestyrer, og du
kunne også være lidt kantet, men altid
med henblik på Tydals ve og vel, og du
var det med lune og hjerte, for du vær-
nede om Tydal med al den store pligt-
følelse, du havde. Der stod respekt om-
kring dig, og vi rettede os efter dine
anvisninger.

Du var sparsommelig og ærlig i al
din færd, og du levede til fulde op til

alle punkter i spejderlov og -løfte.
Som gildebror var du en trofast fæl-

le, der bidrog til et godt samvær med
gode samtaler og med aktiv indsats på
mange områder. Du mødte op til alle
møder, indtil alvorlig sygdom tvang
dig til at blive hjemme, men du var al-
tid hos os i dine tanker.

Vi vil bevare mindet om dig i kærlig-
hed.

Æret være dit minde.
Helmut Werth,
gildemester,

Sct. Georgsgildet Flensborg,
Anne-Margrete Jessen,

korpsrådsformand,
og Tim Riediger,

korpschef,
Dansk Spejderkorps Sydslesvig

k k k

Otto Christiansen
20.11.1922 – 20.9.2011

Efter længere tids sygdom er tidligere
direktør ved Union Bank i Flensborg,
Otto Christiansen, død i en alder af 89
år.

Otto Christiansen var født i Sørup
den 22. november 1922, men kom til
Flensborg som ung, da han den 1. april
1939 fik en læreplads i Union Bank.

Efter afsluttet uddannelse blev han
september 1941 omgående indkaldt til
den tyske værnemagt, og han måtte
deltage i krigen helt frem til afslutning-
en.

Hjemvendt fra fangenskab blev han
genansat i banken 1946, og i 1964 tråd-
te han ind i direktionen.

Otto Christiansen blev pensioneret
1989, men blev i en årrække efter pen-
sioneringen boende sammen med hus-
truen på anden sal i Union Banks
hovedbygning ud mod Storegade,
inden han på grund af en længereva-
rende sygdom flyttede til ældrecentret
i Tarp og senere på Dansk Alderdoms-
hjem i Flensborg.
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I sin fritid var Christiansen en begej-
stret håndboldspiller i IF Stjernen, og
han spillede stadig på klubbens oldbo-
ys-hold i en alder, når langt de fleste
har lagt alle idrætsaktiviteter på hyl-
den.

Otto Christiansen mistede for nogle
år siden sin hustru. Han efterlader sig
tre sønner, der med deres familier alle
er bosiddende i Danmark.

Mads Bruhn

Otto Christiansen har sat sig mange
spor i det danske Sydslesvig, blandt
andet på biblioteket som dets formand
igennem 20 år.

I sin egenskab af repræsentant for
Flensborghus GmbH, som på davæ-
rende tidspunkt stod som formel ejer
af biblioteksbygningen i Nørregade,
var det naturligt at placere Otto i denne
bestyrelse. Her sad han indtil 1994,
som formand fra marts 1974 til januar
1994, hvor han efter eget ønske over-
gik til at være menigt bestyrelsesmed-
lem, hvilket han fortsatte med indtil
september 1995, da han pga. sygdom
nedlagde sit hverv.

Otto Christiansen har igennem den-
ne lange årrække været kraftigt invol-
veret i den tilbygning, biblioteket fik i
1987, idet han af biblioteksbestyrelsen
i 1977 blev udpeget til at sidde i pro-
grammeringsudvalget for tilbygning-
en. Ligeledes var han med til at lægge
grunden til at etablere biblioteket som
»eingetragener Verein« i begyndelsen
af 90erne. To forhold, som udadtil har
vist sig at være til stor gavn for bruger-
ne og indadtil en fordel for organisatio-
nen.

Otto Christiansen var for biblioteket
en naturlig gevinst pga. økonomiske
indsigt i form af sit job som bankdirek-
tør.

Han havde også et godt blik for,
hvornår det var hensigtsmæssigt at vi-
se det danske flag sammen med fler-
talsbefolkningen og det samme, når
det var bedre at præsentere biblioteket
alene som en dansk institution.

Otto Christiansen og Jørgen Hamre
førte som formand hhv. leder mange
diskussioner, som altid endte konstruk-
tivt og til glæde og gavn for bibliote-
ket, dets brugere og personalet.

I biblioteket vil vi bevare mindet om
Otto Christiansen med dybeste re-
spekt.

Alice Feddersen,
bibliotekschef

Otto Christiansen er død.
Sådan stod det i avisen. Alle i Sles -

vigsk Kreditforening, der kendte Otto,
har med sorg og vemod læst disse ord.
Otto Christiansens hjerte har altid ban-
ket for Sydslesvigsk Erhvervsfond,
som i 1994 fusionerede med Slesvigsk
Kreditforening.

Erhvervsfonden havde til huse i ta-
getagen på Flensborghus og her har
Otto Christiansen i årene 1992-1994
gjort en uvurderlig indsats som besty-
relsesmedlem, og også efter fusionen i
1994 med Slesvigsk Kreditforening
fortsatte hans uegennyttige arbejde til
gavn for den sydslesvigske lånekasse
frem til år 2000, da han sluttede af
sundhedsmæssige grunde.

Otto Christiansen var bankmand, og
hans store erfaring på dette område
har været til stor nytte både i hans ar-
bejde for erhvervsfonden som for kre-
ditforeningen. Her han sat sine positive
spor.

Også i den til Sydslesvigsk Erhvervs-
fond tilsluttede såkaldte Hjælpefond
udførte afdøde en ansvarsfuld funktion
i bestyrelsen og dette allerede fra 1959
og frem til 1971, og her i de sidste 27
år som formand for lokalbestyrelsen i
Flensborg.

Traditionelt har Slesvigsk Kreditfor-
ening altid haft et tæt samarbejde på
gensidighed med Union Bank, og også
på dette felt har Otto Christiansen væ-
ret initiativtageren.

Tilsynsrådet, bestyrelsen og andels-
haverne i Slesvigsk Kreditforening
skylder Otto Christiansen stor tak for
den støtte, vi har nydt godt af, og som
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har været til stor gavn for foreningens
virke.

Æret være hans minde.
Hans Uwe Harck,

formand for tilsynsrådet,
Slesvigsk Kreditforening

Otto Christiansen er gået hjem. Sådan
giver spejdere udtryk for, at en af deres
kammerater er afgået ved døden.

Mange minder kommer frem, de er
med til at huske Otto, selvom han ikke
er blandt os mere. Det var et åbent og
gæstfrit hjem, som Karen og Otto hav-
de i Vanggade i Flensborg, da de var
ledere i vort korps, Dansk Spejderkorps
Sydslesvig. Karen som flokfører, Otto
som tropfører i hhv. Skjoldunge flok og
-trop. Det betød meget for sammenhol-
det i troppen, at de ældre spejdere
bare kunne komme på besøg hver
mandag aften til uformelt samvær,
hvor troppens arbejde blev planlagt.
Her blev Otto aldrig træt af at opfordre
lederne til at deltage i træninger og
kurser hos spejderkorpsene i Danmark.
På ture og lejre var han med som en
stor dreng blandt sine spejdere.

Efter at have stoppet som aktiv leder
fulgte han sine gamle drenges færden
så godt, som det var muligt. Dukkede
en af dem op i banken, blev der altid
tid til at forhøre sig om, hvordan ved-
kommende klarede sig.

I Sct. Georgsgildet fulgte han korp-
sets arbejde med stor interesse.

Han hørte til den gruppe, der sam-
men med gildebrødre fra Esbjerg var
med til at bryde ned og bygge op, så
Spejdergården Tydal blev til.

Kære Otto! Du var et helt igennem
dejligt og stort menneske med lune og
humør og kærlighed til Sydslesvig og
til det danske arbejde i Sydslesvig. Du
var bare en så stor personlighed, som
vi vil mindes med glæde, kærlighed og
taknemmelighed. Vi tænker tilbage på
din aktive spejdertid, men også på så
glade stunder, hvor vi kunne hygge os
sammen med dig og Karen i Sct.
Georgsgildet Flensborg. Vi førte både

dybsindige og lystige samtaler med
jer. Du havde stor lune og et stort hjer-
te, og vi gik berigede fra gildemødet,
også fordi vi havde været sammen
med dig og Karen.

Hvor ofte har du ikke bakket vort
spejder- og gildearbejde op både med
ord, gerning og økonomi. Der skulle ik-
ke megen diskussion til. Du var der
bare og støttede os, fordi du var spej-
der af hele dit hjerte, og fordi du men-
te, at en spejder altid skulle være
hjælpsom uden at spørge efter, om
man fik tak for det.

Du var initiator for Spejderfonden til
glæde for og opbakning af rigtig
mange dygtige spejdere, og du var
dens regnskabsfører i rigtig mange år.
Spejder- og gildebevægelsen var en
del af din identitet, og vi vidste, at du
fulgte med i hele Dansk Spejderkorps
Sydslesvigs arbejde, i Flensborggildets
arbejde og i Spejdergården Tydals liv
selv til din sidste stund.

Vi vil mindes dig med dyb taknem-
melighed og ærbødighed.

Æret være dit minde.
Helmut Werth

Anne-Margrete Jessen
Dieter Matthiesen
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W.L. Christiansen
28.11.1920 - 31.3.2011

En af det danske mindretals og SSWs
mest profilerede personligheder er gå-
et bort. Wilhelm Ludwig Christiansen -
eller »W.L.« som han blev kaldt af ven-
ner og modstandere - har hele sit liv
været en energisk forkæmper for min-
dretallet. Med W.L. Christiansens død
er ikke kun en af de sidste deltagere i
SSWs grundlæggelse i 1948 men også
det sidste øjenvidne til den vesttyske
forbundsdags første konstituering i
1949 gået bort.
Flensborg-drengen W.L. blev i sin tid-
ligste ungdom præget af, at hans far
efter nazisternes magtovertagelse i
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1933 blev fyret fra byforvaltningen, for-
di han var dansksindet. Som ung mand
oplevede han krigens rædsler og blev
selv hårdt såret, hvilket prægede ham
resten af livet.
Da han vendte hjem til Flensborg efter
krigen, var W.L. fast besluttet på at ska-
be et nyt samfund og styrke danskhe-
den i sin hjemstavn.
W.L. Christiansen har haft utallige stil-
linger og tillidsposter i SSW. Han var
ikke kun partiets første landssekretær i
1948. Han var også i perioder både se-
kretær for landdagsgruppen i Kiel og
for SSWs forbundsdagsmedlem Her-
man Clausen i Bonn. Derudover var
han en overgang både byrådsmedlem
og kredsdagsmedlem for partiet.
Men han startede faktisk som socialde-
mokrat i Flensborg. W.L. Christiansen
blev i efterkrigstiden byrådsmedlem
for verdens mindste socialdemokratis-
ke parti SPF. Medlemmerne af Sozial-
demokratische Partei Flensburgs (SPF)
var blevet ekskluderet af det tyske soci-
aldemokrati SPD, da de krævede Syd-
slesvigs genforening med Danmark.
SPF havde et tæt samarbejde med
SSW, dengang kunne man faktisk være
medlem i begge partier, hvilket W.L.
blev. Da SPF i midten af 1950erne blev
genforenet med SPD, forblev W.L. i
SSW. Desuden var han med til at
grundlægge Sønderjysk Arbejderfor-
ening i Sydslesvig. Han var en arbej-
derdreng, og arbejderbevægelsens
værdier holdt han fast i hele sit liv.
I 1950erne flyttede W.L. på grund af et
nyt arbejde med sin familie til Før og
så til Nibøl, hvor han i en årrække også
var byrådsmedlem og kredsdagsmed-
lem for SSW i Sydtønder amt.
Han og familien vendte hjem til Flens-
borg i 60erne, og W.L. blev atter politisk
aktiv i sin fødeby. Fra 1966 var han by-
rådsmedlem for SSW og bl.a. formand
for finansudvalget. W.L. forlod desværre
byrådsarbejdet i Flensborg i strid med
sine partifæller, da han ikke blev genop-
stillet i 1974. Men han forblev trofast
overfor det danske mindretal og SSW.

W.L. var ikke altid nem at omgås, det
kan hans mange politiske venner og
modstandere både indenfor og uden-
for det danske mindretal bevidne.
- Jeg har trådt mange over tæerne, og
det er til dels sket helt bevidst, sagde
han selv.
Når han mente, han havde ret, så kun-
ne han til tider vedblive med at forfæg-
te sine synspunkter i årevis - som f.x.
når han kæmpede for mere medlems-
demokrati i SSW. Men selv om han i
nogles øjne også til tider gik over stre-
gen i sin ihærdige kamp for sine syns-
punkter, så har mindretallet og især
SSW ofte nydt godt af, at han forfæg-
tede sine holdninger konsekvent og
med åben pande.
W.L. var også i de senere år en frem-
trædende debattør i det sydslesvigske,
der ikke mindst blev kendt for yngre
generationer gennem en lang stribe
læserbreve og kronikker i Flensborg
Avis.
Derudover skrev han en række bøger i
løbet af årene, deriblandt sine erin-
dringer, en levende beskrivelse af spil-
let bag kulisserne til overborgmester-
valget i 1972 og en bog om SPFs histo-
rie.
W.L. kunne udover dansk og tysk både
tale sønderjysk og plattysk. Han var
også så god til Flensborgs petuh-tan-
ters gamle sprog, at han skrev flere
ordbøger og bøger med  anekdoter om
»petuh«-sproget.
I det hele taget stod hjemstavnen W.L.
nær, og derfor var det en særlig glæde
for ham at nå at opleve, at SSW efter
60 år igen fik en overborgmester i
Flensborg. Den sidste SSW overborg-
mester, I.C. Møller, havde han jo selv
valgt som byrådsmedlem i 1940erne,
som han sagde.
Selv om W.L. det meste af sit liv havde
sundhedsmæssige problemer på
grund af sine krigsskader, var han en
livsglad person der også kunne male
byen blå.
Jeg mindes selv en række særdeles
hyggelige ture med ham i SSW-
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sammenhæng. W.L. fyldte 90 år for få
måneder siden, men han deltog stadig
i det danske foreningsliv, så vidt hel-
bredet tillod det og forblev åndsfrisk til
det sidste. Det var en stor berigelse for
os alle, at han så gerne øste ud af sin
store viden om efterkrigshistorien i
Sydslesvig, han selv var en del af.
Vi vil savne hans markante stemme.
Vi i SSW vil ære hans minde og holde
hans arv i hævd.

Flemming Meyer
SSW-landsformand

Ved W.L. Christiansens død blev vi
mindet om, hvor dejligt det er for alle
parter at kunne takke et menneske for
dets indsats, mens tid er.
Det huskes der ikke altid på, også fordi
lejlighed ikke altid bydes.
Det politiske Sydslesvig fik denne lej-
lighed, og benyttede sig af den.
Så sent som ved udgivelsen af jubilæ-
umsbogen om SSW fik W.L. den for-
tjente hæder.
Og også markeringen af 60 års dagen
for forbundsrepublikkens forfatning i
Bonn for et par år siden var han invite-
ret med til - som daværende forbunds-
dagsmedlem Hermann Clausens sekre-
tær.

Aktiv havde W.L. været i mange politis-
ke sammenhænge.
Historisk uforglemmelig blev han og
hans rolle som medstifter af SPD-afvi-
geren SPF, det uafhængige socialde-
mokratiske parti i Flensborg 1946-54,
da flensborgske socialdemokrater ikke
ville bøje sig for moderpartiets natio-
nalpolitisk-tyske holdninger og danne-
de et eget parti.
Ved kommunalvalget i 1946 fik SPF,
der dannede fællesliste med Sydsle-
svigsk Forening, dengang det danske
mindretals kulturelle og politiske para-
plyorganisation, 33 af 39 mandater i
Flensborg byråd, mens SPD kun fik 2.
Efter SPFs fusion med SPD i 1954 - det
danske socialdemokrati havde alle åre-
ne behandlet SPF stedmoderligt - fort-

satte medlemmerne enten i SPD eller
skiftede til SSW, der var blevet startet i
1948.
I SSW fik W.L. sit politiske ståsted, og-
så som mindretalsmand. Han blev par-
tiets første landssekretær, og han blev
byrådsmedlem i Flensborg, siden også
kommunerådsmedlem i Vyk og kreds-
dagsmedlem i Sydtønder, og hjem-
vendt til Flensborg SSW-byrådsmed-
lem igen; en årrække endda magi-
stratsmedlem.
Også ungdommens trivsel og sporten
havde hans interesse, så han engage-
rede sig i Dansk Gymnastikforening
Flensborg, hvor han blev æresformand
for en række år siden.
W.L. var en personlighed, der ikke blot
makkede ret. Hjemkommet hårdt såret
fra krig og fangenskab med en jernvilje
til at ville overleve i alle sammen-
hænge, satte W.L. sig grundigt ind i de
ting, han beskæftigede sig med, og for-
fægtede sine synspunkter modigt og
kritisk uden hensyntagen til gruppe-
pres og mainstream. Han var opslugt
af ideen om frihed og velfærd for alle,
og det kæmpede han for politisk.
W.L. kom uundgåeligt til at træde folk
over tæerne, og det var ikke alle, der
tilgav ham.

Som ejendomsmægler var han økono-
misk uafhængig - på godt og ondt.
W.L.s forfatterskab omfatter sin politis-
ke biografi fra 1990, en bog om SPF fra
1993, om det vanskelige overborgmes-
ter-valg 1972 i Flensborg fra 1999 samt
små bøger om Flensborg-dialekten pe-
tuh fra 2003, 2004 og 2008.
I SSF var W.L. blot medlem, men et
medlem, SSF satte pris på.
Gennem sit politiske engagement gav-
nede W.L. også det danske mindretal i
almindelighed og SSF i særdeleshed -
og det vil vi i SSF huske ham for.
Æret være W.L. Christiansens minde.

Dieter Paul Küssner,
SSF-formand,

Jens A. Christiansen,
SSF-generalsekretær
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Sønderjysk Arbejderforening (SAF) har
mistet en af sine grundlæggere.
Så sent som i december 2010 hyldede
vi sammen med familie og politiske
venner W.L. på dennes 90 års fødsels-
dag. Og det var selvfølgelig W.L. selv,
der var foredragsholder den dag.
W.L. var allerede politisk aktiv i 1946,
da hele den flensborgske SPD-afdeling
blev ekskluderet af daværende SPD
formand Kurt Schumacher, fordi de i
hans øjne ikke var tilforladelige i deres
nationale tilhørsforhold, idet de lige-
som det store flertal af hjemmehøren-
de flensborgere ønskede en adminis-
trativ adskillelse af Flensborg og Syd-
slesvig fra Holsten.
Det var starten på Sozialdemoratische
Partei Flensburg/ SPF, i W.L.s erin-
dringer »verdens mindste socialdemo-
kratiske parti«. SPF og Flensborg SSW
dannede makkerpar til gavn for min-
dretallet og hele byen.
Da et flertal af SPFs bestyrelse i 1954
satsede på en genforening med SPD,
var det W.L. og en kreds af dansksinde-
de socialdemokrater, som gik i gang
med at danne SAF som hjemsted for
de dansksindende arbejdere i Sydsles-
vig.

