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Wir hoffen, dass diese Mitgliedschaft durch deine Teilnahme und dein Engagement im Tätigkeitsbereich 
der Kindertagesstätten und Schulen zur gegenseitigen Inspiration und Entwicklung beiträgt und dass dein 
Kind viel Freude am Besuch der Kindertagesstätte oder der Schule haben wird.

Der dänische Schulverein ist einer von vielen Vereinen innerhalb der dänischen Minderheit. Seine weit-
verbreiteten Aktivitäten – lokal wie übergeordnet – tragen zur Entwicklung der dänischen Minderheit in 
Südschleswig bei. Der dänische Schulverein arbeitet mit den übrigen Vereinen und Institutionen inner-
halb der dänischen Minderheit eng zusammen. Durch deine Mitgliedschaft im dänischen Schulverein 
bekennst du dich zur dänischen Minderheit. Seit Anfang der 20er Jahre arbeitet der dänische Schulverein 
darüber hinaus auch mit dem Friisk Foriining zusammen.

Dieses Magazin enthält Informationen über den dänischen Schulverein und andere dänische Vereine und 
Organisationen, sowie den Friisk Foriining. Wir hoffen, dass du als Mitglied des dänischen Schulvereins 
die vorhandenen Informationen und Möglichkeiten nutzen wirst, um aktiv und engagiert am Leben der 
dänischen Minderheit in Südschleswig teilzunehmen.

Velkommen til Skoleforeningen og det danske mindretals foreninger og organisationer 
Udgivet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.•Stuhrsallee 22•24937 Flensburg | Tryk: Flensborg Avis 
Forside: Elever fra Cornelius Hansen-Skolen fotograferet af Gertrud Termansen
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VELKOMMEN 
som medlem af Dansk Skoleforening for Sydslesvig!
Vi håber, at dit medlemskab gennem deltagelse og engagement i foreningens daginstitutioner 
og skoler må blive til gensidig inspiration og udbytte, og vi håber, at dit barn bliver glad for at 
gå i den tilmeldte daginstitution og skole.

Skoleforeningen er én blandt mange foreninger inden for det danske mindretal, hvis vidt-
forgrenede aktiviteter – både lokalt og overordnet – er med til at skabe og udvikle indholdet 
og rammerne om det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig. Skoleforeningen samarbejder 
af naturlige grunde med mindretallets øvrige foreninger og organisationer, og ved optagelse 
i Skoleforeningen tilslutter du dig samtidig det danske mindretal i Sydslesvig. Desuden har 
Skoleforeningen siden begyndelsen af 1920‘erne haft et samarbejde med medlemmerne af 
Friisk Foriining.

I dette hæfte vil du ikke kun finde oplysninger om Skoleforeningen, men også om andre 
danske mindretalsorganisationer og foreninger, herunder Friisk Foriining. Vi håber, at du som 
medlem af Skoleforeningen vil finde oplysninger om de muligheder, der findes for at kunne 
deltage i et aktivt og engageret liv i det danske mindretal i Sydslesvig.

Formand for Dansk Skoleforening  
for Sydslesvig e.V.
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Auftrag
Unser Kernauftrag besteht darin, Lernen und Entwicklung für die Kinder und 

Jugendlichen der dänischen Minderheit zu ermöglichen. Unsere Einrichtungen vermitteln 
dänische Sprache und Kultur, wir betreiben aber keine wertneutralen Sprachschulen.

Mitgliedschaft
Die Aufnahme eines Kindes in eine der Kindertagesstätten oder Schulen des Schulvereins 

setzt die Mitgliedschaft mindestens eines Elternteils/Erziehungsberechtigten im Verein 
voraus. An die Mitgliedschaft ist eine Reihe von Erwartungen geknüpft.

Ziele
Dänische Pädagogik, Lernen und Bildung, Entfaltung und Entwicklung, Demokratie und 

Gemeinschaft sowie Kulturkompetenz sind als zentrale Ziele in unserer Satzung 
festgehalten (www.skoleforeningen.org/vedtaegter) und bilden die Grundlage unserer Arbeit.

Kindertagesstätten
Unsere Kindertagesstätten sind soziale Lern- und Entwicklungsräume. Zu ihren 

Kernaufgaben zählt die Förderung des dänischen Sprach- und Kulturerwerbs der Kinder. 
»Die gemeinschaftliche Verantwortung« tragen Fachkräfte und Eltern gleichermaßen.

Schulen
Unsere Schulen fördern die Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die zu einer 

vielseitigen Persönlichkeitsentwicklung beitragen und bemühen sich hierbei, das 
besondere Potential zu stärken, das dem Aufwachsen in einer Minderheit innewohnt. 

Viel mehr
Wir betrachten es als unsere Aufgabe, Ausbildung und Bildung in den verschiedensten 

Formen zu sichern, wir betreiben daher nicht nur Kindertagesstätten und Schulen, 
sondern sind auch Träger vieler weiterer pädagogischer Einrichtungen und Projekte.

Geschichte
Das dänische Schulsystem in Südschleswig hat seinen Ursprung in der Grenzziehung von 

1920. Heute betreibt der dänische Schulverein 57 Kindertagesstätten und 46 Schulen, 
davon zwei mit gymnasialer Oberstufe.

Rahmenbedingungen
Der dänische Schulverein betreibt ein staatlich anerkanntes Schulsystem in freier 

Trägerschaft und nimmt eine öffentliche Aufgabe wahr. Der Schulverein wird aus sowohl 
dänischen als auch deutschen öffentlichen Mitteln finanziert. 

Gemeinschaft
Wir arbeiten eng mit den anderen Organisationen der dänischen Minderheit zusammen. 

Fragen von gemeinsamem Interesse werden von den Hauptorganisationen der 
Minderheit im Gemeinschaftsrat besprochen. 

Weitere Informationen findest du in unserer Informationsbroschüre.

KORT OG GODT OM SKOLEFORENINGEN



5

KORT OG GODT OM SKOLEFORENINGEN
OPGAVE
Vores primære opgave består i at sikre det danske mindretals børn og unge 
læring og udvikling. Vores institutioner formidler dansk sprog og kultur, men 
vi driver ikke værdineutrale sprogskoler.

MEDLEMSKAB
Når et barn optages i en af Skoleforeningens daginstitutioner eller skoler, 
forudsætter vi, at mindst en af forældrene/de opdragelsesberettigede bliver 
medlem af foreningen. Vi knytter en række forventninger til medlemskabet.

MÅL
Dansk pædagogik, læring og dannelse, trivsel og udvikling, demokrati og 
fællesskab samt kulturkompetence er de centrale mål, der er formuleret i vores 
vedtægter (www.skoleforeningen.org/vedtaegter). De danner rammen om vores arbejde. 

DAGINSTITUTIONER
Vores daginstitutioner er sociale mødesteder for læring og udvikling. 
Institutionernes primære opgave består i at støtte det enkelte barn i at tilegne 
sig dansk sprog og kultur. Forældre og ansatte bærer »det fælles ansvar«. 

SKOLER
Vores skoler søger at fremme tilegnelsen af de kundskaber og færdigheder, der 
medvirker til en alsidig, personlig udvikling og således at styrke de særlige 
potentialer ved en opvækst i mindretallet.

FORENINGSSTRUKTUR
Hos os er det medlemmerne, der sætter rammerne, og medlemmerne, der 
vælger de styrende organer. Herved sikres, at det enkelte medlem i foreningen 
har størst mulig indflydelse.

HISTORIE
Det danske skolesystem i Sydslesvig har sit udgangspunkt i grænsedragningen i 
1920. I dag driver Skoleforeningen 57 daginstitutioner og 46 skoler, heraf to med 
gymnasieoverbygning.

RAMMEBETINGELSER
Dansk Skoleforening for Sydslesvig er et statsligt anerkendt privat skolesystem, 
der varetager en offentlig opgave. Skoleforeningen modtager driftstilskud fra 
såvel Danmark som Tyskland.

FÆLLESSKAB
Vi samarbejder tæt med det danske mindretals øvrige organisationer. 
Mindretallets hovedorganisationer drøfter spørgsmål af fælles interesse i Det 
Sydslesvigske Samråd.

Læs mere i vores informationsbrochure.



Alle vores medlemmer modtager medlemsbladet Fokus, 
som udkommer ti gange om året og udsendes sammen med 
Flensborg Avis.

Alle unsere Mitglieder erhalten die Mitgliedszeitung Fokus, 
die zehn Mal jährlich mit Flensborg Avis verschickt wird.
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MUSIK    GLAS    DANSK    
SYNING    FRANSK    PILATES    

MADLAVNING    KOR    GYMNASTIK    
DANS    ENGELSK    ZUMBA    

SPANSK    LITTERATUR    YOGA   
 RUSSISK    BILDUNGSURLAUB    

PATCHWORK    IT    PILEFLET

LYKSBORG    JARUPLUND    TARP    
EGERNFØRDE    SLESVIG    

HARRESLEV    FLENSBORG    TREJA    
RENDSBORG    LÆK    NIBØL    

SØNDERBRARUP

Flere kursussteder, en aktuel kursusliste, kursusledere og -lærere samt 
alle informationer om Voksenundervisningen findes på:

www.VOKSENUNDERVISNING.de

Tilmeld dig nu via hjemmesiden eller ved den  
pågældende kursusleder.

VOKSENUNDERVISNING
Voksenundervisningen 
er det centrale sted i 
Sydslesvig, hvor der til-
bydes undervisning for 
voksne inden for et bredt 
udvalg af fag og emner. 

LERNE DÄNISCH
Den Schwerpunkt unserer 
Erwachsenenbildung bilden 
Dänischkurse, es werden 
aber auch eine Vielzahl an-
derer Kurse aus unterschied-
lichen Bereichen angeboten.
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Skoleforeningen driver ikke kun daginstitutioner og skoler; der føl-
ger mange andre pædagogiske institutioner og projekter med, som 
du kan læse om i vores infobrochure og på vores hjemmeside. 

Der dänische Schulverein betreibt nicht nur Kindertagesstätten und Schu-
len, wir sind auch Träger vieler weiterer pädagogischer Einrichtungen und 
Projekte, die in unserer Informationsbroschüre und auf unserer Home-
page vorgestellt werden.

facebook.com/skoleforeningen
»Synes godt om« os for at få alle aktuelle informationer. 
Ein »Gefällt mir« hält dich stets auf dem Laufenden. 

Gå ikke glip af følgende tilbud
Diese Angebote solltest du kennen



Årshjulet på
skolebiblioteket

Oktober/november  
BUSTER PÅ FARTEN  
FILMFESTIVAL Uge 46  

NORDISK BIBLIOTEKSUGE 
med morgengry og skumringstid

Efterår/vinter  
SMART PARAT SVAR

I starten af kalenderåret
ORLAPRISEN

Omkring påske 
STORMESTER I 
OPLÆSNING 

Op til påskeferien 
LÆSERAKETTEN

23. april 
ICH SCHENK DIR 
EINE GESCHICHTE
Welttag des Buches

CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER
CfU informerer om og udlåner alle ty-
per undervisningsmidler – og tilbyder 
gennem skolebibliotekerne læse- og 
kulturformidlende arrangementer, 
som fx »Stormester i oplæsning« og 
filmfestivalen »Buster på farten« for 
eleverne.

ZENTRALE FÜR UNTERRICHTS
MATERIALIEN (CfU)
CfU informiert zu und verleiht Unter-
richtsmaterialien – und bietet über 
die Schulbibliotheken eine Reihe von 
Kulturveranstaltungen wie Lesewett-
bewerbe und Kinoangebote an.
www.cfu-sydslesvig.de

JARUPLUND HØJSKOLE

Find oplysninger på
ladelundungdomsskole.de

Læs mere på jaruplund.de

UDDANNELSE OG DANNELSE  

I MANGE FACETTER
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REJSEKONTORET
Rejsekontoret arrangerer alle 
mulige former for udveksling 
mellem Danmark og Sydsles-
vig herunder sommerferierej-
ser og elevudveksling i novem-
ber. Kontoret koordinerer også 
lejrskoler og børnehavekolo-
nier samt rådgiver om efter-
skoleophold i Danmark.