W.L. og SAF var dog ikke altid enige.
Men det kunne dog ikke hindre W.L. i,
at han hellere end gerne kom til Sles-
vig i anledning af SAFs 50 år i 2004 og
beredvilligt talte om sin »brogede poli-
tiske verden«.
SAF er W.L. dybt taknemmelig for den-
nes politiske og organisatoriske virken
for Sydslesvig i mere end 60 år - og
glad for, at man nåede at sige tak ved
W.L.s 90 års fødselsdag.

Rüdiger Schulze,
formand,

Sønderjysk Arbejderforening

Dannebrog vajede på halv stang, da
DGFs førstehold spillede hjemmekamp
i Idrætsparken mod IF Stjernen. Inden
kampen blev der udtalt mindeord over
W.L. Christiansen.

Sidste gang vi i Dansk Gymnastikfor-
ening Flensborg/DGF så W.L. Christian-
sen, var ved foreningens generalfor-
samling i marts, da han veloplagt og
tilfreds kunne notere, at udviklingen i
DGF - især den økonomiske - var rigtig
positiv. Da han sagde farvel, spurgte
han, hvor længe han egentlig havde
været medlem af DGF og bebudede
samtidig, at han nu oftere ville møde
op i klubhuset om torsdagen til DGFs
gamle veteranholds »stambord«. W.L.
satte pris på, at kontakten til veteran-
holdet, der i 70erne var kendt ud over
regionens grænser, blev bevaret. Hol-
det var W.L.s hold.
W.L. Christiansen blev medlem i slut-
ningen af 1960erne med det formål at
blive klubbens formand. Det var han så
efter 1969 i mere end ti år. Effektiv og
engageret overtog han formandsopga-
verne, det skulle gå fremad. Nye initia-
tiver og resultater stod på hans
dagsorden. Sådan skulle det bare væ-
re.
Samtidig udnyttede han sin store kom-
munalpolitiske erfaring ved sammen
med de rigtige personer i de andre
fraktioner at støtte foreningssporten i
Flensborg.
Byen overtog de fleste idrætsanlæg og
aflastede dermed foreningerne - også
økonomisk.
W.L. sørgede også for, at byvenskabet
med Flensborgs venskabsby Carlisle i
England fik en sportslig dimension. Så-
ledes kørte DGFs fodboldhold til Carlis-
le på venskabsbesøg. Jo, der var fart
over W.L., og hvad der stod i vejen for
denne positive udvikling, måtte ryddes
af vejen.
En stærk personlighed med stort enga-
gement.
Det var derfor kun naturligt, at DGF ud-
nævnte W.L. Christiansen til æresfor-
mand, da tiden til at stoppe kom. DGF
gjorde det i respekt for hans store ind-
sats og engagement for foreningen.
Kontakten til DGF var der altid, og der-
for mindes vi W.L. i taknemmelighed.
Det er helt sikkert, at W.L. Christiansen
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vil blive husket i DGF Flensborg.
Æret være hans minde.

Dieter Lenz,
DGF-formand

W.L. Christiansen - den historiebevid-
ste.
Det var på Historisk Samfunds general-
forsamling i marts. W.L. var der som
altid, frisk og ungdommelig, og resul-
tatorienteret. Hvornår kommer du så
og henter mine papirer? spurgte han
borende på sønderjysk, for det sprog
talte vi gerne sammen.
En tid forinden havde vi telefonisk af-
talt, at jeg endnu en gang skulle kom-
me for at overtage en stor portion arki-
valier til det historiske arkiv.
- Det helt private får du, når jeg er død,
havde W.L. sagt i telefonen.
Jeg havde ikke nået det, så hurtigt som
W.L. ønskede, men nu fik vi så aftalt en
dag.
Det viste sig at være for sent - og alli-
gevel ikke. For W.L. havde orden i sa-
gerne. Fra 1946, da han entrede den
politiske scene, og til i dag, passede
han godt på de bjerge af papirer, der
gik over hans skrivebord. Det blev med
årene til et enormt arkiv om mange si-
der af det politiske liv i Sydslesvig og
W.L.s rolle her.
Han ordnede og systematiserede de
mange papirer og interessante fotos,
og gradvist overdrog han dem til Arki-
vet ved Dansk Centralbibliotek.
Her ligger i dag mange meter akter
modtaget fra W.L. Fremover kan de gi-
ve svar på rigtig mange spørgsmål til
efterkrigshistorien.
Den historiske interesse og lysten til at
dokumentere tiden og sine egne ople-
velser førte også til aviskroniker i
mængde, til selvbiografiske artikler og
en hel række af bøger.
Studieafdelingen fik lov at udgive
W.L.s fine afsnit af serien »Barn og ung
i Sydslesvig« og hans grundigt funde-
rede erindringsbøger »Mit brogede po-
litiske liv« og »Meine Geschichte der
Sozialdemokratischen Partei Flens-

burg« og hans bidrag til bogen om
SSW i kommunalpolitik, som udkom
2008. Populære var hans bøger på og
om det flensborgske petuh-dansk.
Midt i al den hektiske politiske virk-
somhed holdt W.L. styr på sine papirer
og fotos, og han fortalte. På den måde
sikrede han historien for eftertiden.
W.L. vidste hvad han ville og mente.
Men det var altid gemütligt at være
sammen. W.L. kunne holde os i gang.
På den måde fik han efterladt en skat-
kiste af viden, som nu står tilbage og til
rådighed for os alle.
På Studieafdelingen og i Arkivet vil det
gode minde om W.L. leve længe.

Lars N. Henningsen,
Studieafdeling og Arkivet på

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Den græske filosof Aristoteles sagde
engang, at lykke er den fulde brug af
ens evner til at opnå store resultater.
Meget i W.L. Christiansens liv handle-
de om at virke for Flensborg, være en-
gageret i det danske mindretal og yde
en indsats for det europæiske samar-
bejde. Man kan sige, at hans mange
gøremål gav ham en vis lykkefølelse.
Jeg kendte W.L. Christiansen i over 30
år. Jeg mødte ham første gang ved De
Nordeuropæiske Samtaler i Husum,
som var organiseret af Europa-Union i
Slesvig-Holsten og Den Danske Europ-
abevægelse. Hans hjerte bankede for
Europa, og han var en modig europæ-
er. Han fægtede med åben pande for
Europa-tanken, selv om det på det tids-
punkt ikke var populært i mindretallet.
W.L. Christiansen havde historisk sans,
stor viden om sin hjemstavn, var vel-
bevandret i det politiske landskab og
godt hjemme i litteraturen. Han var en
politisk begavelse, der formåede at gi-
ve udtryk for, hvad der levede i hans
sind og tanker. Med en sjælden evne
kunne han bruge vort modersmål i
skrift og tale.
Når han talte, blev der lyttet til hans
ord og lagt mærke til, hvad han havde
at sige. Der var stil over formen og ind-
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hold i hans ord. Han var en levende
fortæller. Som menneske var han varm
og hjælpsom. Og altid parat til en snak,
når man mødte ham.
W.L. Christiansen lod sig aldrig pensio-
nere som samfundsdebattør. Han var
en inspiration for os alle om, at så
længe man har gnisten og helbredet,
gør man en aktiv indsats. Sådanne folk
er guld værd for den sydslesvigske
hjemstavn, det danske mindretal og
Europa.

Gunnar Hattesen,
Gråsten,

Europabevægelsen

k k k

Svend Aage Clausen
† 12. marts 2011

Det var med stor sorg, vi i Grænsefor-
eningen i Sønderborg erfarede, at for-
manden for vor forening, Svend Aage
Clausen døde i en alder af 74 år. Svend
Aage var medlem af bestyrelsen i en
årrække, i adskillige år som næstfor-
mand. For knap et år siden sagde han
ja til at afløse Ivan Skjoldager som for-
mand. Men desværre var det i alt for
kort tid, vi fik lov til at beholde Svend
Aage på posten.

Han var stærkt optaget af arbejdet
og i fuld gang med at planlægge gene-
ralforsamlingen i april. Af en 74-årig at
være var Svend Aage Clausen særde-
les aktiv og engageret.

Pladsen her tillader slet ikke at rem-
se de mange interesser og aktiviteter
op, han kastede sig over. En del af sine
kræfter brugte Svend Aage på besty-
relsesarbejde i Det konservative Folke-
parti, Foreningen Norden og Europa-
bevægelsen i Sønderjylland. Senior-
rådsarbejdet på Als trak også veksler
på Svend Aage for blot at nævne nogle
af aktiviteterne.

I Grænseforeningen i Sønderborg
følte vi det som et privilegium, at
Svend Aage også tog sig tid til at ar-
bejde for vor sag. Han var stærkt opta-

get af det nationale arbejde - og min-
dretalsarbejdet i Sydslesvig havde
hans store bevågenhed. Når vi andre i
bestyrelsen havde vanskeligt ved
at overkomme de mange arrangemen-
ter, vi blev indbudt til, kom det ofte fra
formanden: »Så skal jeg nok tage af
sted«. Bl.a. var han en flittig deltager i
Grænseforeningens sendemandsmø-
der.

Vi vil bevare mindet om et aktivt og
engageret menneske i taknemlighed.

Flemming Nielsen,
p.v.a. Sønderborg GF

k k k

Werner Daniel
15.1.1935 – 19.3.2011

Med stor sorg modtog vi meddelelsen
om Werner Daniels død.

Werner har som formand sammen
med sin lille bestyrelse for Egernførde
Ældreklub stået for seniorarbejdet i
Egernførde i 11 år. Som de stille slide-
re, de er/var, samlede de mellem 30-50
deltager til deres forskellige arrange-
menter. Han og bestyrelsen brugte me-
gen tid og kærlighed på denne opgave,
som vi siger tak for.

Han var for os i SSF-bestyrelsen en
god og rar samarbejdspartner.

Vi i SSF Egernførde vil savne ham
og bevare hans minde med respekt og
taknemmelighed.

Æret være Werner Daniels minde.
Fred Witt,

Egernførde SSF

k k k

Jens Døssing
2.7.1927 - 21.10.2010

Jens Døssing var stifteren af Støtte-
kredsen for FDF i Sydslesvig og arbej-
dede siden dens start for næsten 50 år
siden ihærdigt for at skaffe økonomis-
ke midler til FDF-kredsene i Sydslesvig.

Han var aktivt medlem af støttekred-



sens bestyrelse i alle årene og meddel-
te sit ophør så sent som i april 2010,
hvorofor bestyrelsen ærede ham med
FDFs æresnål for uegennyttigt virke for
FDF i Sydslesvig

Han fostrede den idé en gang om
året at sende postkort med sydslesvig-
ske motiver ud til cirka 700 personer
med en opfordring om at støtte FDFs
danske ungdomsarbejde i Sydslesvig.

Gennem årene blev der oparbejdet
en fond, som har doneret mange
penge til FDF-kredsene syd for græn-
sen, og de blev benyttet til deltagelse i
kurser i Danmark, til sommerlejre og
materialer til lejrbrug og lignende. Der
er også fra støttekredsen doneret store
beløb til ombygning og vedligehold af
FDFs Trenehytte i Tarp og senest til en
total ombygning af blokhuset Kon-
genshus på Ejdersted, som dermed
blev sikret til langt ud i fremtiden.

Når det drejede sig om ansøgninger,
der kunne være med til at danne ram-
me om det kristne danske ungdomsar-
bejde, som FDF i grænselandet står
for, var Jens Døssing altid positivt ind-
stillet.

Støttekredsens nuværende besty-
relse vil arbejde for at fortsætte det go-
de arbejde, som Jens Døssing påbe-
gyndte.

Æret være hans minde.
Støttekredsen for FDF i Sydslesvig

Mogens P.C. Jacobsen,
formand

Der opstod en sær fornemmelse, da
jeg fik at vide, at Jens Døssing var død.
Jeg havde da ellers lige haft kontakt
med ham, og det har jeg haft i nu 35 år
i større eller mindre grad.

I 1975 blev jeg ansat på Christian
Paulsen-Skolen, Flensborg, hvor Jens
Døssing var blevet viceskoleinspektør i
1974. Vi fire nyansatte det år blev
varmt modtaget af Jens på kontoret og
hjulpet af ham i alle situationer. Det
var ham magtpåliggende, at vi følte os
hjemme på skolen og i lærerkollegiet,
og ved hjælp af hans store humor gik

tingene let fra hånden, så det blev et
godt og muntert bekendtskab i arbej-
det både på skolen og med FDF i Syd-
slesvig.

Jens var født i Grønbæk nord for Sil-
keborg, hvor hans far var landpost. Si-
den flyttede de til Silkeborg, der såle-
des blev Jens´ barndoms- og ung-
domsby. Her kom han med i FDF og
lærte at spille blæseinstrument i FDF-
orkesteret. Da spejderorkesteret i byen
stod og manglende en dirigent, sprang
Jens også til der og hjalp endda et par
år. I Silkeborg kom han i købmandslæ-
re efter at have afsluttet mellemskolek-
samen i 1943.

Her oplevede han Anden Verdens-
krig og gjorde modstand, hvilket han
først langt senere har fortalt om. Han
blev sluttelig udlært som både koloni-
al-, isenkram- og brændselsforhandler.
I 1949 kaldte militæret.

Efter militærtjenesten kom han ind
som sekretær i KFUM og var leder af
soldaterhjemmet i Sønderborg, hvor
han lærte sin kone Irmgard at kende,
som var sygeplejerske på sygehuset.
De blev gift i Bov Kirke i 1955, og året
efter afsluttede han sit sekretærjob,
fordi tanken om at blive lærer var mod-
net så meget, at han tog springet, og
han og Irmgard flyttede - hvorhen mon
- selvfølgelig til Silkeborg, hvor Irm-
gard fik job som sygeplejerske, og
Jens blev optaget på Th. Langs Semi-
narium, hvorfra han dimitterede i 1961.

Samme år flyttede de to til Sydsles-
vig, og Jens fik begge hænder fulde af
arbejde, idet han blev ansat som halv-
tidssekretær for FDF i Sydslesvig og
med halvt timetal som lærer på davæ-
rende Friserbjergskolen. I 1966 flyttede
Friserbjergskolen op på Christian Paul-
sen-Skolen, og Jens stoppede som se-
kretær i FDF og fik fuldt timetal.

Han underviste altid de ældste ele-
ver, for her kunne han bruge sin store
erfaring fra arbejdet med unge fra de
tidligere sekretærjobs i Danmark. Det
blev også gode år for Jens, for han
kunne lide at undervise og var som
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sagt en spasmager, hvorfor hans ele-
ver fra dengang fortæller om ham med
et stort grin på.

13 år senere i 974 blev Jens vicesko-
leinspektør på Christian Paulsen-Sko-
len, og året efter i 1975 lærte jeg så
Jens at kende, hvilket blev til mange
gode arbejdstimer sammen i enten
skolen eller i FDF-arbejdet i Sydslesvig.
Han var rigtig i sit es, når han kunne
underholde med Storm P.-historier.
Han gjorde det gerne, og han kunne
historierne fuldstændig udenad.

Anden Verdenskrig og ikke mindst
oplevelsen den 5. maj 1945 satte sig
dybe spor, som udvirkede en forplig-
telse overfor Sydslesvig, som Jens al-
drig glemte - godt støttet af Irmgard.

Da jeg i 1988 overtog viceskolein-
spektørjobbet efter Jens, blev jeg i den
grad sat ind i arbejdet efter alle kun-
stens regler. Jo, Jens var en grundigt
arbejdende mand. Derfor har jeg også
meget at sige Jens Døssing tak for.
Selv om han ikke var meget for at gå
på kompromis, så kom vi dog aldeles
godt ud af det med hinanden, og de
muntre stunder tæller stærkt i min
erindring om de mange gode arbejdsti-
mer, som blev mig forundt sammen
med Jens.

Æret være Jens Døssings minde.
Jens Erik Salomonsen,

Christian Paulsen-Skolen

Jens Døssing kom til Sydslesvig i 1961
for at være deltidsansat FDF-sekretær
samt lærer på skolen ved Friserbjerget
i Flensborg. Denne kombinationsstil-
ling havde Jens Døssing, indtil han
blev fuldtidsansat lærer, men han fort-
satte som FDFer i fritiden. Det blev til
et langt liv med og for FDF-arbejdet i
Sydslesvig.

Jens Døssing gjorde en stor indsats
for at få oprettet det, som i dag er
kendt som Støttekredsen for FDF i Syd-
slesvig. Der blev slidt og arbejdet på at
få medlemmer hjemme i Danmark, der
kunne hjælpe med økonomisk støtte til
FDF-arbejdet i Sydslesvig. Mange telte,

orkesterinstrumenter, uddannelse af
FDF-instruktører er blevet støttet der-
fra.

Jens Døssings flid for dette arbejde
kender ingen sammenligning.

I de seneste år trak Jens Døssing sig
tilbage fra det aktive FDF-liv. Men han
var stadig med på sidelinjen hjemme
fra kontoret i Kobbermølle. Det var sta-
dig i mange år basen for udleveringen
af julekortene fra støttekredsen.

Enkelte gange kunne vi dog stadig
nyde godt af Jens Døssing i FDF Flens-
borg 1. kreds. For nogle år siden var
han den mystiske Sir Steward Perce,
da kredsen afholdte en kredslejr i Tre-
nehytten. Til lejrbålet ankom Jens Døs-
sing med tropehjelm, regnfrakke og
paraply. Salen i Trenehytten blev tryl-
lebundet af hans fortællekunst og
anekdoter om livet i troperne, så selv
vi voksne ledere til sidst kunne komme
i tvivl, om han nu alligevel havde boet
der.

Jens Døssing var født i Silkeborg og
startede som dreng i FDF Silkeborg, og
kom senere også med i FDF-orkestret,
så vejen var lagt for Jens Døssing og
FDF. Det, at det blev Sydslesvig, hvor
Jens Døssing valgte at bosætte sig i og
arbejde for FDF, er vi ham evigt
taknemmelige for.

Æret være hans minde.
Sten Andersen,
distriktsleder,

FDF Sydslesvig
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Egon Fischer
3.12.1935 – 21.3.2011

Efter kort tids sygdom er Egon Fischer,
Husby, tidligere Langballe/Bønstrup,
død i en alder af 75 år.

Egon var hele livet igennem aktiv i
de danske foreninger. Ikke mindst Syd-
slesvigsk Forening (SSF) og Sydsle-
svigsk Vælgerforening (SSW) havde
hans store interesse. Men også Lyks-
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borg danske menighed var han glad
for at være medlem af.

Efter i en årrække at have været ak-
tiv i bestyrelsen, også som distriktsfor-
mand i SSF og SSW i Langballe, valgte
Egon siden at nøjes med at være revi-
sor - også på amtsplan. Helt uden an-
svar ville han ikke være. Det var aldrig
nok for Egon kun at være medlem.
Derfor vakte kommunalpolitik også
hans store interesse.

Også SSF-/SSW-amtsstyrelserne i
Flensborg Amt engagerede Egon Fis-
cher sig i, og også her satte man pris
på Egons engagement og tilforladelig-
hed.

Desuden kunne man på de danske
skoler stole på ham som pligtopfylden-
de chauffør.

I to perioder valgte han at tage et an-
svar for helheden i kulturofreningen
som medlem af SSFs forretningsud-
valg fra 1987 til 1991.

Men Egon var ikke manden, der lag-
de sin livsgerning i toppen. Basisarbej-
det havde hans foretrukne interesse.
Og hans indsats dér blev honoreret
med SSFs sølvnål.

Med Egon Fischer er en god dansk
sydslesviger, et venligt menneske, en
stille og rolig personlighed er gået
bort.

Æret være Egon Fischers minde.
Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær
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Ida Marie Ipsen
18.8.1923 - 17.10.2010

Tidligere lærer og skolekonsulent Ida
Marie Ipsen er død på Rønshave Pleje-
center i Bov, 87 år.

Ida Marie Ipsen, der stammede fra
Varde, flyttede som ung lærer i slut-
ningen af 1940erne til Flensborg, hvor
hun sammen med sin mand Jørgen
Molt Ipsen arbejdede ved Dansk Skole-
forening for Sydslesvig frem til 1956.
Da flyttede familien til Skodborg i Søn-

derjylland, hvor Ida Marie Ipsen indled-
te en pioner-indsats for læsesvage
børn, der gennem hele livet skulle bli-
ve hendes pædagogiske hjertesag.

Sideløbende med lærergerningen på
Skodborg Folke- og Realskole, hvor
Jørgen Molt Ipsen var skoleinspektør,
videreuddannede Ida Marie Ipsen sig
inden for området med læse- og stave-
retarderede børn med den nordlige del
af Sønderjylland som arbejdsområde.

Efter sin mands død i 1997 flyttede
Ida Marie Ipsen til Hjørring. Sine sidste
otte år tilbragte hun i Padborg.

Ida Marie Ipsen efterlader sig tre
sønner og en datter samt otte børne-
børn og fire oldebørn.

FlA
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Kim Jessen
5.4.1977 – 3.7.2011

Kim Jessen, Hanved/Timmersig, døde
34 år gammel ved en badeulykke på
Skagen, hvor han var på ferie med fa-
milien. Kim Jessen var politibetjent i
Hanved og efterlader sig hustru og tre
børn.

Lige fra barnsben var Kim Jessen en
sportsmand. Specielt håndbold havde
hans store interesse, og han har i åre-
nes løb trænet utallige håndboldspille-
re. Han har været aktiv i Dansk Hånd-
boldklub Flensborg/DHK, været træner
for pigeholdet i HSH Handewitt, og han
var spillende træner i Lindved/Linde-
witt. Og aktiv i andet frivilligt og lokalt
foreningsarbejde.

Hans pludselige død kom som en
chok for en stor omgangskreds: Hånd-
boldspillere, venner og foreningsfolk
gennemførte derfor et mindesamvær
til ære for Kim Jessen, hvor de mødtes
og glædede sig over alle de gode ti-
mer, de fik sammen med ham.

FlA

k k k
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Elisabeth Dorothea
Jørgensen
29.9.1916 – 3.2.2011

På Gustav Johannsen-Skolen var Elisa-
beth Hakon Jørgensen, født Bock,
kendt som Betty Jørgensen. Hun tog
sin læreruddannelse i Østtyskland, sin
1. statseksamen i Frankfurt/Oder og 2.
statseksamen i Niederlausitz. Vi ved, at
Betty i perioden fra 1948 og frem til
omkring december 1952 fungerede
som skoleleder på to skoler i det tidli-
gere DDR. I 1952 blev hun i Vesttysk-
land anerkendt som politisk flygtning,
og hun skriver selv, at hun efterlod alle
sine ting i DDR, da hun flygtede.

Den 1. april 1953 blev hun ansat som
lærer på Christian Paulsen-Skolen,
hvor hun havde sit virke frem til skole-
året 1965-66, da hun skiftede til Gustav
Johannsen-Skolen, formentlig som et
resultat af flytningen af Christian Paul-
sen-Skolens realskoleafdeling til Gus-
tav Johannsen-Skolen. På Gustav Jo-
hannsen-Skolen underviste Betty
hovedsageligt i fagene engelsk og tysk.
Hun var kendt som en kompetent og
selvkritisk lærer, der gerne søgte dialo-
gen med fagkollegerne. Hun huskes af
kollegerne som altid værende kvalitets-
bevidst og elegant, både i sit væsen og
i alt hvad hun foretog sig.

Betty var respekteret af både elever
og lærere, ikke kun på grund af hendes
faglighed og myndige væsen, men og-
så fordi hun var venlig, imødekom-
mende og kunne snakke med alle.

Både nuværende og tidligere kolle-
ger mindes hende som et venligt,
varmt og positivt menneske, der inter-
esserede sig for sine medmenneskers
ve og vel.

Betty huskes med stor glæde af nu-
værende ansatte som en kollega de
værdsatte, fordi hun altid var god til at
tage sig af nye kolleger.

Betty forlod skolen i 1976 for at gå
på pension, men hun holdt fortsat kon-
takt med skolen og nuværende samt

forhenværende kolleger, ved at deltage
i skolens jule- og sommerfrokoster.

Gustav Johannsen-Skolen,
nuværende samt

forhenværende kolleger
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Else Cecilie Jørgensen
† 18.5.2011

Kappel danske pastorat har mistet en
nær ven og kær forkæmper. Den tidli-
gere præst i Kappel, Gulde, Gelting,
Karby, Ravnkær og Arnæs, Else Jør-
gensen døde efter kortere tids sygdom.

Else Jørgensen var uddannet lærer
og gårdmandskone på Fyn og mistede
sin mand allerede i 1959. Den 1. januar
1983 kom hun til Kappel og blev ordi-
neret og overtog et embede, der i
længere perioder havde været vakant -
og derfor også forsømt. 

Hun gik på med krum hals og fik op-
bygget både menighed og medlem-
skartotek. Hun fik sat skik på tingene
og var en ildsjæl i det kirkelige arbejde.

Else kunne være besværlig, for hun
gik ikke på kompromis i kirkelige anlig-
gender, men samtidigt vidste alle,
hvad hun stod for. Og det hun stod for
var solidt.

Hun ydede i sine fem og et halvt år i
Kappel en legendarisk indsats. Hun
passede det kirkelige arbejde og fik
skik på stedets historie, som hun på fi-
neste vis samlede dels i ringbind og
dels ved båndoptagelser med ældre
beboere i pastoratet. 

Da jeg kom til i august 1988 overtog
jeg en velfungerende menighed med
gode menighedsråd, kartotek, kirke-
blad og så videre.

Else havde lovet mig at skrive en ar-
tikel til vort kirkebladet »nr. 100«. Den
artikel må jeg nu skrive efter hukom-
melsen.

Det er et stort tab for Sydslesvig, at
en af vore allerstørste forkæmpere ikke
længere sidder på Fyn og fortæller al-
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verden om vigtigheden af at støtte det
danske arbejde syd for grænsen. 

Vi vil savne hendes gode humør og
lattermilde tone iblandt os. Vi vil savne
hendes besøg og al den viden, hun sad
inde med.

Æret være Else Jørgensens minde.
På menighedens vegne

Randi W. Korsgaard
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Peter Mathias Jørgensen
1.6.1959 – 22.9.2011

»Jeg løser alle gåder« svarede gift-
slangen på den lille prins´ spørgsmål
om, hvorfor den altid talte i gåder.
Måske har Peter nu fået svar på de
spørgsmål, alle stiller, men ingen har
svar på. Måske - vi ved det ikke. Vi står
ved det tomrum, Peter har efterladt her
på skolen, og vi prøver at begribe med-
delelsen om hans alt for tidlige død.
Over 27 år var Peter ansat ved Lade-
lund Ungdomsskole, og lige så længe
boede han med sin familie i en af sko-
lens tjenesteboliger. Efter så mange år
vokser skole og lærer sammen. Han
var så at sige lærergruppens »Urges-
tein«.
Det var ham, der huskede, hvordan vi
gjorde sidste gang, hvad vi plejede, og
hvad vi engang sagde og tænkte. Det
var jo langtfra den værste egenskab for
en mødeleder i pædagogisk råd, en
post han udfyldte i mange år. Her var
Peter traditionernes vogter, men hel-
digvis også altid åben overfor ny-
tænkning. En af Peters bedste egenska-
ber var hans evne til at le ad de svære
situationer. Den, som kun tager spøg
for spøg og alvor kun alvorligt, han og
hun har faktisk fattet begge dele dår-
ligt. Tro mod Piet Hein har vi ofte sid-
det og afvæbnet de lidt tungere
stunder i skolens liv og således fattet
både spøg og alvor.
På samme måde mødte Peter altid sine
elever med humor. En venlig humor,
som aldrig slog over i ironi og sarkas-

me. Han fortalte mig, at han allerede
efter nogle år på skolen havde beslut-
tet sig til ikke at hidse sig op. Det kun-
ne ganske enkelt ikke betale sig. Og det
er lige netop humor, som gør det mu-
ligt at gennemføre en sådan beslut-
ning. Ind imellem skal man kunne le af
dårskab, og det kunne Peter.
Peter var familiens mand. Han elskede
at fortælle om Hanne og de to sønner,
Morten og Mads. Også her med hu-
mor, men stoltheden skinnede altid
igennem.
Nu er det så slut med Peters hurtige
skridt gennem gården, og vi må indret-
te os på en hverdag uden ham.
Her som overalt vil denne også ind-
finde sig, men det vil aldrig blive som
før.
Æret være Peters minde.

Hans Jochimsen,
Ladelund Ungdomsskole

Med stor sorg har vi i Sydslesvigs dan-
ske Ungdomsforeninger (SdU) modta-
get meddelelsen om, at Peter Jørgen-
sen, Ladelund, er død kun 52 år gam-
mel.
Med Peters bortgang har vi i SdU mis-
tet et særdeles aktivt og engageret
menneske.
Som barn og ung i Danmark var han
allerede en særdeles aktiv og dygtig
idrætsudøver, der stort set kunne alt
med en bold.
I 1984 kom Peter så som nyuddannet
lærer til Ladelund Ungdomsskole. SdU
fik hurtigt glæde af Peters store inter-
esse for foreningslivet og hans pæda-
gogiske evner. Både på lokalt plan i
Kær Herred UF, i den daværende Syd-
tønder Amts Hovedkreds samt også på
udvalgsplan i SdU kom Peter som in-
struktør og leder hurtigt med i arbej-
det. Peter var derudover utroligt alsi-
dig, hvilket hans mange aktiviteter og
arrangementer i SdU vidner om, for
eksempel som foreningsformand i
KHUF, som træner for SdUs udvalgte
herrehold i håndbold, som næstfor-
mand i håndboldudvalget, som bad-
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minton-instruktør, som instruktør på
Ungdomsweekenderne, som formand
for film- og videoudvalget, som for-
mand for Christianslystudvalget og
som medlem af Foreningskulturudval-
get.
Efterårslejrene på Ladelund Ungdoms-
skole var uløseligt forbundet med Pe-
ter. Lejren var ganske enkelt hans »op-
findelse«, og lige fra den første lejr i
1990 og frem til lejr nr. 21 i 2010 var
Peter, sammen med et dygtigt korps af
frivillige instruktører, en formidabel le-
der for lejren. De mange alsidige aktivi-
teter samt den gode atmosfære på lej-
ren gjorde, at der altid lynhurtigt kunne
meldes udsolgt. Lejren foregik altid de
fem første dage i efterårsferien og
symboliserede på bedste vis Peter som
menneske: Her skulle der være plads,
rum og gode oplevelser til børn fra alle
sociale lag. Det glædede ham især, at
en lang række børn, der ellers ikke ville
komme på ferie, her fik mulighed for
en lejr præget af varme og godt humør
med masser af idrætslige, kulturelle og
sociale aktiviteter.
I 1999 modtog Peter SdUs Kulturpris
som en påskønnelse for sit store enga-
gement i SdU.
Peter spændte vidt. I de sidste par år
fangede arbejdet med det sydslesvig-
ske fodboldlandshold også hans store
interesse. Det var derfor ganske natur-
ligt, at han i februar i år blev valgt som
den første formand for den nystiftede
Støtteforening.
Vi vil i SdU med stor taknemmelighed
og dybeste respekt altid mindes Peter.

Inger Marie Christensen,
Horst Schneider,

Tinne Virgils,
Kaj Andersen
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Annemarie Knörzer-Dibbert
17.6.1915 - 18.8.2011

Flaget gik på halv i Duborg-Skolens
gård ved meddelelsen om Annemarie
Knörzer-Dibberts død, 96 år gammel.

»Fru Dibbert«, som vi kolleger re-
spektfuldt kaldte hende, var i ordets
bedste forstand en dame. Altid imøde-
kommende, velklædt, høflig og korrekt,
og når man lærte hende nærmere at
kende, mødte man et varmt menneske,
der viste stor, men diskret og ægte
interesse for sine kolleger både i deres
arbejde på skolen og i deres private liv,
uden at hun på nogen måde overskred
nogens grænse.

Havde man brug for hjælp, fik man
den uden større armbevægelser.

Som ung, relativt nyansat kollega
havde jeg selv stor gavn af hendes
hjælp, når vi skulle til møder med tyske
kolleger i forbindelse med indførelse af
valggymnasiet.

På sin søde måde lærte fru Dibbert
mig, hvordan jeg, der kom fra et lidt
formløst 68-oprør i Danmark, kunne
begå mig sammen med ældre, korrek-
te tyske embedsmænd og lektorer.

Fru Dibbert var uddannet i engelsk,
historie og tysk, men det var først og
fremmest som tysklærer, hun kom til
at præge Duborg-Skolen.

Hun kom til Duborg-Skolen i 1950.
Ved hendes 70 års fødselsdag fremhæ-
vede en kollega præcist, at hun, da
skolen efter 1955 fik indført dobbelt
anerkendt studentereksamen, person-
ligt havde spillet en stor rolle ved at
gøre faget tysk til »et ligeberettiget
dannelsesfag« på Duborg-Skolen.

Det var en vigtig rolle, hun dermed
havde påtaget sig, fordi mange af de
elever, der dengang gik på skolen, kom
fra danske funktionærhjem og ikke var
særligt gode til, endsige særligt inter-
esserede i, faget. Men fru Dibbert kun-
ne gøre mange af dem om ikke lige-
frem gode til, så i hvert fald interesse-
ret i og glade for faget tysk. Og de
værdsatte hende højt for det.

Fra 1962, da Knud Fanø blev rektor
på Duborg-Skolen, fik fru Dibbert en
ganske særlig rolle på skolen, fordi
hun med sit grundige kendskab til det
tyske skolesystem og dets jura blev
ham en uvurderlig og utrættelig hjælp
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i alle forhandlinger og møder med de
tyske myndigheder.

I dag ville man nok have udnævnt
hende til vicerektor, men dengang var
den titel ikke opfundet, og reelt var det
som sådan, hun fungerede i forhold til
de tyske myndigheder.

Annemarie Knörzer-Dibbert blev
pensioneret i 1985, men hun bevarede
til sin død en levende interesse for Du-
borg-Skolens ve og vel, og hun kom
både til »pensionistkaffe«, jule- og
sommerfrokost og til dimissionsfester,
hvor hun også benyttede lejligheden til
at møde tidligere elever.

Her på skolen vil vi bevare hendes
minde med glæde og i stor respekt for
hendes indsats.

Lone Anker Jakobsen,
på kollegernes vegne

Da Annemarie kom til Duborg-Skolen i
1950 - dengang af os elever endnu re-
spektfuldt omtalt som »fru dr. Knörzer«
- havde hun allerede lagt meget bag
sig.

Hun var født i 1915 og havde således
oplevet to verdenskrige og de vanskeli-
ge år derimellem, da hun i brydningsti-
den efter 1945 henvendte sig til skole-
direktør Bernhard Hansen angående en
ansættelse ved Dansk Skoleforening.

Personlig havde hun da både en ud-
dannelse til folkeskolelærer ved en
»Pädagogische Hochschule« og en
efterfølgende »Staatsexamen für das
höhere Lehramt« fra universitetet i Kiel
at henvise til. Alligevel var skoledirek-
tøren ikke straks velvilligt stemt: Hun
var jo født på Femern og altså ikke i
Sydslesvig.

Men, som hun siden fortalte mig i en
af vore mange fælles stunder som kol-
leger og nære venner, blot et døgn se-
nere havde bladet vendt sig: Bernhard
Hansen havde kendt sin besøgelsestid
og søgt oplysning fra historisk endnu
mere kompetent side, så han nu var
blevet klar over, at også Femern en-
gang havde været under dansk herre-
dømme.

Resultatet var i første omgang an-
sættelse på Ansgar-Skolen i Slesvig,
hvorfra mange elever stadig har hende
i taknemmelig erindring, som bl. a.
omtalt i Marie Meyers erindringsbind
»Hjertesprog«.

Vi sproglige Duborg-studenter fra
1954 kom ganske vist kun til at nyde
godt af Annemaries enorme faglige
dygtighed i nogle få vikartimer, men
hendes ry spredtes til os, selv gennem
de ellers ret ordknappe drenge i den
matematiske parallelklasse, der havde
hende som tysklærer.

At hun derudover også var en habil
anglist, opdagede jeg nogle år senere
på mærkværdig vis: Da jeg i 1960 be-
gyndte på forstudierne til min egen af-
handling, fandt jeg ud af, at hun ud af
hundreder af muligheder lige præcis
havde promoveret hos samme tilsyns-
førende professor Helmuth Bock, der
også var min egen »Doktorvater«, og
det oven i købet i beslægtede emner i
forbindelse med den engelske kunst-
nerroman.

At der var meget, der forbandt os,
viste sig ikke mindst gennem alle de
årtier, vi siden var kolleger som tysklæ-
rere ved Duborg-Skolen. Ganske vist
var det som sædvanligt nok eleverne,
der kendte mest til vore faglige og pæ-
dagogiske lighedspunkter og forskelle.
Men utallige diskussioner, bl.a. som
hinandens censorer, kunne ikke lade
mig i tvivl om hendes formfuldendte
sprog, litterære sensibilitet og enormt
store samvittighedsfuldhed.

Det sidste gjaldt ikke blot det faglige,
men også hendes dybe engagement i
alle, der under vanskelige forhold af
den ene eller anden art betroede sig til
hende. Der er mange, hun har hjulpet
lige så medfølende som diskret.

Skønt opvokset i tyske omgivelser
forblev hun til det sidste yderst solida-
risk over for det danske, som hun i sin
tid havde søgt kontakt til. Således no-
terede jeg med respekt, at hun under
en festlighed bad en af sine tidligere
læger, der henvendte sig til hende på
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tysk, om at slå over til dansk, da man
var sammen i dansk sammenhæng.

Som den ligevægtige personlighed,
hun var, formåede hun at forarbejde sit
livs modgang - deriblandt at hun blev
enke både efter skoleleder Walther og
efter assurandør Dibbert - til noget, der
altid har slået mig som en usædvanlig
stor og stilfærdig modenhed - den
samme, der fik hende til så positivt og
taknemmeligt at tage imod den om-
sorg, som Dansk Alderdoms- og Pleje-
hjem formåede at give hende i sine
allersidste leveår.

I anledning af en rund fødselsdag
holdt vor tidligere kollega Hågen Kiil
en beåndet tale om Annemarie som
selve inkarnationen af Schillers berøm-
te essay om foreningen af »Anmut« og
»Würde«. Det kunne næppe siges me-
re rammende.