REISEBÜRO
Unser Reisebüro vermittelt Aus-
tauschreisen zwischen Dänemark 
und der dänischen Minderheit, 
dazu gehören unter anderem 
Sommerferienaufenthalte und 
Schüleraustausch. Das Büro ko-
ordiniert auch die Aufenthalte in 
unseren Schul- und Kinderland-
heimen und berät hinsichtlich 
Nachschulaufenthalten in Däne-
mark.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgiver forældre, 
daginstitutioner og skoler blandt andet i forhold til børn og 
unge med særlige vanskeligheder.

Die pädagogisch-psychologische Beratung berät Eltern, Kindertagesstät-
ten und Schulen u.a. in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit besonde-
ren Schwierigkeiten.

www.skoleforeningen.org/ppr
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Das vielfältige Angebot, das dein Kind in unseren Einrichtungen erhält, wird durch das Zusammenwirken 
mit den anderen Organisationen und Vereinen der dänischen Minderheit realisiert. Unten erhältst du 
einen Einblick in unsere Zusammenarbeit. Auf den nachfolgenden Seiten präsentieren die Organisationen 
sich selbst. Schau rein und werde selbst aktiv!  
Dieses Heft kann lediglich einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen Aktivitäten der dänischen Minderheit 
abbilden. Erkundige dich in deiner Einrichtung nach den Angeboten an deinem Wohnort. 

Dit barn får i vores institutioner et bredt dansk tilbud, som realiseres i samspillet med de 
andre organisationer i det danske mindretal. Læs nedenfor noget om, hvordan vi samarbejder. 
På de følgende sider præsenterer organisationerne sig med deres mange aktiviteter og tilbud. 
Få indblik og se, hvor du selv har mulighed for at være aktiv.  
Dette hæfte kan kun vise et meget lille udsnit af mindretallets mangfoldige aktiviteter.  
Spørg på din institution, og hør mere om, hvad der sker i dit lokalområde.

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig er det danske social- og sundhedscenter. Sundhedstjenesten står for 
sundhedspleje og forebyggende sundhedsarbejde på vores institutioner, tilbyder socialrådgivning og sam-
arbejder blandt andet med os omkring rekreationsophold på Hjerting Kystsanatorium. Læs mere på side 13.

Der dänische Gesundheitsdienst gewährleistet die dänische Sozial- und Gesundheitsversorgung und leistet 
Gesundheitsvorsorge in unseren Einrichtungen, bietet Sozialberatung an und kooperiert mit uns in Bezug auf 

Erholungsaufenthalte im Hjerting Kystsanatorium – mehr auf Seite 13.

Kirken samarbejder med Skoleforeningen om mange almendannende arrangementer som julevandring 
eller projektet »Jesus på Flensborghus«. Kirken har indrettet kirkesale i flere af Skoleforeningens 
bygninger. Læs mere på side 12.

Der dänische Schulverein veranstaltet zusammen mit der dänischen Kirche allgemeinbildende Projekte 
wie Weihnachtswanderungen oder »Jesus på Flensborghus«. In mehreren Gebäuden des Schulvereins sind 

Kirchenräume eingerichtet – mehr auf Seite 12.

Flensborg Avis ist die zweisprachige Tageszeitung der Minderheit und setzt Fokus auf die Grenzregion. 
Die Zeitung bietet deinem Kind interessante Kindernachrichten und Jugendseiten und gibt dir als 

Elternteil Einblick in die aktuellen Themen der Minderheit – mehr auf Seite 14.

Flensborg Avis er mindretallets tosprogede dagblad og har fokus på udviklingen i grænselandet. Avisen 
byder dit barn på spændende børnenyheder og ungdomssider og giver dig som forælder mulighed for at 
følge med i debatten inden for mindretallet. Læs mere på side 14.

Friisk Foriining ist der Verein der mit der dänischen Minderheit zusammenarbeitenden Friesen. Mit dem 
Schulverein kooperiert Friisk Foriining u.a. in Verbindung mit der Risum Skole/Risem Schölj sowie in Bezug 

auf den Friesischunterricht an einer Reihe anderer Schulen in Nordfriesland – mehr auf Seite 16.

Friisk Foriining er foreningen for de med det danske mindretal samarbejdende frisere. I forhold til 
Skoleforeningen indgår Friisk Foriining blandt andet som samarbejdspartner omkring Risum Skole/
Risem Schölj og frisiskundervisning på en række andre skoler i Nordfrisland. Læs mere på side 16.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig står for driften af de danske biblioteker i Sydslesvig og har et inten-
sivt samarbejde med Skoleforeningens Center for Undervisningsmidler blandt andet omkring frilæsnings-
materiale til skolerne og en række kulturtilbud for daginstitutionsbørn og elever. Læs mere på side 10.

Die dänische Zentralbibliothek betreibt die dänischen Bibliotheken in Südschleswig und arbeitet intensiv 
mit unserer Zentrale für Unterrichtsmaterialien zusammen u.a. in Bezug auf Material für freies Lesen an 

den Schulen sowie Kulturangebote für Kindertagesstätten und Schulen – mehr auf Seite 10.



Der Südschleswigsche Verein (SSF) ist die kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit. SSF ermög-
licht unter anderem, dass dein Kind Zugang zu kulturellen Erlebnissen wie Konzerten und Theatervorstellungen 

für Kindertagesstätten und Schulen erhält  – mehr über den SSF und Danevirke Museum auf Seite 20.