Karin Johannsen-Bojsen

Med dr. Annemarie Knörzer-Dibbert
er en virkelig dame - en kvinde med
vid, stil og pli gået fra os. Fra at have
boet i Stuhrs Allé i Flensborg i årtier le-
vede hun de sidste år på Dansk Alder-
domshjem i Flensborg, hvor hun så
sent som for få måneder siden ved sin
96 års fødselsdag »holdt hof« i ordets
mest positive forstand. Her havde hun
samlet alle sine kære omkring sig for -
det ved vi nu - en sidste gang i et fest-
ligt lag at nyde samværet med familie
og venner.

Men allerede ved den lejlighed kun-
ne det mærkes, at hendes kræfter
svandt. Men dame - det fortsatte hun
med at være indtil det sidste.

Dr. Annemarie Knörzer-Dibbert var
tysk, ligeledes i ordets bedste forstand.
Alligevel gjorde skæbnen det danske
mindretals daværende eneste gymnasi-
um, Duborg-Skolen til stedet, hvor hun
med dygtighed, professionalisme, ven-
lighed, blidhed, elskværdighed, charme
og overbærende tålmodighed - først
som dr. Knörzer, siden som dr. Walther,
og afsluttende som dr. Knörzer-Dibbert
- kom til at udføre sin livsgerning.

Universitetsuddannet i fagene eng-
elsk, historie og tysk; tysk doktor i eng-
elsk og tysk, underviste hun i det deng-
ang vanskelige fag tysk. Blandt elever-
ne, ikke mindst de mange fra det dan-
ske mindretals funktionærshjem, hav-
de hun et svært ståsted, respekteret
men ikke altid afholdt, og i kredsen af
kolleger - især de rigsdanske - stod
hun nok en anelse distanceret.

Dog havde hun en sand og uforbe-
holden ven i daværende rektor Knud
Fanø, der med fornøjelse overlod skri-
verier med de tyske myndigheder til
hende. Havde stillingsbetegnelsen vi-
cerektor eksisteret dengang, havde dr.
Annemarie Knörzer-Dibbert, som hen-
des tidligere kollega Lone Anker Ja-
cobsen skriver i ovenstående minde-
ord, nok fået den.

Havde hun succes som underviser,
var det ikke hende forundt privat at le-
ve i et fast parforhold ret mange år ad
gangen. Hendes ægtefæller døde tid-
ligt. Men hun bevarede stadse evnen
til at gå dagen og vejen med mange og
smittende smil og også en god portion
humor og humør.

Efter skoletid og især efter pensione-
ringen for 26 år siden dyrkede hun sine
venskaber og interesser inden for kul-
tur, for hendes almendannelse var
eminent.

Det danske var straks efter tiltræ-
delsen på først Ansgar-Skolen i Slesvig
og siden på Duborg-Skolen blevet en
selvfølgelig del af hendes liv. Duborg-
Skolen og dansk mindretal hørte sam-
men - og hun var naturligvis en del af
dem begge.

Hvor end hun færdedes i danske
sammenhænge, talte hun konsekvent
dansk. Men hun ønskede ikke at enga-
gere sig mere end som almindeligt
medlem af mindretallet.

Dog var hun i en årrække aktivt med-
lem af Flensborg ældreråd.

Generationer af elever kan takke
hende for inspirerende og omfattende
kundskaber i tysk, og ved eksempelvis
utallige sammenkomster med forhen-
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værende elever fik hun også den for-
tjente tak.

Den tak vil undertegnede, selv tidli-
gere elev, der »var kær men også en
slyngel«, som hun engang sagde med
et skælmsk smil, med oprigtighed til-
slutte sig.

Bernd Engelbrecht

k k k

Svend Kristiansen
10.11.1933 – 3.3.2011

Svend var formand for Grænsefor-
eningen i Tønder Amt i mange år, og
Sydslesvigsk Forening for Sydtønder
Amt har især gennem Svend haft en
stærk forbindelse og et godt samarbej-
de med Tønder Amts Grænseforening.

Svend havde i 60erne sine rødder
som konsulent for SdU i vores amt,
hvor han boede i Kirkevang i Ladelund.

Interessen og kærligheden til Syd-
tønder har holdt sig gennem alle åre-
ne, og samarbejdet blev stærkere år
for år - arrangementer blev planlagt og
afstemt fælles - den gensidige kontakt
foreningerne imellem er blevet så
stærk som aldrig før.

For Svend var det en helt naturlig
sag lige at køre ned til sekretariatet i
Nibøl og få nogle ting ordnet. Tønder
Amts Grænseforening er gennem
Svend blevet en naturlig del af Sydtøn-
der amt.

Ud over hans store engagement i
Grænseforeningen var Svend dybt in-
volveret i den lokalhistoriske forening i
Højer, i seniorafdelingen for halinspek-
tørerne og ikke mindst i friluftsrådet,
hvor hans store interesse for marsken
blev plejet. Marsken var det område,
han elskede mest, og Svend har som
god guide ført et utal af mennesker
gennem vort landskab.

Vi vil mindes Svend Kristiansen for
hans store engagement, hans væsen
og hans store livsglæde med stor re-
spekt og taknemmelighed.

Æret være Svends minde.
Inger Merete Hansen,

amtsformand,
Lars Petersen,
amtskonsulent

Svend Kristiansen, Højer, blandt
mange andre ulønnede hverv Tønder
Amts Grænseforenings mangeårige
utrættelige formand, døde 77 år gam-
mel.

Hans bisættelse fra Daler Kirke blev
overværet af ufatteligt mange mennes-
ker - et synligt udtryk for hans personli-
ge og hans foreningsrelaterede net-
værk, en kontaktflade ud til brede kred-
se af lokalbefolkningen, hele den søn-
derjyske landsdel - men også langt de-
rudover.

Ikke mindst Sydslesvig havde
Svends store kærlighed. Med en fortid
som SdU-konsulent i Sydtønder men
også af helhjertet overbevisning var
samvirket og sammenholdet med især
Sydslesvigsk Forening i Sydtønder
Amt legendarisk. Ikke noget arrange-
ment af blot lidt større karakter i Syd-
tønder, uden at i det mindste en bilfuld
bestyrelsesmedlemmer af Tønder
Amts Grænseforening var med, og til
årsmøderne i Sydtønder Amt var der i
hvert fald ét amtsstyrelsesmedlem til
hvert årsmøde i amtet. Mindre kunne
ikke gøre det.

Og omvendt vankede der kritik fra
ham, hvis ikke dem fra Sydtønder del-
tog i de større møder og arrangemen-
ter i Tønder Amt.

Det i forvejen tætte samarbejde
mellem Sydtønder og Tønder Amt blev
for årtier siden yderligere intensiveret
af de to - nu begge afdøde - amtsfor-
mænd Johann Mikkelsen og Svend
Kristiansen. Det er dengang som nu
forbilledligt for det grænseoverskriden-
de samarbejde mellem danske.

Svend Kristiansen var ikke altid no-
gen bekvem mand i Grænseforening-
en. Det viste han med tydelighed i
dens øverste ledende organer. Men
han var altid vel forberedt, grundig og



353

fuld af gode ideer; og frem for alt altid i
den gode sags tjeneste - for ham en
hjertesag.

Hans energi, humor og lune, hans
viden og omfattende interesser gjorde
ham til en personlighed, der gerne for-
talte om samfundsrelaterede, kulturel-
le, historiske og natur-/miljømæssige
forhold, og han var en bredt favnende
og engageret debattør.

Han var en varm tilhænger af dansk
væremåde og danske værdier, men
støttede Grænseforeningens projekt
»den åbne danskhed« med forbehold.
Bøjende sig for gode argumenter og
demokratiske flertalsafgørelser, bakke-
de han op om disse som den loyale or-
ganisationsmand, han var.

I Sydslesvigsk Forening vil vi huske
Svend Kristiansen som en retlinet
dansk mand, som en trofast ven af
Sydslesvig, som en forfægter af vor
sag rundt om i hele Danmark samt
som en god kammerat.

Æret være Svend Kristiansens
minde.

Dieter Paul Küssner,
SSF-formand,

Jens A. Christiansen,
SSF-generalsekretær

Med stor sorg har vi i Sydslesvigs dan-
ske Ungdomsforeninger modtaget
meddelelsen om, at Svend Kristiansen
er død.

I mere end 50 år var Svend Kristian-
sen dybt involveret i SdUs vidtforgre-
nede arbejde.

I perioden 1961-1976 var Svend an-
sat som konsulent i SdU i Sydtønder
Amt. Med udgangspunkt i bopælen i
Kirkevang i Ladelund servicerede
Svend hovedkredsens foreninger med
råd og vejledning og var en både dyg-
tig og særdeles inspirerende sparrings-
partner for foreningerne og for hoved-
kredsen.

At være med til at arrangere lejre for
børn og unge havde Svends store hjer-
te, og utallige børn deltog i disse år i
SdUs påskelejre, sommerlejre og efter-

årslejre, der både foregik nord som syd
for grænsen.

Håndbolden havde også et stort
hjerte hos Svend, og når Svend senere
fortalte yngre generationer om den tid,
var det med stolthed i stemmen, at han
kunne berette om de mange udendørs
håndboldstævner, og at selv den mind-
ste forening i hovedkredsen naturligvis
havde op til flere håndboldhold. Svend
var også håndbolddommer, og i sam-
arbejde med Uwe Jacobsen, der deng-
ang var konsulent-kollega med Svend,
og Hans Jørgen Nielsen, opfandt han
faktisk to-dommersystemet, således
som vi kender det i dag.

Efter 15 års ansættelse hos SdU var
Svend i nogle år lærer på Ølgod Ung-
domsskole, inden han vendte tilbage til
grænselandet og blev halinspektør for
Tønder-Hallerne. Svends enorme en-
gagement i foreningslivet medførte, at
han i en årrække både beklædte for-
mandsposten for den daværende Tøn-
der Amts Idrætsforening og for Tønder
Amts Grænseforening. Fælles initiati-
ver og fællesarrangementer sammen
med SdU og SSF i Sydtønder Amt ud-
viklede sig i disse år til et helt unikt
samarbejde hen over grænsen, hvilket
ikke mindst var Svends fortjeneste.

Svends interesse og omsorg for SdU
betød også, at han hvert år deltog i
SdUs hovedsendemandsmøde, senest
i november 2010. Mange gange deltog
han som repræsentant fra Grænsefor-
eningen, adskillige gange som repræ-
sentant for DGI Sønderjylland, nogle
gange med begge kasketter på én
gang, og endelig nogle gange »bare
som Svend«. Hans viden om SdU, ved-
tægter og hundreder af andre ting var
utrolig. Hjælpsomheden var lige så
stor, og vi gik aldrig forgæves til ham,
eksempelvis var han for nogle år siden
en kompetent ordstyrer ved Hovedsen-
demandsmødet.

SdU betød meget for Svend, og
Svend betød rigtig meget for SdU.

Med stor respekt og taknemmelig-
hed mindes vi Svend for hans hjerte-
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varme indsats for SdU og for for-
eningslivet i det hele taget.

Æret være Svends minde.
Inger Marie Christensen,

SdU-formand,
Horst Schneider,

SdU-forretningsfører
Kaj Andersen,

SdUs børne- og ungdomskonsulent

k k k

Anna Lassen
18.4.1933 – 29.5.2011

Stille blev vi herude i Tumby-Struk-
strup-området, da budskabet om Anna
Lassens død nåede frem. Utallige
minder om Annas hjælpsomhed og
hendes indsats for dansk foreningsar-
bejde gennem mere end fem årtier
dukkede op.

Anna var der altid, nærværende og
engageret - om der var brug for et godt
råd eller en hjælpende hånd, selvom
hun i årtier kæmpede med følgerne af
alvorlig sygdom.

Anna var enke efter Hans Willi Las-
sen, der døde i 1980 efter lang tids syg-
dom. De to unge mennesker, Anna fra
Jylland, Hans Willi fra Angel, traf hin-
anden i begyndelse af 50erne på Valle-
kilde Højskole. I maj 1954 blev der
holdt bryllup i Annas hjem nær Thor-
ning. Det unge par flyttede til Sydsles-
vig i en beskeden lille lejlighed hos
Hans Willis forældre i Köhnholt.

Det har været en lang rejse for Anna
fra fædrenegårdens trygge rammer til
et Sydslesvig, der endnu var præget af
efterkrigstidens bolignød, hvor sorg og
savn hørte hverdagen til i rigtig mange
familier.

Begge to deltog de i dansk for-
eningsarbejde i og omkring Tumby og
Strukstrup. I slutningen af 50erne er-
hvervedes et fhv. landarbejderhus med
stor have, og omgående gik Hans Willi
i gang med en gennemgribende reno-
vering - en smal sag for en optimistisk,
veluddannet snedkersvend og ung fa-

miliefar. I 1960 flyttede den lille familie
ind i eget hus.

Men så ramtes Hans Willi af alvorlig
sygdom, han mistede førligheden, blev
totalt afhængig af kørestol og omfat-
tende hjælp til næsten alle daglige for-
nødenheder - og det klarede Anna.
Hendes store indsats og omsorg for
ægtemanden og børnene skabte re-
spekt og beundring i hele omegnen.

Efter Hans Willis død i 1980 blev An-
nas liv mere udadvendt. Hun blev en
værdsat medhjælp ved de store famili-
efester, der holdtes på egnen. Hun var
fast medarbejder i en kreds af kvinder,
der syede for et kendt væveri i Nott-
feld. Hun var rådgivende og hjælpen-
de, både når spørgsmålene berørte al-
men menneskelige problemer eller
praktiske ting som f.eks. husholdning
eller syning.

Ved siden af alle sine gøremål i og
omkring hjemmet var Anna dybt enga-
geret i alt dansk arbejde på egnen:
som aktivt medlem af forældrekredse-
ne omkring Mårkær Børnehave og
Strukstrup Skole, som bestyrelsesmed-
lem i SSF-distrikt Tumby, som mange-
årig formand for Tumby-Strukstrup
Kvindeforening og medlem af Tumby-
Strukstrup menighedsråd.

Og da ældreklubarbejdet startede i
1972, blev Anna medlem af planlæg-
nings- og bageholdet. Af praktiske
grunde gik SSF Tumby og Kvindefor-
eningskredsen over til at holde daglig-
stuemøder, og Annas hyggelige stue
var altid åben for møderne - især SSF-
distriktets julefest blev traditionelt af-
holdt hos Anna, og her oplevede alle
deltagerne hjerterum og husrum på
særlig intens måde.

Der står respekt omkring Annas vir-
ke og færden, og vi herude har savnet
hende, efter at hun for halvandet år si-
den af helbredsgrunde flyttede til de
beskyttende rammer, som Dansk Æl-
drecenter i Flensborg giver sine beboe-
re.

Anna efterlader tydelige spor i erin-
dringen om et jævnt og virksomt liv på
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jord - det største er dog, at hun trods
mange praktiske vanskeligheder har
skabt et varmt og trygt hjem for sine
seks børn. Familien har med Annas
død mistet et samlende midtpunkt.

Æret være Annas minde.
SSF-distrikt Tumby,

Tumby-Strukstrup Kvindeforening,
Mårkær Ældreklub,
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Jytte Mehlsen Vester
21.9.1943 – 6.3.2011

Jytte blev kun 67 år.
Jytte har været medlem af SSW i år-

tier og var altid en, man kunne stole
på, og som man kunne regne med, når
der var opgaver, der skulle varetages i
partiet og i det danske mindretal.

I 16 år var Jytte aktiv i SSW. I 1995
begyndte hun som bisidder i distrikts-
bestyrelsen, hvor hun så 12 år senere, i
2007, blev formand for distriktet i
Skovlund - en af danskhedens højbor-
ge i Slesvig-Flensborg amt.

To år tidligere var hun blevet med-
lem i amtsstyrelsen for SSW Flensborg
amt og varetog denne funktion også i
den ny samlede SSW Slesvig-Flens-
borg amtsstyrelse fra 2009.

I Skovlund kommune har hun i
mange år været »borgerlig medlem«
og støttede også på denne måde
SSWs arbejde. Derudover har Jytte bå-
de været delegeret til landsmødet, til
hovedudvalget og amtsgeneralforsam-
lingen. Hun var altid mødt op i godt
humør og var fuld af energi til SSWs
arrangementer.

Med Jytte Vesters alt for tidlige død
har SSW Slesvig-Flensborg amt lidt et
stort tab. Vi mister en god ven, et en-
gageret medlem og en menneskelig
rådgiver ud over det sædvanlige.

Jytte var af den slags mennesker,
man aldrig gik forgæves til, og hun
havde en forbløffende evne til at tæn-
de et lys og hjælpe i forskellige situa-
tioner.

Og selv om sygdommen ramte hen-
de hårdt, mødte man Jytte alligevel
med en god stemning og udpreget op-
timisme. Jeg husker et møde med Jyt-
te, hvor hun kom og krammed mig
med ordene »jaa, jaaaa - den er væk!«
Og jeg vidste godt, hvad hun mente.

Men sygdommen vendte tilbage
igen og alt for tidlig blev Jytte hevet ud
fra vort fællesskab.

Vi er mange, der kommer til at savne
hende som ven, samtalepartner, amts-
styrelsesmedlem hhv. distriktformand.

Æret være Jyttes minde.
Jan Hundsdörder,
formand for SSW
Slesvig-Flensborg

Med Jytte mistede vi et kært med-
lem af vor forening.

Jytte blev født i Nebsager. I 1968 be-
gyndte hun sin lærergerning i Sydsles-
vig, først i Askfelt, siden i Skovlund,
Valsbøl og Hanved.

Jytte var et engageret og synligt
medlem af vort danske mindretal. Hun
var altid rede til at hjælpe, hvor det
syntes nødvendigt, om det så var i for-
eningen SSF Skovlund/Valsbøl, i SSW
og som spejder.

Specielt de seneste halvandet år har
vi i SSF Skovlund/Valsbøl haft stor
glæde af Jytte. På trods af alvorlig syg-
dom har hun til enhver tid hjulpet os
med informationer fra tidligere tider,
og med gode ideer. Jytte havde altid
tid til at lytte, og hun gav os mange
gange, altid, produktiv/ konstruktiv kri-
tik.

Vi takker Jytte for hendes engage-
ment og tiltro, hendes opbakning og
hendes udholdenhed i måden, hun gav
os mod på.

Vi har mistet en god og trofast ven
og kammerat og siger Jytte tak for en
god og solid indsats for Sydslesvig
gennem mange år.

Æret være Jytte Mehlsen Vesters
minde.

SSF Skovlund/Valsbøl,
Helle Wendler
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Med Jytte Mehlsen Vester er ikke blot
et varmt, engageret og hårdt for den
danske sag arbejdende mindretals-
menneske gået bort; det danske min-
dretal har mistet en stærk personlig-
hed.

Engageret som lærer og populær
vejleder for de unge var der ingen
grænser for, hvad Jytte engagerede
sig i. Hun kunne nemlig ikke sige nej,
når nogen kom og spurgte.

SSF havde hendes interesse - og
specielt også SSW.

Men også hendes engagement for
de danske spejdere i Sydslesvig og dis-
ses »støttepædagoger« i Skt. Georgs
Gildet Flensborg vil blive husket.

Hendes - og Sven Lekkats - indsats
for at få Fredslyset fra Betlehem til
Sydslesvig - som en naturlig del af
hendes kristne livssyn - vil ej heller bli-
ve glemt.

Da SSF spurgte, om Jytte havde lyst
til at engagere sig i EBLUL-samarbej-
det, altså i det europæiske bureau for
mindretalssprog, var hun også straks
med på den.

Basis og top - for Jytte hang tingene
sammen, og hun var aldrig bange for
at sige ja tak til begge dele.

Nu er der sat en stopper for Jyttes
altid fortravlede og småhektiske tilvæ-
relse.

Hun og hendes kære skal vide, at
hun vil blive husket i det danske min-
dretal i almindelighed og SSF i særde-
leshed for sin indsats og fine væsen,
sit gode humør og - trods tiltagende
sygdom og svindende kræfter til sidst -
for sit arbejde på alle områder.

Æret være Jyttes minde.
Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

Med stor sorg har vi på Oksevejens
Skole modtaget meddelelsen om, at
vores forhenværende kollega, overlæ-
rer Jytte Vester, døde efter en længere
sygdomsperiode.

Jytte kom til Oksevejens Skole den
1. august 2000, og eleverne kom hur-

tigt til at sætte pris på hendes måde at
omgås dem på.

Jytte fik muligheden for at undervise
i sine yndlingsfag, historie og religion.
Hun formåede at gøre undervisningen
i disse fag levende og interessant for
alle. Hendes store viden og interesse
for fagene smittede hurtigt positivt af
på eleverne.

Jytte var en herlig kollega, der gerne
diskuterede ting og temaer, der var op-
pe tiden. Ligeledes historiske emner,
hvor Jyttes store viden ofte var med til
at sætte tingene i et nyt eller anderle-
des perspektiv.

Jytte var en god kollega, som man
altid kunne stole på og komme til, hvis
der var noget, man lige skulle snakke
om. Både fagligt i undervisningen og
alment som kollega kunne vi altid reg-
ne med Jytte.

Jytte blev pr. 31. august 2003 syge-
pensioneret, men hun fortsatte sin
interesse for sin nu forhenværende
skole, hvor hun altid deltog i skolens
arrangementer. Så sent som til julefes-
ten i 2010 var Jytte til stede, mærket af
sygdommen, men med sin typiske op-
timisme lod hun sig ikke slå ud. Jytte
levede med og i håbet om at overvinde
kræften. Desværre lykkedes det ikke.

På Oksevejens Skole vil vi ære min-
det om Jytte Vester og hendes lærer-
gerning i dyb taknemmelighed. Det er
rigtigt godt at have kendt et menneske
som Jytte.

Oksevejens Skole,
Sten Andersen
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Marie Meyer
17.12.1926 - 21.5.2011

Marie Meyer, Skovlund, døde efter
længere tids sygdom i en alder af 84
år.

Dermed har familien Meyer og det
danske mindretal i Sydslesvig mistet
en stor personlighed, der gennem hele
sit liv har ydet en usædvanlig bemær-
kelsesværdig og uegennyttig indsats
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på mange felter sideløbende med, at
Marie Meyer var det ubestridte midt-
punkt i sin store familie.

Derfor er det et særligt smerteligt
tab for ægtefællen Karl Otto, hendes
fem børn, svigerbørn, ni børnebørn og
15 oldebørn, at Marie Meyer bukkede
under for den sygdom, der plagede
hende den sidste del af livet.

Langt op i sine høje alder sørgede
Marie Meyer altid for at holde ryggen
fri hos sin travle ægtemand, der efter
pensioneringen som politiker fortsatte
sin gerning som aktiv samfundsdebat-
tør og skribent.

Under utallige foredragsmøder, pa-
neldiskussioner og festtaler i både
Sydslesvig og Danmark fulgte Marie
Meyer trofast sin mand som det stille
og til tider næsten selvudslettende me-
yerske fundament. Og det har ofte fået
Karl Otto Meyer til at understrege rig-
tigheden af, at der bag en travl mand
står en stærk kvinde.

- Hun har altid fulgt mig i tykt og
tyndt og sørget omhyggeligt for, at og-
så mine opgaver i hjemmet blev udført
- af hende, sagde Karl Otto Meyer i an-
ledning af diamantbrylluppet i 2009.

Men trods sin travlthed på hjemme-
fronten fik Marie Meyer tid til i 1999 at
udgive sine erindringer, der blev mødt
med interesse og anerkendelse på beg-
ge sider af grænsen.

En særlig støttende styrke viste Ma-
rie Meyer sin mand, da Karl Otto Me-
yer i 1952-54 fik »Berufsverbot«, og da
der som følge af Uwe Barschel-skanda-
len i 1987-88 blev fremsat mordtrusler
mod SSWs standhaftige landdagsmed-
lem i Kiel.

- Marie har altid været min store
styrke, sagde Karl Otto Meyer med
henvisning til, at hun livet igennem
sørget for, at hjemmet i Skovlund altid
var intakt og et trygt sted både at høre
hjemme og at besøge for de mange
gæster, der blev inviteret.

FlA

»Marie og Karl Otto Meyer« - hvor
mange hilsner, lykønskninger og min-
deord i Flensborg Avis har i årenes løb
mon båret denne underskrift? Det har
været rigtig mange. For sammen kend-
te Marie og Karl Otto ikke kun det mes-
te af Sydslesvig, de kendte også »gud
og hvermand« nord for grænsen med
berøring til mindretallets arbejde.

Nu er Marie død. Og vi er mange,
der sidder tilbage med et savn, som
det kan være svært at sætte ord på.
Maries sygdom gjorde, at hun i den
sidste fase af sit liv blot kunne kende
sine nærmeste - og til sidst end ikke
det mere. Men takket være Karl Ottos
omsorg var hun indtil sin død stadig
en del af det fællesskab, som hun selv
og Karl Otto har været med til at op-
bygge - et fællesskab, som rækker
langt ud over de familiære bånd. Det er
vi i SSW taknemmelige for, for Marie
var en af vore støttepiller.

Marie var en støtte i kraft af sig selv.
At hun også var det for Karl Otto, det
siger sig selv. Men jeg husker utallige
SSW-landsmøder, møder i Flensborg
Amt og i Skovlund, hvor Marie var
den, der sørgede for, at »jordforbin-
delsen« i SSWs arbejde ikke kom til
kort.

Og fordi hun var så kreativ, var hun
god til at udtænke og omsætte ideer,
der netop havde til formål at styrke
denne fællesskabsfølelse. Hun lavede
fantastiske SSW-dukker, som blev
bortloddet ved specielle lejligheder;
hun lavede slips og øreringe og andet.
Dertil hører også, at Marie tog initiati-
vet til, at vi i distrikterne begyndte at
fremstille SSW-ting til vore valgboder -
SSWs vindmølle er f.eks hendes idé.

I dag har vi af mange grunde været
nødt til at opgive denne form for hjem-
mesløjd, men der er for mig ingen tvivl
om, at vi med Marie som omdrejnings-
punkt i SSW fik styrket følelsen af, at vi
hører sammen, og at vi kun ved at stå
sammen også kan klare valgene og ti-
dens politiske udfordringer. Det skyl-
der vi hende en stor tak for.
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At Marie var god til at skrive, vidste
vi i SSW. For selvfølgelig - havde jeg
nær sagt - har Marie også skrevet valg-
sange til os. Forud for landdagsvalget i
1983 f.eks., hvor vi på melodien »Skuld
gammel venskab rent forgo« sang
»Det lad os give håndslag på: /vi ta´r
endnu en tørn/ i kampen for den lige-
ret/ og for fred til vore børn« med om-
kvædet »For frihed og for verdensfred,/
for sandhed og for ret -/stem trøstig
kun på SSW,/ja, så var dit valg ej slet«.

At sangen stadig er så aktuel som
noget, behøver jeg ikke at fremhæve.

For en større offentlighed blev Mari-
es glæde ved at skrive tydelig, da hun i
1999 ved Studieafdelingen ved Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig fik udgi-
vet sine erindringer »Hjertesprog - Erin-
dringer fra grænselandet«. Mest be-
mærkelsesværdigt ved den er - uanset,
at den er velskrevet og læseværdig - at
den hviler i sig selv. Marie fortæller
med jævne ord om sin egen opvækst,
sin familie og sit møde med det danske.
At hun også fortæller om sit møde med
Karl Otto og de første år i Skovlund hø-
rer med til det billede, der kan tegnes af
Maries og Karl Ottos fælles liv.

Vi i SSW er taknemmelige for, at vi
har fået lov til at nyde godt af den styr-
ke, der er udgået fra Marie.

Æret være Marie Meyers minde.
Anke Spoorendonk

Marie Meyer - en blid, stille og stor
personlighed.

Minderne vælter frem fra en tid,
hvor man selv - og Marie og Karl Otto
Meyer selvfølgelig også - var i deres
»allerbedste alder«.

Karl Otto var chefredaktør, landsfor-
mand og landdagsmand, en personlig-
hed med kampgejst, engagement,
energi og stridslyst. Han havde mange
jern i ilden. Var anerkendt overalt, po-
pulær hos mange, ildeset hos nogle.
Han måtte sande, at det at have en
holdning, det at polarisere, og det at si-
ge sin mening ikke faldt i god jord hos
alle. Men det kunne han tage.

Derhjemme i Skovlund havde Marie
skabt den hule, han altid længtes efter,
når han var ude, især når det blev sent.
Her fandt han kærlighed og ømhed,
her slappede han af, her stortrivedes
Marie og Karl Otto, børnene og disses
familier. Også her blev der diskuteret
indædt og skarpt, nuvel, men blandt
venner, for de kom her også gerne.

Mens Karl Otto tog sig af storpolitik-
ken - men også af hjemmekommunen
Skovlund - engagerede Marie sig i det
bredt facetterede, lokale danske for-
eningsliv.

Især SSW nød hendes bevågenhed.
Hun strikkede SSW-sweatere, somme-
tider af uld fra deres langhårede hund
med den bløde pels, lavede SSW-slips,
skrev sange og sine memoirer, siden
udgivet i bogform.

Hun var alle årene hjemmehyggens
og familiens midtpunkt. Hun var der,
når Karl Otto og familien havde brug
for det.

Også når det f.eks. gjaldt Karl Ottos
får, som han i nogle år holdt ved som-
merhuset på diget i Faretoft. Dem bak-
sede de så begge med, når de skulle
køres frem og tilbage i Karl Ottos sta-
tioncar.

Og når udelængslen kom over dem,
inviterede de hele deres store familie
på en uges ferie under sydens sol for
at nyde samvær og afslappethed sam-
men, for alene tog de to vistnok sjæl-
dent på ferie. Ferie var for dem sam-
vær med hele familien.

Med sin vanlige beskedenhed og
tilbageholdenhed - ikke at forveksle
med mindreværd - med sin mildhed og
ubøjelige loyalitet med ægtefællen,
med sin aldrig svigtende kærlighed til
Karl Otto, familien, vennerne, det dan-
ske og det frisiske, med sin egen per-
sonlighed og rankhed blev Marie et
forbillede for mange af dem, der kend-
te og dermed også elskede hende.

Med bekymring fulgte de hendes
lange vej mod indelukkethed, med be-
undring og benovelse Karl Ottos og fa-
miliens omsorg for hende gennem dis-
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se år og frem til hendes sidste ånde-
drag.

Marie vil blive husket som den blide
og stille men også store personlighed,
hun var - og altså ikke blot som Karl
Ottos hustru og livsledsagerske.

Sådan vil i hvert fald jeg gøre det.
Bernd Engelbrecht

Marie Meyer, Skovlund, har fået fred
efter et langt og virksomt liv.

For os, der fik lov til at kende hende,
er der meget at sige tak for.

Hun har haft et aktivt liv i de mange
år, og stået for mange opgaver. Hun
var ikke blot Karl Ottos kone og støtte
men opdrog også en stor børneflok.

Hun lærte en flok unge at lave mad
på et aftenkursus i skolens kælder.

I mange år var hun formand for kvin-
deforeningen i Skovlund og stod for
mange arrangementer.

Hun var formand for Skovlund SSF. I
hendes tid faldt bygningen af forsam-
lingshuset. Hun har skrevet dusinvis af
ansøgninger til fonde og været til
mange forhandlinger, inden huset kun-
ne indvies.

Hun har lavet alterduge til menighe-
den.

Hun har sammen med Karl Otto som
en selvfølge været til et utal af møder,
gudstjenester og andre arrangementer,
også efter at hun havde opgivet sine
officielle poster.

Hun har skrevet en bog om sit liv.
Der er meget at huske og sige tak

for.
Æret være Marie Meyers minde.

Aage Bracke

Marie Meyer var en af de utrættelige.
Karl Otto må tage afsked med sin el-

skede ægtefælle og bedste ven, børne-
ne med deres omsorgsfulde og vidt-
favnende mor, børnebørnene og olde-
børnene med en kærlig og medleven-
de bedste- og oldemor.

Det er ikke kun familien, der har mis-
tet. Også en stor lokal medlemsskare i

SSF og SSW i Skovlund, Valsbøl, Nr.
Haksted, Meden og Hørup har mistet,
ligesom medlemmerne i Brædstrup og
Tørring-Uldum Grænseforening må ta-
ge afsked med et menneske, hvis ven-
skab de kunne være sikre på, og som
kom til udtryk i både ord og handling.

Her på egnen, hvor Marie fik hele sit
voksenliv fra næsten nygift og små-
børns-mor over de modne år med kon-
takt til utallige mennesker, hvis kend-
skab og bundethed til mindretallet gik
gennem Meyer-familien og hjemmet
på Buchauweg, til alderdommen med
dens blanding af glæde over at se
slægten vokse og tristheden over at
måtte acceptere skavanker og skrøbe-
lighed, fik Marie en kreds af gode og
fortrolige venner og medstridere - et
ofte brugt begreb i det hjem. De har
også mistet - ikke kun mennesket Ma-
rie, men også den lange og til tider be-
vægede historie, de har delt med hen-
de.

Vi, der er kommet til senere, har haft
glæden af, at kunne glide ind i et syd-
slesvigsk dansk fællesskab og for-
eningsliv, som Marie Meyer på afgø-
rende områder har været med til at for-
me og udvikle.

Da SSF i Nørre Haksted Sogn holdt
generalforsamling i 1983, stod for-
eningen for at skulle have ny formand.
Det kneb med at få kandidater. Til sid-
ste indvilgede Marie Meyer i at stille
sig til rådighed, og således blev hun
formand i nogle år (1983-1987 og 1993-
95), der skulle vise sig at blive af stor
betydning for udviklingen og moderni-
seringen af vort distrikt.

I de år modnedes og omsattes bl.a.
tankerne om at få et forsamlingshus i
Skovlund. Det havde man ønsket sig
længe, og ved tidens gunst kunne pla-
nerne nu virkeliggøres.

Marie var en af de utrættelige i ar-
bejdet med at skaffe penge til sådan et
hus. Det var derfor med stolthed og
glæde, hun i 1987 kunne byde velkom-
men til indvielsen af det forsamlings-
hus, som fra dag 1 har dannet rammen
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om alle mulige former for lokalt min-
dretalsliv.

Sideløbende med den synliggørelse,
som forsamlingshuset var udtryk for,
blev udgivelsen af et lille foreningsblad
sat i værk. Her kom Maries ubestridte
kreative evner til fuld udfoldelse. I dag
kan vi se, at det frø, der dengang blev
lagt, er blevet til en stor og flerfarvet
blomst.

Moderniseringen af distriktsnavnet
fandt også sted i Maries første for-
mands tid, og fra 1985 til sammenlæg-
ningen med Valsbøl SSF næsten 25 år
senere hed vi SSF for Skovlund og
Omegn.

En af de helt store fremtidsrettede
forandringer fandt sted, da det blev be-
sluttet, at SSF og SSW ikke mere skulle
have identiske bestyrelser.

Tanken var, at den ordning skulle gi-
ve optimale arbejdsbetingelser for så-
vel det politiske som det kulturelle ar-
bejde på lokalt plan. Og sådan er det
også blevet.

I bestyrelserne vidste vi alle, at vi
kunne regne 100% med Marie i det lo-
kale arbejde. Krævede situationen
imidlertid noget særligt af Karl Otto vil-
le prioriteterne falde ud til fordel for
ham. Det vidste vi også.Og sådan blev
det i den turbulente tid i 1987, da arbej-
det i landdagen i Kiel og følgerne heraf
for familien udviklede sig ad absur-
dum.

Marie ville gerne afløses på posten
som SSF-formand, men fortsætte som
SSW-formand. Det blev ordnet til alles
tilfredshed, og frem til 1991 varetog
Marie SSW-opgaven.

Hvor hun satte kræfterne ind, præ-
gede hun, og i 1990 blev hun hædret
for sin indsats med SSFs sølvnål.

Efter at bestyrelsesarbejdet var lagt i
hænderne på næste generation, kunne
Marie nyde at være menigt medlem i
både SSF og SSW, en ret hun med stor
selvfølge og utrættelig trofasthed gjor-
de brug af.

Der er i hele hendes tid næsten ikke
det møde, som hun - og Karl Otto - ikke

har deltaget i, og kunne det ikke lade
sig gøre at være til stede, så var der et
mundtligt afbud.

En sådan trofasthed overfor et valgt
fællesskab afkræver respekt og beun-
dring.

Vi, der fik del i arven, vil i taknem-
melighed holde mindet om Marie Me-
yer i ære.

Skovlund-Valsbøl SSF,
SSW for Skovlund og Omegn,

Kirsten la Cour

Stor sorg blandet med taknemmelig-
hed har ramt os ved Maries død.

Marie, som vi lærte at kende i 1952,
var så fuld af talenter og færdigheder,
at man af og til kunne blive lidt misun-
delig. Marie holdt dog ikke sin kunnen
for sig selv, men virkede på os andre
som en stor inspirationskilde.

Marie har beriget vore begges liv, så
vi nu siger farvel til hende i taknemme-
lighed. Hun vil altid være i vor erin-
dring, og sammen med Karl Otto vil vi
tale om fælles oplevelser. Tak for, at
du var til.

Æret være Maries minde.
Wilhelm og Grethe Klüver

En gæv Sydslesvig-pige er gået bort.
Det danske mindretal i Sydslesvig

hat mistet en af sine allerstørste støt-
ter.

Karl Otto Meyer har mistet sin tro-
faste livsledsager gennem mange år,
sin kære Marie.

Det berører os dybt. Gennem mange
år har vi nydt venskabet med Marie og
Karl Otto, hvor vi, sammen med andre,
har nydt værtsskabet hos dem begge.
Vi har mødtes ved festlige lejligheder,
ved runde fødselsdage og ikke at for-
glemme ved deres guldbryllup, hvor
hele den store familie, børn, børnebørn
og oldebørn, som var både Maries og
Karl Ottos et og alt, var samlet. Her vil
savnet af Marie være stort.

Ofte har vi ved møder og sammen-
komster hos det danske mindretal
mødt Marie og Karl Otto, altid sam-
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men. Bedst husker vi også Marie, når
hun sammen med Karl Otto ved de
danske årsmøder gik i spidsen for op-
toget med Dannebrog højt hævet.

Jo, de danske i Sydslesvig har mis-
tet stort, og Marie Meyer vil blive sav-
net her.