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation. SSF muliggør 
blandt andet, at dit barn får adgang til kulturelle oplevelser som koncerter og teaterforestillinger i 
daginstitutionen og skolen. Læs mere om SSF og Danevirke Museum på side 20.

Die dänischen Jugendvereine Südschleswigs (SdU) bieten deinem Kind eine große Palette an 
Freizeitangeboten nach der Schule an, sind Träger der Freizeitheime und Kooperationspartner für die 

Ganztagsschulen – mehr über den SdU und SdUs Kultureinrichtung Aktivitetshuset auf Seite 18.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) tilbyder dit barn en bred vifte af fritidstilbud 
efter skolen, driver de danske børne- og ungdomshuse i Sydslesvig og er samarbejdspart-
ner for heldagsskolerne. Læs mere om SdU og SdU’s kulturhus Aktivitetshuset på side 18.

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) ist die Partei der dänischen Minderheit und der wichtigste 
Kooperationspartner des dänischen Schulvereins in Bezug auf die Gleichstellung unserer Kinder mit den 

Schülerinnen und Schülern der öffentlichen deutschen Schulen – mehr auf Seite 22.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det danske og frisiske mindretals parti og Skoleforeningens 
vigtigste samarbejdspartner, når det gælder om at sikre vores børns ligestilling med eleverne i det 
offentlige tyske skolevæsen. Læs mere på side 22.

Grænseforeningen (der dänische Grenzverein) ist ein dänischer Verein, der in Dänemark über die 
dänische Minderheit in Südschleswig aufklärt. Der Verein arbeitet eng mit unserem Reisebüro in Bezug 

auf Sommerferienaufenthalte und Schüleraustausch zusammen – mehr auf Seite 24.

Grænseforeningen er en dansk forening, som i Danmark arbejder for at øge kendskabet til det 
danske mindretal i Sydslesvig. Grænseforeningen arbejder tæt sammen med Skoleforeningens 
Rejsekontor om sommerferierejser og elevudveksling. Læs mere på side 24.

Foreningen Norden strebt eine Stärkung und Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den 
skandinavischen Ländern an. Der Verein fördert Kontakte zwischen Schulklassen der Minderheit und 

Skandinavien und unterstützt Klassenfahrten nach Skandinavien – mehr auf Seite 26.

Foreningen Norden arbejder på at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde. Foreningen 
støtter kontakter mellem skoleklasser i Sydslesvig og hele Norden og giver tilskud til 
skolerejser til de nordiske lande. Læs mere på side 26.

Sydslesvigsk Selvhjælp ist ein Selbsthilfeverein, in dem die Mitglieder Mittel spenden und demokratisch darüber 
entscheiden, welche dänischen Projekte im Landesteil sie damit fördern möchten. Viele Einrichtungen des 

Schulvereins profitieren von diesen Zuwendungen – mehr auf Seite 28.

Sydslesvigsk Selvhjælp er en forening, hvor medlemmerne i fællesskab skaffer penge og træffer fælles 
beslutninger om, hvilke danske projekter i Sydslesvig, de ønsker at fremme. Mange af Skoleforeningens 
institutioner profiterer hvert år af denne støtte. Læs mere på side 28.

Sprogforeningen (der Sprachverein) setzt sich für den Erhalt der dänischen Sprache im Landesteil ein. Der 
Verein verschenkt u.a. Malbücher an neue Kindergartenkinder und ein Memory mit dänischen Wörtern an 

Schulanfängerinnen und Schulanfänger und verteilt jedes Jahr einen Stundenplan – mehr auf Seite 29.

Sprogforeningen i Sydslesvig arbejder på at fremme det danske sprog i Sydslesvig. Sprogfor-
eningen forærer blandt andet en malebog til alle nye daginstitutionsbørn samt et vendespil 
med danske ord til indskolingseleverne og udgiver hvert år et skoleskema. Læs mere på side 29.



Et univers af gratis oplevelser for store og små. Leg, læring, aktiviteter og 
årstidsfester efter bedste danske tradition – jul, påske, fastelavn og meget mere.

Få et gratis lånekort
Besøg bibliotekerne i Flensborg, Slesvig, Husum 

eller Egernførde. Eller kig forbi i bogbussen. Du kan 

låne og aflevere overalt.

Du kan låne film, spil og musik – og selvfølgelig bø-

ger – billedbøger, letlæsningsbøger, eventyr, rim, 

remser, romaner, krimier, fagbøger og meget, me-

get mere – og så er det hele gratis.

Du kan også læse og lytte bøger på nettet, fx på 

letbog.dk eller ereolen.dk

At læse, lytte eller se en film på dansk er ikke kun 

til stor fornøjelse, men styrker også dit eget og dit 

barns danske sprog.

Lær dansk på biblioteket
Danskkurser for voksne – på alle niveauer – dygtige 

og engagerede lærere med dansk som modersmål. 

Vær med i en læseklub
Læs og snak om bøger sammen med andre voksne. 

Der er læseklubber for både letlæsnings-bøger og 

almindelige bøger. Spørg på biblioteket hvis du vil 

vide mere.

An den dänischen Bibliotheken gibt es 

jede Menge kostenlose Erlebnisse für 

Groß und Klein. Spiele, Lernen, Aktivi-

täten und Jahreszeitveranstaltungen 

nach bester dänischer Tradition – wie 

Weihnachten, Ostern, Fasching & vie-

les mehr.

Hol Dir einen kostenlosen Leseaus-

weis und besuche die Bibliotheken 

in Flensburg, Schleswig, Husum oder 

Eckernförde. Oder schau einfach in 

den Bücherbussen vorbei. Das Aus-

leihen und die Rückgabe sind überall 

möglich. Du kannst Filme, Spiele und 

Musik – und natürlich Bücher – Bil-

derbücher, Easy-Readers, Märchen, 

Reime, Romane, Krimis, Fachbücher 

& vieles, vieles mehr ausleihen – und 

alles kostenlos.

In Flensburg bieten wir darüber hin-

aus Dänisch-Kurse für Erwachsene – 

auf allen Niveaus - an.