Vi vil ære Marie Meyers minde.
Dagmar og J.K. Hansen,

fhv. MFer og minister

Fra første gang, jeg traf Marie Meyer i
1988, kom jeg til at holde af hende.
Hun var ikke bare et vidende mennes-
ke, men også en hjertevarm person,
som tog mig til sig, og vi blev venner
for resten af livet.

Marie var ikke blot Karl Ottos hustru.
Hun var et selvstændigt menneske,
som helt tilegnede sig det danske
sprog og kunne skrive spændende dig-
te, og da hun arbejdede med sin erin-
dringsbog »Hjertesprog«, kom vi til at
sidde lige ved siden af hinanden. Hun
skulle have hjælp til computeren.

Marie deltog også på det engelsk-
hold, jeg havde i præstegården, og
hun var med i menighedsrådet i Skov-
lund. Hendes hjerte var stort for alt det
med vor kirke i Skovlund. Da vi skulle
have ny alterdug og antependium og
nyt vævet stof på knæfald, ønskede
Marie, at hendes fødselsdagsgave
skulle gå til Skovlund kirkes ud-
smykning.

Ved en anden lejlighed var det spej-
derne, som blev betænkt.

Det, der bandt os sammen, var både
venskab og fællesskab i den kristne kir-
ke. For en præst er det af uvurderlig
betydning, at der er nogle trofaste kir-
kegængere. Marie og Karl Otto var al-
tid til stede. Jeg oplevede det sjældne
for en præst, at der blev ringet til mig
og meldt, at næste søndag kunne de
ikke komme, for der var et andet arran-
gement. Det kalder jeg trofasthed.

Jeg var altid tryg i Maries nærhed.
Da jeg gik af som præst i Valsbøl Pas-
torat i 2003, gik Marie på talerstolen.
Jeg vidste jo godt, at det mest var for

det med computer og hjemmesider,
jeg ville blive husket, men Marie sag-
de: »Jeg vil gerne sige dig tak for de
mange gode prædikener«. Det blev jeg
glad for.

Men på min 70 års fødselsdag, da
Karl Otto og Marie var med, sagde jeg i
min velkomst, at Marie havde sagt så-
dan for syv år siden, og det var jeg
glad for, og så bemærkede Karl Otto li-
ge så lunt, da de forlod festen: »Hvor-
når var det lige, du holdt den gode
prædiken, det kan jeg ikke huske«.

Ja, så er det jo, man kommer til at
holde af Marie endnu mere. Jeg vil al-
tid holde Maries minde højt i ære og er
taknemmelig for at have truffet et så
dejligt menneske. Æret være Maries
minde.

Niels Ebbe Huus,
sognepræst i Valsbøl 1988-2003

I sorgen over, at et dejligt menneske
for evigt er gået bort, prøver man på at
få styr på tankerne og minderne, og til
sidst bliver ejendommeligt nok ståen-
de glæden, glæden over at have kendt
- og i mere end et årti har været så tæt
på - et så dejligt menneske som Marie,
når man nu alligevel og i sidste ende
var en ansat og medarbejder for ægte-
parret Marie og Karl Otto Meyer.

Man kommer tæt på, når man er
med i en ganske lille medarbejderstab,
når hjemmet i Skovlund, et kontor i Ki-
el hhv. Flensborg og den noget trange
plads i en bil er centralen. Centralen
for tjenestelige samtaler, anvisninger,
diskussioner om politiske udviklinger
og planer om fremgangsmåder til alt,
som et samfund og dets udvikling i et
politisk rum afkræver.

Og så bliver der alligevel plads til
mere og måske endda vigtigere - det
personlige og det menneskelige. Vi
kom tæt på hinanden, langt inde i det
personlige. Det har jeg så fået lov til at
opleve i utallige timer - i en sofa, en
lænestol eller ved et gæstebord i og
omkring hjemmet i Skovlund. En til ti-
der let overspillet, men alligevel kon-
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kret tilstedeværende bekymring i for-
bindelse med de mange valg, der var
forestående og eksistentielle, en dyb
udveksling om holdninger til en sag el-
ler personer og så ikke mindst de over-
måde mange glædesudbrud, når en
ting, et valg for eksempel var gået
godt.

Og altid var netop i disse mange op-
levelser Marie centralt delagtig. Da
lærte man Marie at kende og sandelig
ikke blot som Karl Ottos elskede hus-
tru, men som en fascinerende person
fyldt med dybde i tankerne, kreativt og
med stor humor.

Det var bare dejligt.
Derfor siger Petra og jeg tak til Ma-

rie, fordi vi fik lov til at være sammen
med hende, lære hende at kende som
et stort menneske med mangfoldige
og dybe egenskaber, Derfor er glæden
over at have været sammen med Ma-
rie på så tæt hold i sidste ende det, der
bliver stående og langt overvejende.

Med alt dette i tankerne vil jeg ønske
Karl Otto - og selvfølgelig også hele fa-
milien - at de må fastholde deres styr-
ke og tro på livet.

Æret være Marie Meyers minde.
Dieter Lenz

Marie Meyer er ikke mere, men vi har
minderne om et godt venskab igen-
nem mere end 50 år og glæden over at
have kendt en så stor personlighed.
Jeg mindes med glæde alle de talrige
fødselsdage, hun inviterede os damer
til, mens Karl Otto med smil på læben
svingede kaffekanderne.

I mine gemmer har jeg fundet nogle
vers, som jeg skrev til hendes 70 års
fødselsdag i 1996. Lad dem stå som
minde:

Hvad Marie hun kan
- for det første . kan hun holde på en
mand,
for den 29. december i år
har hun haft den samme i 47 år.
Du har taget din tørn
i hjemmet med jeres 5 dejlige børn,

med årene er det blevet til mange fle`r,
9 børnebørn hvis jeg tæller ret.
Og et oldebarn er på vej, det er sikkert
og vist.
Du kan bruge kniplepinde,
du kan både karte og spinde,
ikke kun uld fra får,
men rigtige hundehår.
Du strikkede Kresten en dejlig trøje,
men med den du havde din møje,
når drengen i regnen gik,
du »Mesters« duft i næsen fik.
Den selvsamme hund,
en ubemærket stund,
sofabordet med halen ryddet,
naboens Dackel - hm - gik med i købet.

Langt på rejse med Karl Otto.
»Ved hans side« er dit motto.
I hinanden godt supplerer.
Mens han står på talerstolen,
du ej blot slænger dig i solen,
men er hjemmets håndværker.

Sy og strikke og brodere
kan du, også meget mere.
Samler gennem mange år
kuglepenne - ja jeg tror,
rundt omkring på dine døre
sidder 100 gange 40.
Mange fine kaffekander
over vinduet stander.
Male gør du osse. Smerter kan du trod-
se.

Da børnene var små, du var lærerfrue,
en masse selv du lærte, lod dig ikke
kue.
Formand for Kvindeforeningen som
ganske ung du blev,
efter Christine Lund i 1952. 13 år du
virked til 1965.
Senere formand for SSF du var,
mange arbejdstimer det indebar.
Du har altid haft dine meningers mod.
For menighedsrådet du også i spidsen
stod.
Du skaffede dig en kopimaskine, selv
en computer du har.
Altid udfordringerne op du ta`r.
Du går på kursus, lærer sprog på eng-
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elsk og på frisisk, dansk og tysk det kan
du, sågar også sønderjysk.
Besøger fine steder i slotte og i huse,
men bliver aldrig selv for fin, så du ej
kan slagte får og svin,
eller tale med din nabo.
Mange kræfter la` du i det ny forsam-
lingshus regi.
For mange års samarbejde i forenings-
livet,
jeg hermed vil dig takke, det er givet.
En sådan kvinde, er vi glade for at ken-
de.

Æret være Maries minde.
Lorenz og Gerda Lund

k k k

Hans Nissen
9.8.1936 – 14.3.2011

Fhv. gårdejer og skolebuschauffør
Hans Nissen døde i sit hjem i Hollings-
ted i en alder af 74 år. Hans hørte til
den gruppe elever, der begyndte i
Treja Danske Skole allerede den første
dag, da skolen blev oprettet i oktober
1949.

Hans og hans hustru Leni var alle
årene aktive medlemmer i Sydsle-
svigsk Forening - i lang tid som besty-
relsesmedlemmer.

Det var en selvfølge, at deres tre
børn kom i Treja Danske Skole. To af
dem er i dag ansat som lærere i det
danske skolevæsen i Sydslesvig.

Hans og Leni åbnede altid deres
gæstfri hjem for danske venner nord-
fra, der kom fra Jylland, Sjælland og
Bornholm.

Allerede Hans´ forældre inviterede til
dagligstuemøder for den danske kreds
i Hollingsted. Et overdådigt sønderjysk
kaffebord var en selvfølgelighed ved
sådanne lejligheder.

Æret været Hans Nissens minde.
Hermann Henken

k k k

Karoline »Lina« Paasch
1.9.1920 - 14.8.2011

Tumby-Strukstrup-områdets trofaste
medlem Karoline »Lina« Paasch, f.
Cordts døde efter et langt og arbejds-
rigt liv på plejehjemmet Medigna i
Slesvig.

Familien, gode venner og bekendte
havde set frem til at holde Linas fød-
selsdag den 1. september, men sådan
skulle det ikke gå; Linas kræfter ebbede
langsomt ud.

Lina var Slesvig-pige, og her havde
hun også sin skolegang; den længste
tid på Ansgar-Skolen (opr. 1930). Ung
var Lina, da hun blev gift - men des-
værre kom sorgen tidligt ind i Linas liv:
hendes mand faldt ved fronten allere-
de i krigens første tid.

Da forældrene flyttede til Strukstrup,
tog Lina og den lille datter med. I
Strukstrup blev hun gift med Johannes
Paasch, der var ansat ved amtsbanen
Schleswiger Kreisbahn. Begge to var
de aktive i det danske arbejde; især
SSF og skolen. Lina stod for rengøring-
en i Strukstrup Danske Skole - fra star-
ten i de lejede krolokaler, senere i Hen-
rik Lassen-Skolen, indtil hun i 1971
blev fast medarbejder i den nyoprette-
de børnehave i Mårkær.

I disse år deltog Lina i alle arrange-
menter på skolen. Hun var med til de
praktiske forberedelser og tog først
hjem, når alt var på plads igen.

Til trods for efterkrigstidens trange
boligforhold, som også Lina og famili-
en måtte lide under, formåede hun at
skabe et varmt og trygt hjem for sin
børneflok.

Lina overtog forskellige tillidshverv
inden for det danske arbejde; hun var
formand for forældrerådet, formand
for SSF Strukstrup og bestyrelsesmed-
lem i Tumby/Strukstrup danske menig-
hed.

I landsbyen var Lina afholdt pgr. af
sin hjælpsomhed og sit åbne væsen.
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Æret være Linas minde.
SSF/SSW-Strukstrup,

Tumby/Strukstrup Kvindeforening,
Tumby/Strukstrup Danske Menighed,

Torsdagsklubben

k k k

Adeline Petersen
15.10.1940 – 12.8.2011

Adeline as tu rou - Adeline har fået
fred.

Adeline er vokset op i Hvidding Her-
red med frisisk hjemmesprog, og dette
sprog - freesk - har altid været en hjer-
tesag for hende. Hun talte bortset fra
tysk, dansk og engelsk også hollandsk
og vestfrisisk. Men hendes frisiske dia-
lekts ve og vel lå hende meget på
sinde.

Det mest omfattende arbejde fra
hendes hånd er »Nordfreesk uurde-
buk«, der blev til på baggrund af kilder
fra hendes fars morbror, Peter Jensen,
i samarbejde med ordbogsafdelingen
ved Kiel universitet. En bedre ordbog
findes ikke for fastlandsfrisisk.

Også »Wiringhiirde Oarbeskris« har
nydt godt af hendes kompetence ved
udarbejdelsen af teksterne til bladet
»En krumpen üt e Wiringhiird«.

Hun var også dygtig til at undervise
de studerende, der fik sans for, hvor
meget hun vidste, og hvor god hun var
til at formidle sin viden.

AG Spräke än literatuur ved Nordfri-
isk Instituut nød ligeledes godt af hen-
des arbejde, som hun udførte sidelø-
bende med sin ansættelse ved institut-
tet.

Jeg lærte Adeline at kende og værd-
sætte i samarbejdet om den frisiske
salmebog »Loow nü e Hiire«. Hun var
på samme tid selv leder af »Wiringhiir-
der Songbuk-oarbeskris« og dygtig
rådgiver for »E Tunerfloose«, som med
den danske præst Jørgen Kristensen i
Tønder tilpassede de salmer fra dansk
af ældre oversættelse til et bedre fri-
sisk uden at miste deres oprindelig be-
tydning eller den flydende klang. 

Også efter endt arbejdsliv har hun
fortsat sit arbejde på Nordfriisk Institu-
ut og stået til rådighed med fyldestgø-
rende svar på mange vanskelige
spørgsmål.

Men så fik en ondartet sygdom over-
hånd, og hun måtte gennemgå vanske-
lige behandlinger. Hun holdt hovedet
højt efter de første behandlinger, men
til sidst måtte hun opgive kampen og
ønskede en ende på smerterne. Det har
hun opnået nu.

Adeline er nu i Guds gode hænder.
I taknemlighed for at have kendt

Adeline.
Æret være hendes minde.

Adeline as önj e Wisinghiird mat freesk
apwüksen än diheere spräke as for har
åltens en hartenssååge wään. Jü köö
oufsänj foon tjüsch, dånsch än aing-
elsch uk naaserlönjsch än frysk, ouers
et weel än wälj foont freesk läi har hu-
uchst önjt häi. Et beest stuk årbe foon
har hönj as et Nordfreesk uurdebuk
eefter e forlååg foon harn täätensoome
Peter Jensen önjt tuhuupeårbe ma en
heelperfloose bait Uurdebökstää önj
Kil. En bääder friisk uurdebök hääwe
we aw e hiile fååstewål ai.

E Wiringhiirder Oarbeskris heet uk
gödj hädj foon har koonen bait beår-
ben foon da takste fort blees En krum-
pen üt e Wiringhiird.

Jü köö uk tu da studänte en gouen
unerrucht düünj, for ja spörden, hü fo-
ole jü wust än hü gödj jü e spräke fer-
madle köö.

Uk e årbesfloose for Spräke än Lite-
ratuur daid uner har fermoogen wilert
har årbe fort Friisk Instituut.

Ik liird Adelinen kånen än ästemiiren
bait tuhuupeårben amt friisk sungebök
Loow nü e Hiire. Jü wus gliktidi seelew
liidjerin foon e Wiringhiirder Songbuk-
oarbeskris än en kompetänten berädjer
for e Tunerfloose, wat ma di dånsche
preester Jørgen Kristensen da sunge
üt ålere ouerseetinge üt et dånsch tu
en bääder frasch önjpååse wälj suner
dåt e klång maner lachtluupen än e
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eentlik bedjüsing feranerd wörd. Nau
än nöögen heet Adeline for da manste
än da swiiriste keere tu räi stiinjen.

Uk eeftert iinje foont årbeslaawen
önj har räntetid heets nuch wider fort
Instituut årbed än huum köö nuch ål-
tens en önjtuurd aw swiirie frååge fü-
ünj. Ouers sü füng en fööl krunkhäid e
ouerhönj än jü muurst slame behoon-
linge düle. Eefter ark kuur köm  s wi
amhuuch, bloot tuleest köö  s e kåmp
ai mör tuuple än wansched har en iinje
foon wårk än wiideege. Suk heets nü
långd.

Adeline as nü börjen önj Goodens
hönj.

Tunkboor for än heew kånd Adeline.
Enke Christiansen,
Lyksborg/ Luksborj
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Kresten Philipsen
29.6.1945 – 13.7.2011

Med taknemmelighed mindes vi i Syd-
slesvig fhv. amtsborgmester og fhv.
formand for Amtsrådsforeningen,
Kresten Philipsen, Aabenraa, der døde
i en alder af 66 år.

Gårdejeren fra Lundtoft valgtes ind i
Sønderjyllands Amtsråd i 1978, blev i
1982 amtsborgmester, hvor han hurtigt
– piberygende og jovial, rap i mælet og
altid velinformeret – blev så populær,
at folk kaldte ham “Hertug Kresten”.
Som højtprofileret formand for Amts-
rådsforeningen 1994-2002 var han en
kending i landspolitikken og en af Ven-
stres grå eminencer.

Det sociale, sundhedssektoren og
det grænseroverskridende samarbejde
havde Kresten Philipsens ganske særli-
ge interesse. Han gav startskuddet til
det grænseoverskridende brandværns,
ambulance- og redningshelikoptersam-
arbejde. Han var sammen med ikke
mindst socialdemokrater i Kiel ophavs-
mand til grænseregionen, og han plej-
ede aktivt forbindelserne til det danske
mindretal i Sydslesvig.

Kresten Philipsen byggede bro
mellem dansk og tysk i Sønderjylland
og hen over grænsen. Han var således
afgørende med til at fremme den fre-
delige mellemfolkelige udvikling i det
dansk-tyske grænseland. En indsats,
der overordnet ligeledes bidrog til, at
det tyske mindretal i Nordslesvig og
det danske mindretal i Sydslesvig lang-
somt nærmede sig hinanden.

Sønnen af arbejds- og boligminister
Johan Philipsen under Poul Hartling
meldte sig i 2005 - efter 40 års med-
lemskab - diskret ud af Venstre. Ikke
blot var han imod nedlæggelsen af
amterne i Danmark. Også Venstres sti-
gende krav om udlicitering og privati-
sering af kommunale opgaver delte
han ikke. Kresten Philipsen valgte af
disse og meget private grunde derfor
at gå som amtsborgmester i 2000.

I 2001 blev han formand for Syd-
bank, og i en fire års periode var han
også formand for Energi Syd.

Efter sin politiske pensionering
understøttede han fortsat det dansk-
tyske samarbejde, hvor han kunne. Så-
ledes var han den første danske hoved-
taler i forbindelse med mindehøjtide-
ligheden ved Sankelmark den 6. febru-
ar. For dette nød han yderligere aner-
kendelse blandt vore tyske naboer.

Sidst men ikke mindst lod han sig
vælge til formand for den dansk-tysk-
sydslesvigske støttekreds Arkæologisk
Park Danevirke og var det så længe,
den eksisterede. Sydslesvigsk Forening
mindes Kresten Philipsens store inter-
esse for Danevirke Museum og det his-
toriske voldanlæg i området.

Kresten Philipsen har officielt og bag
kulisserne været Sydslesvigsk For-
ening og det danske mindretal en god
ven – ikke en skulderklapper, men en
ven, der var kritisk, ærlig og loyal.

Det takker vi ham oprigtigt for.



Æret være Kresten Philipsens
minde.

Dieter Paul Küssner, 
SSFs formand,

Heinrich Schultz, 
fhv. SSF-formand,

Jens A. Christiansen, 
SSFs generalsekretær
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Hanne Schaedla
3.1.1949 – 27.12.2010

Engang fortalte Hanne stolt, at hun, da
hun tilfældigt kørte forbi, havde set røg
fra et hus og forhindret en stor ilde-
brand.