Vi ses på biblioteket! / Wir sehen uns in der Bibliothek! 
Find tilmeldingsblanketten bagerst i hæftet / Hinten in diesem Heft findest Du unser Anmeldeformular

R E S Ü M E E

Flensborg Bibliotek 
 Norderstraße 59,  24939 Flensburg 
 0461 8697 0 
 MA-FR: 9:00-19:00, LØ: 9:00-14:00

Slesvig Bibliotek
 Bismarckstraße 18A, 24837 Schleswig 
 04621 98 80 54
 MA & TO: 12:00-19:00, TI & ON: 10:00-16:00, 
 LØ (01.09-31.03.): 10:00-13:00

Fællesbiblioteket Egernførde
 Hans-Chr.-Andersen-Weg 2, 24340 Eckernförde
 04351 72 02 65
 MA & ON: 13:00-17:00

Husum Bibliotek
 Neustadt 81, 25813 Husum
 Tlf.: 04841 82 28 0
 MA: 12:00-18:00, ON & TO: 10:00-16:00,
 LØ (01.09-31.03.): 10:00-13:00
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 LØ (01.09-31.03.): 10:00-13:00

Fællesbiblioteket Egernførde
 Hans-Chr.-Andersen-Weg 2, 24340 Eckernförde
 04351 72 02 65
 MA & ON: 13:00-17:00

Husum Bibliotek
 Neustadt 81, 25813 Husum
 Tlf.: 04841 82 28 0
 MA: 12:00-18:00, ON & TO: 10:00-16:00,
 LØ (01.09-31.03.): 10:00-13:00
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG 
- din kirke

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG ist der Dachverband der 30 dänischen 
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im Landesteil Schleswig.
Gottesdienste und kirchliche Amtshandlungen (Taufe, Konfirmation, 
Trauung, Beerdigung) finden sowohl in eigenen als auch in örtlichen 
deutschen Kirchen statt. 
Als Mitglied einer dänischen Kirchengemeinde hast Du Anspruch darauf, 
alle kirchlichen Amtshandlungen von dänischen Pastorinnen und Pasto-
ren ausgeführt zu bekommen.
Du hast alle kirchlichen Rechte, wie z.B.  Deine Kinder getauft und 
konfirmiert zu bekommen. Du kannst Taufpate werden, bist in Deiner 
Kirchengemeinde stimmberechtigt und kannst in den Kirchenvorstand 
gewählt werden.

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG er paraplyor-
ganisationen for de i alt 30 evangelisk-lutherske 
menigheder i Sydslesvig.
Gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, kon-
firmation, vielse, begravelse) finder sted både i 
egne kirker, i kirkesale og i de lokale sognekirker. 
Som medlem af en dansk menighed har du ret til 
at få alle dine kirkelige handlinger udført af en 
dansk præst.
Du har alle kirkelige rettigheder, som f.eks. at 
få dine børn døbt og konfirmeret. Du kan være 
fadder, du har stemmeret og er valgbar til menig-
hedsrådet.
Betaling til vores kirke er 5% af din løn- hhv. 
indkomstskat. Dette medlemsbidrag er fradrags-
berettiget. Har du ingen skattepligtig indtægt, 
betaler du et mindstebidrag fastsat af menigheds-
rådet.
Vær med – bliv medlem.  
Vi glæder os til at se dig!
Viggo Jacobsen
provst

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG
Vi gør Folkekirken lidt større

Der er pastorater overalt i Sydslesvig. 
Find alle kontaktoplysninger: 
Unsere Pastorate verteilen sich über 
den ganzen Landesteil. Weitere Kon-
taktinformationen unter: 

dks-folkekirken.dk
Indmeldelsesblanket på side 33. 

Anmeldebogen auf Seite 33.

Der abzugsfähige Mitgliedsbeitrag beträgt 5% Deiner Lohn- bzw. 
Einkommensteuer. Sofern Du kein steuerpflichtiges Einkommen hast, 
zahlst Du einen Mindestbeitrag, dessen Höhe der Kirchenvorstand 
festsetzt.
Sei dabei – werde Mitglied. Wir freuen uns auf Dich!
Viggo Jacobsen
Propst

Forberedelsen til konfirmation fin-
der som regel sted på 8. klassetrin.

Kirken samarbejder med Skoleforeningen om man-
ge spændende arrangementer som jule vandring 
eller projektet »Jesus på Flensborghus«.
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Dansk Sundhedstjeneste
_______________________________________________________ for Sydslesvig e.V.

Sundhedsydelser
til personer i alle aldre

fra mindretallet

Skolesundhedstjenesten 
afdelingen for børn og unge
• Sundhedspleje efter dansk forbillede

• Forebyggende sundhedsarbejde  
– skolelæge og skoletandpleje        

• Socialrådgivning

• Rådgivning omkring smitsomme sygdomme  
og levnedsmiddelhygiejne  
(»Infektionsschutzgesetz«)

• Førstehjælpsundervisning

• Rekreationsophold i Danmark for børn  
– Hjerting Kystsanatorium

Dansk Sundhedstjeneste yder også hjemmepleje i Sydslesvig 
og driver et plejehjem i Flensborg.

Der dänische Gesundheitsdienst betreibt den schulärztlichen 
Dienst und Zahnprophylaxe der Minderheit, sowie ambulante und 
stationäre Pflege.

Kontakt 
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. 

Waldstr. 45
24939 Flensborg

Tlf. 0461 570 580
info@dksund.de

»Sydslesvig - vi gør Danmark lidt større« www.dksund.de

Se mere på www.dksund.de
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FOLD UD

Syntes du 2014 havde mærkelige trends, så kan du 

ifølge den kendte modeblogger Michelle Phan se 

frem til nogle meget anderledes trends i 2015. Vi 

har fundet de fem mærkeligste frem og illustreret 

dem ved hjælp af dyreverden.