Hannes børn mindede nu om den
historie, og da vi herhjemme snakkede
om det, kunne vi da godt huske det.
Det holdt ellers noget hårdt. Hendes
agtpågivenhed kom i avisen, men for
os var det jo ikke noget særligt. En fæl-
les veninde ville ikke være i live i dag,
hvis det ikke havde været for Hannes
agtpågivenhed og resolutte ageren, og
det er blot et eksempel af flere.

Det kom ikke i avisen, men hendes
dygtighed og flid rygtedes allerede fra
første færd i 1988, da hun kom til Ej-
dersted som distriktssygeplejerske for
sundhedstjenesten og flyttede ind på
den gamle Uffe-Skole i Tønning sam-
men med børnene.

Som sygeplejerske og præst kom vi
til at gå godt i spænd sammen, og Hei-
ke var kollega med Hanne i hjemme-
plejen, indtil vi rejste til Canada for ti år
siden. Ved vor afsked holdt Hanne den
tale, der nok gjorde strengest behov,
men for Hanne selv blev det til over 20
år, før hun med tidlig pension og no-
gen tøven flyttede tilbage til sin fødeby
Flensborg.

Tønning og Ejdersted fyldte selvføl-
gelig stadig meget i hendes bevids-
thed, og vi må egentlig fortryde, at vi
til sidst ikke snakkede mere med Han-
ne om gamle dage. Det gjorde hende
godt.

Om det gode, som Hanne gjorde, er
der en frase, som for en gangs skyld er
fuldstændig rammende: dygtig og flit-
tig langt udover pligtens bud. »Meget
god« står der på hendes eksamensbe-
vis fra Diako, og det passer også med
hensyn til ting, hun ikke kan have lært
på sygehuset.

Hun fik altid meget at se til, men der
var også tid til at smørre et stykke
brød, at stille aftensmad frem, at købe
ind eller gå på apoteket for sine - og så
når hun alligevel var undervejs at tage
noget med for klienternes naboer, når
de nu ikke kunne selv.

Med alt det som hendes arbejde
fyldte, og hvor der også var plads til
SSW og byråd, hvad andre dog må si-
ge noget om, så Hanne ikke sig selv
som et familiemenneske. Det må dog
være et spørgsmål om, hvad man for-
står derved. Hvis det drejer sig om
glæde og stolthed over sine børn, kun-
ne man lære meget af Hanne.

Hanne måtte herfra alt for tidligt, og
så må vi i savnet ikke glemme at sige
tak.

Vi vil ære hendes minde. 
Heike og Preben K. Mogensen

Budskabet om vor forhenværende sy-
geplejerske Hanne Schaedlas alt for
tidlige død udløste udover sorg også
taknemmelighed for det virke, hun i
Velt/Follervig udførte med så stor dyg-
tighed.

Hanne tog sig udover tid til den nød-
vendige, omhyggelige pleje også tid til
at leve sig ind i sine patienter, give
dem vejledning og trøst og hjælpe
dem med de ofte tidskrævende og
komplicerede ture til myndighederne.
Hun var i mange af vore hjem en skat-
tet og afholdt gæst.

Men Hanne mærkede, at kræfterne
blev mindre og glædede sig derfor til
sit velfortjente otium, hvori hun så en-
delig ville få mere tid til børnebørnene
og til at udfolde sine kreative evner.
Sådan skulle det desværre ikke være.

Vi lærte især Hanne at kende som
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kærlig og interesseret mor til nogle af
vore elever. Hun kom til at gøre en po-
sitiv forskel på mange områder.

Æret være hendes minde.
Margarete og Horst Hoop,

på foreningernes og egne vegne

I de 20 år, hun arbejdede som Dansk
Sundhedstjenestes sygeplejerske på
Ejdersted, fik hun et godt og solidt ry
blandt medlemmerne. Hun havde også
et godt omdømme blandt byens læger.
En patient kunne engang berette, at da
vedkommende spurgte sin læge om vi-
dere behandling af sin sygdom, læne-
de lægen sig frem og sagde: Fragen
Sie Schwester Hanne.

Ud over sit arbejde, som i de første
år både bestod i ældrepleje, skole-bør-
nehave- og spædbørnspleje, deltog
hun i sin fritid i SSWs arbejde. Hun
blev hurtigt medlem i SSWs distrikts-
bestyrelse, som hun sad i, indtil hun
flyttede i 2009.

I årene 1991-93 var hun formand. Fra
1994 til 2003 var hun SSW-byrådsmed-
lem. Hanne var medlem af socialudval-
get samt skole- og kulturudvalget. Se-
nere var hun »borgerligt medlem« og
fungerende næstformand i socialud-
valget.

Inden hun flyttede fra Tønning, for-
talte hun tit, at hun glædede sig til en
travl pensionisttilværelse med rejser,
børnebørn og kulturliv i Flensborg.

Æret være hendes minde.
Kirsten Schlickert

og Ernst Uwe Baum

Hanne Schaedla er ikke mere.
Der er mennesker, man aldrig glem-

mer, og som man er taknemmelig for
at have fået lov til at lære at kende.
Hanne var et af dem.

Vort første bekendtskab med Hanne
gjorde vi i 1988, hendes første år som
hjemmesygeplejerske på Ejdersted.
Hun kom i vort hjem for at veje vore
spædbørn. Og gud - hvor havde hun
travlt. Hun fortalte om alle de projek-
ter, hun kunne tænke sig at sætte i

gang. Hendes hjerte blødte for de æl-
dre mennesker, og hun var altid parat
med råd og dåd, når nogen havde be-
hov.

Ja, det var Hanne - hun var altid i
gang og i godt humør.

Tit var det flere aftaler, hun skulle
koordinere. Det fungerede ikke altid, så
hun hastede fra det ene møde til det
andet. Børnehaven, skolen, hjemmebe-
søg, foreningsarbejde og det politiske
arbejde i SSW, alt skulle passes.

Men - når det gjaldt - var Hanne til
stede. Hun var ikke bange for vanskeli-
ge forløb i hverdagen. Opgaverne skul-
le løses, men uden at glemme fokus på
patienterne.

Da Hanne fyldte 60, valgte hun at gå
på pension. Hanne flyttede til Flens-
borg for at være i nærheden af sine
børn og børnebørn og nyde det store
kulturelle tilbud i byen. Desværre fik
hun ikke meget ud af sit velfortjente
otium, da hun kort efter blev ramt af
sygdom.

Æret være Hannes minde.
Bente Möller

og Jette Jochimsen
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Esther Schwarze
26.10.1930 - 13.11.2010

Meddelelsen om Esther Schwarzes
pludselige død ramte mange med
sorg, og minderne væltede frem. »Fru
Schwarze« fra Christian Paulsen-Sko-
len står for adskillige som noget gan-
ske særligt, når de som kolleger eller
elever tænker tilbage på de alle de år,
hun var lærer på CP.

Om kort, om langt
blev løbebanen spændt,
den er til folkegavn,
den er til grøde;

I 35 år har jeg kendt Esther og i næsten
lige så mange år har hun givet mange
impulser til mig og været nærværende
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og interesseret i mit og skolens daglige
liv. Esther fulgte med til det sidste.

Vel blev løbebanen nok spændt
langt, målt i år, efter en almindelig må-
lestok, men menneskeligt det blev til
folkegavn og grøde, kan der næppe
herske tvivl om.

Esther blev født på en gård i den
sydfynske landsby Oure nær Svend-
borg, hvor højskole og friskolekulturen
var en levende del af hendes opvækst,
som ikke var lige morsom op gennem
1930ernes krisetider.

Men Esther var vedholdende i den
grad, så hun fik tingene til at mage sig,
som hun gerne ville. Trods hendes fars
modstand, som ville have hende ud at
tjene, hvorfor hun kom i huset på god-
set Tisselholt, endte hun dog på Skå-
rup Seminarium, for lærer det ville hun
være, hvilket tidligt stod helt klart for
hende og for hendes omgivelser.

Efter faderens død solgte moderen
gården, og hun og Esther, som var
enebarn, flyttede i et hus i Skårup, og
nu tog tingene fart. Hendes gamle læ-
rer presser på, og Esther kommer i
præparandklassen på Skårup Semina-
rium i sommeren 1949, hvor fire års
læreruddannelse ventede.

To år senere skete underet. Helmuth
fra Flensborg begyndte på Skårup Se-
minarium, og dermed var Esthers og
Helmuts lykke gjort. Senere kom Es-
ther i praktik i Flensborg på Friser-
bjergskolen og i Satrup, og herefter var
vejen banet for det aktive lærerpar. De
blev ansat som lærer i det danske min-
dretal i Sydslesvig. Helmuth i Sporskif-
te på Oksevejens Skole, og Esther på
Friserbjergskolen og Skolen ved Nørre-
port i Flensborg. I 1958 mødes ægte-
parret Schwarze på Friserbjergskolen,
hvor Helmuth var blevet ansat året før.
Siden fulgtes deres skoleveje ad helt
frem til pensioneringen. Først på Fri-
serbjerget senere fra 1966 på Christian
Paulsen-Skolen. Det blev til folkegavn,
til grøde og et væld af elever. Engage-
ret og arbejdsomme var de begge to,
og ellers skulle Esther nok skubbe på.

Hun var en utrolig drivkraft i skolehver-
dagen.

Esthers lærergerning begyndte med
hjælpeskoleeleverne på Friserbjergsko-
len, og efter flytningen til Christian
Paulsen-Skolen var Esther fast inventar
i folkeskolen. Et utal af gange har hun
startet en ny 1. klasse. Lært dem at læ-
se og skrive og fået dem til at lytte.
Ingen som hun kunne fortælle en his-
torie så intenst. Ingen som hun kunne
fortælle om Flensborg bys historie.
Ingen som hun var så vedholdende,
indtil sidste elev i klassen var med.

I en lang årrække var Esther derud-
over lærer i støtteholdsundervisning-
en, det der i dag hedder specialunder-
visningen, men det er og var det sam-
me. Eleverne skulle lære at læse og
stave rigtigt, og det fik de hos Esther.
Vedholdende, men også kærligt. Ikke
noget med at give op.

Oven i alt dette var Esther også »rej-
selærer«. Hun var synonymet for ferie-
rejserne. Hver sommer skulle så
mange som muligt op til »plejeforæl-
drene« i Danmark. Var en elev tilmeldt
ferierejserne, så fik de også en plads
og kom af sted. Det skulle fru Schwar-
ze nok sørge for.

En indædt arbejdsindsats kendeteg-
nede hendes gang på skolen, når vi
nærmede os sommerferien. Så mange
elever som muligt skulle til Danmark
og have et ordenligt »sprogbad«. Det
var hun bevidst om.

Esthers 38-årige virke som lærer i
Sydslesvig var en hjertesag for hende.
Det blev i sandhed til folkegavn, det
blev til grøde for den enkelte elev og
det danske mindretal.

Vi er Esthers Schwarze stor tak skyl-
dig på Christian Paulsen-Skolen og vil
mindes hende i taknemmelig.

Æret være hendes minde.
Jens Erik Salomonsen,

Christian Paulsen-Skolen

k k k

368



Dieter Schwarzer
† 14.4.2011

Medlemmerne i SSF- og SSW-distrik-
terne Bøglund har mistet en trofast
ven: Dieter Schwarzer fra Bjerringbro
døde i april efter mange års alvorlig
sygdom, der gjorde ham til kørestols-
bruger og totalt afhængig af hjælp til
at klare hverdagens ganske almindeli-
ge gøremål.

Kontakten mellem Grænseforening-
en Bjerringbro, hvis formand Dieter
Schwarzer i en årrække har været, og
Bøglund blev etableret i 1982, da dis-
triktsarbejdet her begyndte.

Siden da blev kontakten ikke bare
vedligeholdt men uddybet og styrket
ved regelmæssige gensidige besøg.
For Dieter Schwarzer var besøget i Bø-
glund i anledning af årsmøderne et
tilbagevendende højdepunkt i årets
gang. Hvert år siden 1982 har Dieter ta-
get turen sydpå – i de senere år hjulpet
af sin hustru Ninna for at være med til
aftenmødet og søndagens friluftsmøde
i Slesvig.

Dieter Schwarze var Harreslev-dreng
– han kom som sydslesvigsk ferie-
dreng til Bjerringbro, og et varigt ven-
skab opstod med feriehjemsfamilien.
Her mødte Dieter sin senere hustru
Ninna ved en familiefest. Efter gifter-
målet bosatte det unge par sig i Bjer-
ringbro, og Dieter fik arbejde indenfor
transportbranchen. Ægteskabet forblev
barnløst – men så længe Dieters hel-
bred tillod det, modtog ægteparret
hvert år to sydslesvigske feriepiger i
deres hjem.

Her i Bøglund mindes vi Dieters sto-
re indsats og interesse for vort danske
foreningsarbejde i taknemlighed og
ærbødighed.

Æret være Dieter Schwarzers minde.
SSF og SSW Bøglund
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Inger Sommerfeldt Huus
2.1.1937 - 7.12.2010

Et kært menneske er ikke mere. Inger
Huus er død.

Så kører tankerne baglæns. Jeg hus-
ker tydelig for snart 16 år siden, at Ing-
er kom til præstgården i Valsbøl. Niels
Ebbe skulle en tur til Paris med en ny
dame. Jeg passede telefonsvareren.
Siden har vi nydt godt af Ingers gæst-
frihed og kærlige væsen.

Som præstekone havde hun ofte
småkager med, når de besøgte de
gamle på alderdomshjemmet.

Hun elskede naturen, så hendes lille
have i Store Vi var hendes et og alt.
Kom man på besøg, skulle man hurtig
ud og se et eller andet i haven.

Selv ukrudt nænnede hun ikke at
fjerne, så Niels Ebbe mente, at det var
nok bedst at gårdspladsen foran til
blev belagt med fliser og sten. Så hav-
de Inger sit bag ved huset. Og her skul-
le ingen blande sig.

Det kneb ofte for Niels Ebbe at få
hende med ud at rejse, men som hun
selv sagde, at en gang i mellem var
hendes »nej´er« slidt op, og så måtte
hun med. Når de så var hjemme igen,
var hun altid glad for det, hun havde
oplevet.

Om det var med læsekreds eller en
lille formiddags-madklub, eller man
kom alene, har vi nydt mange gode ti-
mer sammen med Inger og Niels Ebbe
i deres dejlige stuer både i Valsbøl og
Store Vi.

I det seneste år satte Ingers utallige
sygehusbesøg og hjemlig pleje et
punktum for den dejlige tid. Med dyb
taknemlighed beundrede vi Niels Eb-
bes kraft, vilje og kærlighed i den må-
de, han har plejet og passet Inger på.

Æret være Ingers minde.
Martin Bjerringgaard
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Vi har mistet Inger i vor gode venne-
kreds. Efter lang tids sygdom var det
slut med Ingers kræfter. Hun blev over-
ført fra Diako til hospits i Flensborg til
en smukt pyntet stue.

Niels Ebbe havde pyntet stuen med
fine ting fra deres hjem, ting som Inger
med sine flittige hænder havde lavet
igennem årene.

Men Inger nåede knap at se det. En
lang og pinefuld sygdomsperiode var
slut.

Vi vil savne dig, Inger - dit gode hu-
mør - din dygtige hånd og dit dejlige
smil.

Vi har ikke hørt dig klage over din si-
tuation.

Stor beundring for den måde, I beg-
ge to har tacklet forløbet på. Du, Niels
Ebbe, har ikke vidst alt det gode, du vil-
le gøre for Inger med rejser, ture og
andet godt.

Inger fulgte med lige til det sidste, så
meget som kræfterne tillod.

Vi i vennekredsen har nydt jeres
gæstfrihed til overmål med gode sam-
taler og gemytligt samværd.

Æret være Ingers minde.
Søren og Annelise Lund

Inger er ikke mere iblandt os, nu må vi
leve videre på minderne.

Heldigvis har vi mange gode
minder, lige fra da hun for mange år si-
den kom til Valsbøl præstegård og blev
gift med Niels Ebbe, til sin død.

Inger var et dejligt menneske, som
man nemt kom til at holde af. Hendes
store interesse var naturen, både dyr
og planter holdt hun meget af. Hun
kendte alle havens fugle og kunne imi-
tere deres stemmer. Planter og blom-
ster kunne hun også sætte navn på.
Haven var hendes et og alt, hun havde
ingen ukrudt i haven, kun vilde blom-
ster, så det var et savn for hende, da
hun ikke længere kunne passe den.

Hun var fænomenal til al slags hånd-
arbejde. Hendes mange arbejder kun-
ne vi beundre i deres fælles hjem.

For år tilbage underviste hun os

kvinder i Skovlund-Valsbøl Kvindefor-
ening i knipling. En tid lang samlede
hun også en flok kvinder til håndarbej-
de i Valsbøl præstegård, det var hyg-
geligt. Utallelige er de kager vi har
nydt, og som hun havde bagt.

I læsekredsen, som har eksisteret i
en årrække, var hun ofte en god og
sjov fortæller.

Inger har været Niels Ebbe en god
støtte gennem årene. Hun fulgte ham
til Canada, da han fik job derovre i et
par år. Selv om hun hellere ville blive
hjemme og nyde hus og have, fik også
hun en stor oplevelse ud af opholdet.
Ligeledes har de haft mange gode rej-
seoplevelser sammen.

I den sidste svære tid er det så Niels
Ebbe, der har støttet Inger på bedste
vis.

Æret være Ingers minde.
Lorenz og Gerda Lund

Så skete det uafvendelige. Inger Huus
er død. Stille, roligt og befriet for
mange smerter. Inger Huus er befriet
for smerter, og tilbage står vi, en stille
flok, som må forsøge at erkende, at det
nok var bedst sådan, og at vi lærte et
dejligt menneske at kende.

Inger kom sammen med sin mand,
lærer Finn Brenfelt, til den dengang li-
ge færdigbyggede danske skole i Lyks-
borg.

Inger havde en bankuddannelse fra
Frederikssund, og hun tog gerne imod
opfordringen om at blive skolesekre-
tær ved den nyindviede skole. På sko-
lens forkontor kunne elever, lærere og
forældre møde en stilfærdig og venlig
Inger Brenfelt, eller blot kaldt Inger.
Hun formåede at klare alle skoleda-
gens forekommende situationer, det
være sig de nødvendige telefoniske
forespørgsler og store, trivielle statis-
tiske indberetninger, som skoleinspek-
tøren ikke rigtigt kunne overskue. Og
Inger kunne sætte et plaster på, og
puste, når den lille dreng kom til hende
i et frikvarter, hvor verden havde været
ham for hård. Inger kunne også lægge
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øre til, når en lærer havde sine ting at
klage over.

Ingers uddannelse forbundet med
hendes stilfærdige, pålidelige væsen
gjorde, at hun hurtigt blev valgt ind i
forskellige foreningers bestyrelser fx
som kasserer i den lokale ungdomsfor-
ening.

Jeg vil også nævne, at Inger var et
musisk menneske. Hun elskede hjem-
melivet med mand og børnene Carsten
og Sanne. Hun elskede at læse og nød
den nye danske litteratur. Hun elskede
musik, således særdeles at synge med
i Torsdagskoret. Og Inger lavede de fi-
neste kniplingsarbejder, og kirken i
Lyksborg kan glæde sig over hendes
smukke alterdug.