Af junior-reporter Johanne Olsen

Fem mærkeligste trends verden over i 2015

Lige nu kan man på de sociale medier se en video med den 

danske rapper LOC. Videoen stammer fra tv-programmet »Vi 

ses hos Clement« på DR2. I programmet snakker LOC om 

ytringsfrihed.LOC mener, at det er helt forkert at snakke om, at ytringsfri-

heden er under pres. Det er den nemlig ikke, lyder det.

- Ytringsfriheden fungerer. Du kan sige, hvad du vil, og hvis 

nogen skulle have et problem med det, så har vi også noget, 

der hedder retssystemet. Og så skulle det gerne træde til, så 

vi kan blive ved med at sige det, vi mener.
I stedet mener LOC, at man skal snakke om, hvordan ytrings-

friheden skal bruges.- Ytringsfriheden forpligter. Hvis vi gerne vil vise folk i Mel-

lemøsten, hvor fantastisk den her ytringsfrihed er, så skal vi 

nok ikke bruge den til at håne folk, der ikke har den.

Se klippet på zejt-ungs facebookside. 
Ina Grønvig

ina@fl a.de

LOC: Ytringsfrihed skal ikke håne

Coca Cola 
besøger 
MinecraftMinecraft-spiller »Minecraft Cribs« byggede en Cola då-se. Og ikke en mini cola då-se, men en mega cola dåse. Det har givet ham 537.000 klicks på YouTube. Find lin-ket på vores hjemmeside.

Dansk 
modehistoriePå natmus.dk kan du se, hvordan moden har været siden år 1700! Du kan altså fi nde billeder af, hvad der var moderne, da din tip-tip-tip oldemor var ung. På zejt-ung.de har vi et direkte link til det hi-storiske arkiv.

Selfi e-hattenAcer har lige lanceret de-res helt nye produkt: selfi e-hatten. Selfi e-hatten kan dreje 360 grader, så du kan fotografere dig selv fra alle ønskelige vinkler. Læs mere på zejt-ung.de.

En måde at køre cykel påDer fi ndes mange måder at køre på cykel. Man kan fx køre tandem. Men på You-Tube fi ndes der folk, der faktisk kører baglæns. Bi-len fi lmer cyklisten, og han styrter mod en anden cyk-list.

DET SKER ONLINE

4. Farvet armhulehår 
Trænger du til lidt farve og forandring i dit liv? Så tag til London og få farvet dine hår under armene! Ja, du læste rigtigt! Armhulehår i pink, grøn eller måske endda blå, der er intet der sætter græn-ser i 2015.

1. Mascara under øjet
I 2015 behøver man ikke gå rundt med makeup� erner i tasken mere, da det nemlig bliver »in« at gå med mascara under øjnene. Alle piger ken-der nok det klassiske »smo-key eye« med lidt sort øjen-skygge, eyeliner og masser af mascara. I 2015 behøver du ikke længere bekymre dig  om, hvordan du påfører din mascara, trenden siger nemlig,  

at hvis din mascara er ud over det hele - så er du klar til Lon-

don fashionweek 2015.

5. Høje hatte 
Utrolig høje hatte er også no-get, man kommer til at se meget af på catwalken i 2015. De høje hatte menes at være meget fashionable og bemær-kelsesværdige. De høje hat-te fi k deres gennembrud på New York fashionweek hos bla. Donna Karan showet og Karen Walker showet.

3. Fedtet, uplejet hår 
Nu her til foråret bliver det nye store hit uplejet, fedtet og slidt hår. Især til de sene-ste modeshows og catwalks har denne hårtype været en fast del af outfi ttet. Så hvis du hader at vaske hår, er det her en god nyhed for dig.

2. Buskede øjenbryn 
Er du træt af at gå rundt og plukke dine øjenbryn hvert femte minut, så skal du glæ-de dig til denne trend. I 2015 bliver det nemlig også »in« med øjenbryns extensions! Store buskede, hårede og uplukkede øjenbryn bliver nemlig det helt store hit i år.

YTRINGSFRIHEDEN FORPLIGTER, SIGER LOC

Torsdag den 7. maj 2015

   Sussi beskriver sig som 

en vase, der er blevet slået i stykker og 

limet sammen igen. Hun blev slået i 

stykker, da hendes forældre døde.  Side 16

Planung: Nach seinem Achillessehnenriss im De-

zember arbeitet Holger Glandorf derzeit an seinem 

Comeback. Es läuft alles nach Plan. Und zum Start in 

die neue Saison will er wieder angreifen.   Seite 14

Nogle poli-

tikere ejer 

ikke skam 

i livet. Det gælder 

især, når ministre 

direkte skifter til 

topposter i 

erhvervslivet.

“
Leder  side 19
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 Grænseforeninger
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3. sektion

Sydslesvigsk 

Forenings 

informationsblad

(Foto: Lars Salomonsen)

Flensborg skal have en 

lille fl ygtninge-landsby 

på campus. Men inden 

det er så vidt om et år, 

skal der i efteråret sæt-

tes 300 containere op 

rundt omkring Flens-

borg. Det skal give pro-

visorisk plads til op til 

600 fl ygtninge.

MIDLERTIDIG LØSNING

Flensborg. Cirka 20.000 nye fl ygt-

ninge ventes der i år ankomme til 

Slesvig-Holsten, og fl ygtningenes sti-

gende antal er baggrunden for, at der 

ved universiteterne i både Lübeck, 

Kiel og Flensborg skal opføres nye 

modtagelsescentre for fl ygtninge. 

Indtil nu var der kun et modtagel-

ses-sted i Slesvig-Holsten, og det var 

i Neumünster.

Men inden der kan bygges fær-

dige boliger til op til 600 fl ygtninge 

på Flensborgs Campus næste år, skal 

der fi ndes en midlertidlig løsning, 

som kan være klar i det kommende 

efterår.
- I vinterhalvåret kommer der fl ere 

fl ygtninge, og vi skal i år gøre plads 

til op imod 600 mennesker i Flens-

borg, siger Rüdiger Ewald fra inden-

rigsministeriets afdeling for fl ygtnin-

gen.
Dermed skal der laves en midlerti-

dig løsning med containere. For at gi-

ve plads til så mange fl ygtninge skal 

der sættes 300 containere op, oplyser 

den stedfortrædende projektleder i 

ministeriet. Containerne kan stå ved 

siden af hinanden, men de kan også 

sættes ovenpå hinanden, så der både 

bliver en stueetage og en første sal.

- Containerne skal også rumme 

plads til adminstration, politi og 

medarbejdere, som tager hånd om 

og vejleder fl ygtningene, siger Rüdi-

ger Ewald.

De mange containerne hverken 

kan eller skal stilles op på Campus-

området  i Flensborg, og de vil i ste-

det blive stillet op fl ere steder i Sles-

vig-Flensborg Amt. I øjeblikket er det 

ved at blive undersøgt, hvor det skal 

være.
- Men det er et fl ygtningecenter 

med mange faciliteter og tilbud, og 

derfor er det vigtigt, at afstanden til 

Campus ikke er for stor i provisorie-

tiden, siger Rüdiger Ewald.

Hovedudvalget i Flensborg hilste 

det tirsdag aften udtrykkeligt og en-

stemmigt velkommen, at Flensborg 

får et modtagelsescenter og på den 

måde siger »goddag og velkommen« 

til fl ygtninge fra hele verden.

 
Dirk Thöming

 
dt@fl a.de

 
Side 3

Flygtninge skal midlertidigt

bo i 300 containere 
RESÜMEE

Flensburgs Campus wird ab 

2016 Erstaufnahme-Einrichtung 

für bis zu 600 Flüchtlinge. Zur 

provisorischen Inbetriebnahme 

sollen bereits in diesem Herbst 

300 Wohn-Container auf dem 

Campus und in Flensburgs Um-

land - möglichst in der Nähe des 

Campus - aufgestellt werden. 

In den Containern sollen 

nicht nur die Bewohner, son-

dern auch Sprachschule, Ver-

waltung, Wachdienst usw. un-

tergebracht werden. 

Mette Bock var tirsdag i Flensborg. 

 
(Foto: Lars Salomonsen)

Christian Sternke, til venstre, og direk-

tør Ulf Baither i deres husbåd i Flensborg 

Havn.  (Foto: Lars Salomonsen)

Sydslesvigere

efterlyses
Flensborg. Formand for Grænsefor-

eningen, Mette Bock, ser gerne, at 

fl ere sydslesvigere blander sig i den 

danske debat. Det vil være en beri-

gelse af debatten i Danmark og væ-

re med til at give en større dybde i 

synspunkterne, mener Mette Bock. 

 
Side 11

Fremstød
i havnen
Flensborg. Kan man have alt sit ha-

bengut på 44 kvadratmeter? Ja, me-

ner et fi rma, der laver husbåde i net-

op den størrelse. De lagde onsdag til 

kaj i Flensborg, men det bliver ikke 

her, at de kommende ejere af husbå-

dene kommer til at ligge. Det tillader 

de lokale havnemyndigheder ikke, 

men der fi ndes andre muligheder 

langs Flensborg Fjord.  Side 2 

Trafi k

Det handler

også om 
de ansatte
Tønder. Der er fl ere aspekter at 

tage hensyn til, når nye veje på 

vestkysten skal overvejes. For 

det er ikke udelukkende varer 

og råvarer, der skal køres til og 

fra  områdets virksomheder. 

Det handler også om at kunne 

tiltrække arbejdskraft, siger en 

direktør på en af Tønders stør-

ste arbejdspladser.  Side 8-9

Grøn 
festival
fyldte
skolen
Slesvig. Selv A.P. Møller Skolen kan 

se fyldt ud, når der er hele 1600 børn 

og 200 voksne inden for på skolen. 

De mange deltagere var mødt op til 

en Grøn Festival, hvor især en stor 

robot udgjorde et uimodståeligt blik-

fang. 
Det er Friluftsrådet i Danmark, der 

står bag den landsdækkende kam-

pagne, men i Danmark har opbak-

ningen været noget forskellig. Derfor 

var tovholderen bag projektet også 

meget imponeret over opbakningen 

i Sydslesvig.  
Side 7

LÆS FLENSBORG AVIS 
Få avisen gratis i en måned

Vi vil byde dig og din familie hjertelig velkommen som nye medlemmer af Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig – en del af det danske mindretal i Sydslesvig.

Flensborg Avis -  fredag den 20. marts 2015

Flensborg Avis -  fredag den 20. marts 2015

Flensborg Avis -  fredag den 20. marts 2015Fem mærkeligste trends verden over i 2015

Coca Cola 

Dansk 
modehistoriePå natmus.dk kan du se, hvordan moden har været siden år 1700! Du kan altså fi nde billeder 

fi nde billeder 
fiaf, hvad der var moderne, da din tip-tip-tip oldemor var ung. På zejt-ung.de har vi et direkte link til det hi-storiske arkiv.

Selfi e-hatten
fi e-hatten
fi

Acer har lige lanceret de-res helt nye produkt: selfi e-fi e-fihatten. Selfi e-hatten kan 
fi e-hatten kan 
fidreje 360 grader, så du kan fotografere dig selv fra alle ønskelige vinkler. Læs mere på zejt-ung.de.

DET SKER ONLINE

Farvet armhulehår
Trænger du til lidt farve og forandring i dit liv? Så tag til London og få farvet dine hår under armene! Ja, du læste rigtigt! Armhulehår i pink, grøn eller måske endda blå, der er intet der sætter græn-

3. Fedtet, uplejet hår
Nu her til foråret bliver det nye store hit uplejet, fedtet og slidt hår. Især til de sene-ste modeshows og catwalks har denne hårtype været en fast del af outfi ttet. Så hvis du 

fi ttet. Så hvis du 
fihader at vaske hår, er det her en god nyhed for dig.