Mange kan endnu huske Ingers sorg,
da hun mistede sin mand Finn. Hvor
var det derfor skønt, da hun fandt sin
nye ægtemand Niels Ebbe Huus, dansk
præst i Valsbøl. På dette sted fik Inger,
som præstefrue, som del af det danske
samfund en dejlig sidste del af sit liv.
Hun gik fuldt ind for dette ny liv og fik
hurtigt opbygget en stor og tryg ven-
nekreds både der og senere i Store Vi.

Æret være hendes minde.
Harry Jensen

Da jeg begyndte på Lyksborg Skole i
2001, blev jeg på min første arbejds-
dag modtaget af daværende skolese-
kretær Inger Huus. Jeg kan tydeligt
huske den dag. Hun sad på forkontoret
med sin venlige fremtoning og hilste
mig hjertelig velkommen.

Hendes utrolig venlige facon og fine
situationsfornemmelse har jeg nydt i
den tid, vi arbejdede sammen. Intet
problem var for stort, for det kunne og
skulle løses. Sådan var det bare.

Børnene kunne rigtig godt lide hen-
de og var allerede trøstet, inden de fik
plaster på. Hendes smil og varme ud-
stråling kunne ingen unddrage sig.

Heller ikke de voksne.
Hun forstod også at sige fra på sin

egen venlige dog bestemte måde.
Hun ordnede mange ting, og det gik

let fra hånden, stille og roligt.
Hun var også vellidt blandt persona-

let - bestemt ikke kun, fordi hun i ny og
næ forkælede os med for eksempel
hjemmebagte Sarah Bernard-kager.

Nogle mennesker kan også se med
»hjertet«. Det kunne Inger. Vi fik os of-
te en god snak om bøger, naturen og
haven. Hendes kærlighed for naturen
var stor. Jeg kan stadig se hende med
sin brune pelshue komme hen over
skolegården med et stort smil og en
bemærkning om den dejlige vinter-
morgen og det fantastiske syn efter en
iskold nat med rimfrost.

Sidste gang jeg mødte Inger var til
»100% demonstrationen« i 2010. Alle-
rede dengang var hun meget syg, alli-
gevel var hun med. Også det var ken-
detegnende for hende at leve med og
interessere sig for det, der sker, at in-
volvere sig på den gode måde og med
et åbent sind.

Inger Huus begyndte på skolen i
1975. Hun har virket som skolesekre-
tær i 28 år. Hendes varme og gode ånd
kan stadig mærkes, når jeg tænker til-
bage på hende.

Æret være hendes minde.
Anne Andersen,
skoleinspektør,

Lyksborg Danske Skole

k k k

Edmund Srogosz
† 20.5.2011

Efter kort tids alvorlig sygdom døde
Edmund Srogosz, Skovby, i en alder af
93 år. Gennem mange årtier var han en
aktiv støtte for det danske mindretal.

Det stod ikke skrevet over hans vug-
ge i Niewiesz nær Lodz i Polen, at han
skulle komme til at tilbringe det meste
af sit voksne liv i Tyskland. Det var da
heller ikke frivilligt, men som
tvangsudskrevet arbejder, at han i 1941
kom til Flensborg. Efter krigen byttede
han status med sine vogtere, idet han
gik ind i den engelske hær.
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Det var som vagtmand for englæn-
derne, at han i Slesvig mødte Hilde-
gard, som han blev gift med i 1950.
Gennem hende blev han knyttet til det
danske mindretal, hvor også parrets
børn fandt deres hjemsted.

Helt frem til 1959 var Edmund Sro-
gosz tilknyttet den engelske hær, hvor
han opnåede den højest mulige rang
for sergenter. Han kunne godt lide sit
arbejde, men de hyppige forflyttelser
var vanskelige at forene med ønsket
om et nært familieliv.

I stedet skiftede Edmund Srogosz til
et lokalt byggefirma.

Sit fødeland genså han først i 1979.
Først da overvandt han sin mistillid til
det kommunistiske styre og besøgte
Gdansk, tidligere Danzig. Siden blev
det næsten årligt til en busrejse til Po-
len, hvor både Hildegard og han samt
resten af selskabet nød godt af, at æg-
teparret begge talte polsk.

Anker Simonsen

Edmund Srogosz blev begravet fra en
fyldt kirke i Skovby. Vi var mange, der
ville sige et sidste farvel til ham.

For SSF var Edmund en mand, vi
kunne regne med til alle vore aktivite-
ter, uanset om det var senioreftermid-
dag, lotto, julefest eller forårsmorgen-
bord. Edmund kom og bidrog med sit
gode humør og sin lune til en fin stem-
ning. Ved begravelseskaffen fortalte
Hildegard om, hvordan de to altid
holdt sammen og var der for hinanden,
og hvor taknemmelig hun havde været
for at være gift med Edmund. Godt, at
de to nåede at fejre diamantbryllup
sidste år.

De sidste uger var Edmund dog så
syg, at døden blev en befrielse.

Vi vil savne ham.
Pia Wilm,

SSF Skovby

k k k

Hans Thrane
7.3.1921 – 21.2.2011

Hans Thrane, Grindsted, døde kun 14
dage før sin 90 års fødselsdag.

Dermed gik en af Sydslesvigs store
gavegivere bort, men glemt bliver han
ikke. Sammen med sin hustru Gertrud
havde Hans Thrane en hjertesag. Det
var Sydslesvig, og i dag står Det Dan-
ske Hus i Sporskifte som symbol på
parrets store tilknytning til mindretal-
let.

Gertrud Thrane nåede ikke at opleve
færdiggørelsen i september 2007, men
det gjorde Hans. Han var med til at ta-
ge det første spadestik, han var med til
rejsegildet og til indvielsen og mærke-
de glæden i bydelen over det ny hus.

- Uden jer, der aldrig har svigtet det
danske arbejde syd for grænsen, hav-
de vi ikke stået her i dag, understrege-
de generalsekretær i Sydslesvigsk For-
ening, Jens A. Christiansen, da huset
blev indviet en solskinsdag i septem-
ber.

Hans Thrane stiftede allerede be-
kendtskab med det danske arbejde i
Sydslesvig i sin barndom og kunne for-
tælle om flere cykelture gennem hele
Sydslesvig på kryds og på tværs, lige-
som han deltog i alle årsmøder, lige så
længe helbredet kunne klare det.

FlA

To uger før sin 90 års fødselsdag døde
Hans Thrane, Grindsted.

Sydslesvig-vennen Thrane og den-
nes hustru Gertrud, der døde for et par
år siden, har skrevet sig ind i den syd-
slesvigske danskheds historie og hjer-
terne hos især de danske i Flensborg-
Sporskifte, fordi det takket være deres
personlige donation lykkedes at er-
hverve den grund, som Det Danske
Hus i Sporskifte siden blev bygget på.

Vi husker det ydmyge ægtepar Thra-
ne som et altid interesseret og engage-
ret par, der fulgte den sydslesvigske
danskhed i tykt og i tyndt. Når det gik
godt, glædede parret sig sammen med
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de danske sydslesvigere; og når det gik
knapt så godt, som da ligestillingen af
de danske skoler i Sydslesvig blev op-
hævet i fjor, sårede det Hans Thrane
dybt og vakte hans harme.

Gertrud og Hans Thrane kom gerne
til Sydslesvig. De var med til alle års-
møderne, da de endnu havde kræfter-
ne til det. De parkerede som regel de-
res bil i Flensborghus´ gård, og over-
nattede i den. Der skulle ikke bruges
penge på hotel.

De penge skulle ligesom alle parrets
andre midler gå til et godt formål, et
synligt mødested for de danske i Syd-
slesvig. Barnløse som de var, ordnede
de betids deres materielle eftermæle
sammen med Slesvig-Ligaen og Syd-
slesvigsk Forening. Trodsende alder og
sygdom og til begges store tilfredshed
og glæde blev grunden overfor skolen
i Sporskifte købt, men allerede til indvi-
elsen kom Hans alene...

Det Danske Hus i Sporskifte vil stå
som et varigt minde om gode kræfters
samarbejde til fordel for et pænt og
funktionelt dansk samlingssted i Spor-
skifte - men i særdelehed til minde om
det trofaste og rundhåndede ægtepar
Gertrud og Hans Thrane, om deres
kærlighed til Sydslesvig og om tætte
venskabelige bånd mellem dem og
mindretallet - altså mellem danske på
begge sider af grænsen. Huset bruges
meget - til gavn og glæde for de dan-
ske på egnen - og dermed helt i »Thra-
nernes« ånd.

Vi i Sydslesvigsk Forening vil ære
Hans Thranes - og Gertrud Thranes -
minde.

KONTAKT

Vor sidste Thrane er fløjet bort
Få uger inden Hans Thranes 90 års

fødselsdag fik vi den sørgelige mel-
ding, at Slesvig-Ligaens æresmedlem
Hans Frederik Thrane var død.

Hans Thrane var det, vi med ordets
inderligste betydning kalder en hæ-
dersmand. Altid venlig og glad og med
en humoristisk indgang til mange ting.

Hans største interesse var forholdene
for det danske mindretal i Sydslesvig.

Han nævnte selv en gang, at han
næsten fik Sydslesvig-bacillen ind med
modermælken, og at han som dreng
sammen med sin far drog på cykel til
de danske årsmøder.

Senere, når han alene deltog i års-
møderne, skulle han have det hele
med alle dagene og overnattede derfor
i sin lille bil sovende på førersædet for
at spare på udgifterne.

Hans Thrane havde ikke tal på de
mange årsmøder, han har deltaget i -
men det var mange - rigtig mange, og
han savnede det forfærdeligt, hvis han
et år var nødsaget til at melde fra til et
møde.

Medlemsskabet i Slesvig-Ligaen
startede allerede i 1955, og hurtigt blev
han et aktivt medlem, der stillede sig til
rådighed som indsamler ved de store
kampagner, der i 1950erne og 1960er-
ne blev stablet på benene til fordel for
bygningen og udvidelserne af specielt
skolerne i Rendsborg-Egernførde amt.

Så sent som i december 2010 solgte
han julemærker og hentede tilskud til
ligaen til fordel for det danske arbejde.

Hans Thrane var aktiv lige til det sid-
ste, men vi kunne godt mærke, at kræf-
terne slap op, og han meddelte, at det-
te var sidste gang, han ville deltage ak-
tivt i vort indsamlingsarbejde.

I 1972 var Hans Thrane blevet ind-
valgt i ligaens bestyrelse.

Med trofasthed over for foreningens
idegrundlag deltog han med eneståen-
de flid og interesse i bestyrelsens ar-
bejde.

I 27 år var han et skattet medlem af
foreningens bestyrelse, og i forbin-
delse med hans udtræden i 1999 blev
han udnævnt til æresmedlem og mod-
tog i den forbindelse Slesvig-Ligaens
hæderstegn.

Hans Thranes store interesse for
mindretallet gav sig udslag i mange
tanker, og min forgænger i formands-
stolen, nu afdøde Ingvard Bro foreslog
en gang Hans og hans afdøde hustru
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Gertrud Thrane, at de sammen med
Slesvig-Ligaen donerede penge til op-
førelsen af et kulturhus i Flensborg.

Gertrud Thrane opnåede aldrig at se
bygningen.

Hans Thrane derimod fik det hele
med - overdragelsen til SSF i Flens-
borghus af den store check på en lille
million, hvoraf Gertrud og Hans Thra-
ne donerede halvdelen, en million som
blev brugt ved købet af grunden på Ok-
sevejen, det første spadestik som blev
taget en kold januardag i 2007 og til
indvielsen af huset i september samme
år.

De har begge - Gertrud og Hans
Thrane - sat sig et varigt og kærligt
minde om deres årelange virke for
danskheden i Sydslesvig.

Slesvig-Ligaen vil med stor respekt
og taknemmelighed mindes ikke
mindst Hans Thranes gerning og ind-
sats for det danske mindretal i Sydsles-
vig.

Vor Thrane er fløjet bort - æret være
hans minde.

Flemming Radsted Madsen,
Slesvig-Ligaen

Hans Thrane var æresmedlem i Græn-
seforeningen i Grindsted-Billund og
var i en længere periode i bestyrelsen.

Interessen for Sydslesvig blev vakt
allerede i barndommen ved cykelture
rundt i den landsdel, der ikke kom med
til Danmark ved genforeningen i 1920.
For Hans Thrane blev det til en livslang
tilknytning til det danske mindretal, og
han forsømte ingen årsmøder i Flens-
borg.

Ægteparret Gertrud og Hans Thrane
havde ingen børn og besluttede derfor
at testamentere deres formue til fordel
for det danske mindretal i bydelen
Sporskifte i Flensborg. Denne store do-
nation blev en del af grundlaget for op-
førelsen af forsamlingshuset »Det Dan-
ske Hus«, der kunne indvies i 2007.

Det var en festdag for Hans Thrane.
Desværre var Gertrud Thrane død før
indvielsen.

Det var planlagt, at Hans Thranes 90
årsdag skulle fejres med vennerne i
Sporskifte, men sådan skulle det ikke
være.

Æret være Hans Thranes minde.
Verner Jensen,

Grænseforeningen
i Grindsted-Billund

Tro, håb og kærlighed. Denne Treklang
kendetegnede Hans Thranes liv.

Vi lærte ham at kende som en stille
og ydmyg mand med en stor almen vi-
den om alt, der hørte til tiden, men og-
så om alt, der havde ført Danmark til
det, det er nu. Og dertil hørte Sydsles-
vig.

Hans Thrane havde en enorm viden
om Sydslesvig, og han huskede nær-
mest hver eneste facet af mærkedage i
forbindelse med skoleindvielser og
årsmøder igennem tiderne. Han huske-
de også utroligt mange navne. Det var
bare så imponerende.

Det var yderst berigende at være
sammen med ham. Hans Thrane hav-
de en urokkelig tro på danskheden i
Sydslesvig. Han talte aldrig til os om
genforening, men han troede på det
folkelige fællesskab mellem de danske
sydslesvigere og Danmarks befolkning.
For ham drejede det sig om en fælles
folkelig enhed, som han og hans elske-
de kone Gertrud, der gik bort for 5 år
siden, gerne ville styrke med alt det, de
kunne formå.

Hans Thrane troede på sydslesviger-
ne. Han var en yderst aktiv mand både
i Grænseforeningen i Grindsted og i
Slesvig-Ligaens styrelse, hvor vi lærte
ham at kende som en mand, der var
med til at præge Slesvig Ligaen på sin
egen stille facon, der dog havde en
stor gennemslagskraft. Jeg tror, at det
især var hans noble og retsindige væ-
sen, der gav ham den respekt og abso-
lutte kærlighed, alle følte for ham.

Kære Hans!
Vi i Sporskifte vil med stor taknem-

melighed huske dig og Gertrud for je-
res store pengegave, der muliggjorde
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oprettelsen af det Danske Hus, fordi
det var igangsætteren af hele det flotte
projekt.

Det Danske Hus er i mellemtiden
blevet mere end et tilløbsstykke for
den danske befolkning i Sporskifte,
men også for hele det danske mindre-
tal i Sydslesvig. Det må have glædet
dig at vide, at projektet blev en så stor
succes, og det må have glædet Ger-
trud, som du savnede så meget, og
som du, som du så ofte fortalte, fort-
satte med at snakke sammen med hver
eneste dag efter hendes død.

Det var dit - jeres - håb, at Det Dan-
ske Hus ville være med til at styrke den
lokale danskhed i Sporskifte og at det
ville være med til at knytte stærke
bånd til Danmark. Dette håb prægede
hele dit - jeres - store, stille virke.

Vi husker med stor taknemmelighed
dine besøg hos os i Sporskifte. Vi reg-
nede altid med, at du deltog i vore års-
møder på stedet, og vi foretog lange
bilture om lørdagen med de dertil hø-
rende gode og lange samtaler under-
vejs, der fulgte med. Dem glædede vi
os til, fordi du hver gang kunne berige
os med yderligere viden om Sydsle-
svigs historie. Ja, du kendte hver en af-
krog.

Vi så frem til hyggelige julebesøg
hos jer i Grindsted. Også her oplevede
vi jeres viden og indsigt i sydslesvig-
ske forhold.

Nu så vi i Sporskifte frem til at kunne
fejre din 90 års fødselsdag i Det Dan-
ske Hus om kort tid, men du nåede det
ikke.

Vi havde undt dig at kunne stå som
fejret og elsket midtpunkt til en sådan
fest. Vi håber, at du og Gertrud, dér,
hvor I er nu, vil kunne føle den forbun-
dethed, vi i Sporskifte har med jer.

Vi i Sporskifte har mærket din og
Gertruds kærlighed og hengivenhed til
os på en sådan måde, at vi føler, at vi
er en del af din familie, ja, at vi er jeres
sydslesvigske familie.

En stor, skønt stille og ydmyg mand,
er gået bort. Gertrud og Hans Thrane,

vi savner jer, men vi vil altid mindes jer
med dyb kærlighed og hengivenhed.

Æret være Hans Thranes og hans el-
skede hustru Gertruds minde.

p.v.a. jeres mange venner i Sporskif-
te

Anne-Margrete Jessen,
Oksevejens Skole
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Hilde Vendelhaven
22.10.1937 – 24.12.2010

13 år efter pensioneringen i november
1997 døde Hilde Vendelhaven, født
Christiansen, Flensborg, i julen 2010,
73 år gammel.

Kontoruddannet, blev det til 38 års
ansættelse i Sydslesvigsk Forening for
Hilde, der var sekretær for fire general-
sekretærer på Dansk Generalsekretari-
at.

Hilde var en pålidelig, fagligt dygtig
og loyal medarbejder, der havde orden
i tingene men som ikke tillagde den
personlige omgang med kollegerne
den store betydning; chefens tarv var
altafgørende for hende. Men respekte-
ret af alle - det var hun.

Hilde oplevede sin store lykke i mø-
det med pastor Frants Vendelhaven. I
ham og deres fælles omgangskreds fik
hun de udfordringer, som hun havde
efterlyst i sit privatliv.

Omend altid aktiv kulturelt opleven-
de, teater- og musikelskende, belæst
og interesseret i en god meningsud-
veksling, fik Hildes privatliv som præs-
tefrue gennem ægteskabet med Frants
en ny og lykkelig dimension.

For nogle år siden led hun den tort
at måtte tage afsked med sin elskede
mand. Først kom han på plejehjem,
hvor hun næsten dagligt besøgte ham
- siden døde han.

Ufortrødent fortsatte hun med at
dyrke de venskaber, der endnu eksiste-
rede, forblev i kontakt med sine »pleje-
søskende« fra feriebarns-familien på
Fyn, som hun havde kendt og fulgt
igennem 60 år, og som betød så meget



for hende; og hun dyrkede fortsat sine
kulturelle aktiviteter - omend i reduce-
ret omfang, for helt rask var hun ikke.

Når Hilde mødtes med tidligere kol-
leger, blev der altid snakket gamle da-
ge, som blev en betydende del af hen-
des liv. Som f.eks. ved SSFs julefrokost
for to år siden, hvor Hilde ligesom alle
fhv. medarbejdere traditionen tro var
inviteret med.

I SSF vil vi ærefuldt mindes Hilde
Vendelhaven.

Jens A. Christiansen,
generalsekretær i SSF
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