Flensborg Avis – til hele familien
Med den daglige zejt-ung-side tilbyder vi en ny vinkel på vores jour-
nalistik. Vore zejt-ung-journalister arbejder sammen med deres stab af 
junior-reportere, og skriver børnenyheder. Dem kan dine børn i fremti-
den være med til at præge og bestemme indholdet på.

Dansk og tysk med Flensborg Avis
Til de bærende artikler i Flensborg Avis, dansk eller tysk, får du et resu-
me på det modsatte sprog. Resumeet giver dig mulighed for at forbedre 
dine sprogkundskaber eller blot at få et hurtigt overblik over artikler, 
hvis du allerede behersker begge sprog.

Flensborg Avis – mindretallets mediehus
Som det eneste medie for det danske mindretal har vi dagligt fokus på, 
hvad der rører sig inden for mindretallet – både lokalt og i større sam-
menhæng. Desuden giver Flensborg Avis dig et overblik over, hvad der 
rører sig i grænselandet og sammenfatter den overordnede udvikling i 
Danmark og Tyskland.

nach Siebenmeterwer-
fen gegen den SC Mag-
deburg hat sich die SG 
Flensburg-Handewitt 
zum vierten Mal den 
DHB-Pokal gewonnen.

TRiuMPH

Hamburg. Es ist vollbracht. Nach vier 
Endspiel-Niederlagen in Serie hat die 
SG Flensburg-Handewitt im fünften 

gede frem og tilbage - og hver 
gang, man troede, det ene hold 
havde overtaget, kom det andet 
tilbage fra baghjul.
Til slut gik kampen i forlænget 
spilletidg straffekast. Hampus ffekast. Hampus ff
Wanne afgjorde iskoldt finalen 
med kampens sidste kast.

Mit einem 32:31-Sieg 
nach Siebenmeterwer-

Die SG 
RESUME

SG Flensburg-Handewitt vandt 
søndag pokalfinalen efter at 
have været i finalen de fore-
gående fire år uden at vinde. 
Kampen var en gyser, som bøl-
gede frem og tilbage - og hver 

Wunderbarer Wanne. Eiskalt verwandelte Hampus Wanne (Nr. 14) den entscheidenden Sieben

I denne uge handler zejt-ung om censur. Censur er, når man ikke må sige eller skrive det, man har lyst til. Og så-dan er det nemlig bare.
Du kender sikkert begrebet ytringsfrihed. Det betyder, at du næsten må sige det, du vil. Censur er det modsatte af ytringsfrihed. Du kan blive lagt under censur. Så må du kun si-ge det, du har fået besked på. Derfor synes vi her på zejt-ung, at censur er skidt. Eller bøger og avisartikler kan komme un-der censur. Så må de ikke skri-ve om bestemte ting.Ved censur skal de mennesker med magten altså godkende det, man ønsker at udtrykke – og dermed kan de også forbyde det.

Eksempel på censur
Det ville være censur, hvis fx Flensborgs borgmester sagde, at zejt-ung ikke måtte skri-ve bestemte ting om byen. Og hvis vi gjorde, ville vi komme i fængsel.

Sådan ville det så se ud, hvis vi alligevel skrev noget forbudt, og chefredaktøren blev nødt til at skjule det lige før deadline.Hvis vi nu alligevel valgte at skrive en artikel om noget, vi var utilfredse med ved byen, så ville det være censur, hvis borg-mesteren krævede, at han skul-le læse artiklen igennem og 

slette ting, han ikke var tilfreds med, inden den blev trykt og kom i avisen. Og sådan er det.

Bøger var forbudteI gamle dage var det lovligt for borgmestre og alle andre myn-digheder at censurere bøger og blade.
Censur blev taget i brug i den katolske kirke i 1486, og i 1564 blev nogle bestemte bøger sat på en særlig liste. Det var bø-ger, som myndighederne ikke ville have, at folk læste. Faktisk var det forbudt at læse dem.

Censur under krigen
I England blev censuren op-hævet i 1695. Det var dog først i 1770, at censuren blev ophæ-vet i Danmark. O�  cielt. Cen-sur fandt nemlig stadig sted. Nu blev det bare kaldt »skrive-frækhed«. 

Idag er der heldigvis ingen cen-sur længere, hverken i Dan-mark eller Tyskland, og vi kan skrive lige det vi vil. Disse sor-te bjælker er altså selvfølgeligt kun fup!
I 1849 stoppede censuren igen i Danmark. Og siden da er det eneste tidspunkt, hvor der har været censur, under Anden Ver-denskrig. I perioden 29. august 1943 til 5. maj 1945. Det var folk fra den tyske besættelsesmagt, som håndhævede censuren.

Ina Grønvig, ina@fl a.deKilde: www.denstoredanske.dk

Når du ikke må vide alt
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Spil gør sure pligter sjovereDu har måske prøvet at bli-ve jagtet af zombier? Altså ikke i virkeligheden, men på din løbeapp »Zombies, Run!« Det kaldes for gami-fi cation. Når de sure pligter gøres sjove gennem leg.Og det er blandt andet no-get, som lærerne kan ta-ge med videre i skolen. På zejt-ung.de kan du læse, hvordan du får rollespil på skemaet.

F***ing fl inkEn parkeringsvagt fra Kø-benhavns Flinkering ud-deler fl inkering bøder. Og bjørnen Bo har brækket sit ben, og kan derfor ikke selv komme af toget.Hvordan reagerer alminde-lige mennesker, når de op-lever sådan noget? Det kan du se i videoerne på vores hjemmeside.

Krystalkuglen: Det sker i 2015Vi er netop gået ind år 2015, og tidsskriftet Nature har lavet en oversigt over, hvad vi kan forvente os af dette år. Vi kan blandt an-det forvente, at dværgpla-neter kommer under lup, og måske vil ebolaepidemi-en slutte. 
Derudover vil et 400.000 år gammelt menneske blive undersøgt. Det kan du læse mere om på zejt-ung.de.

www.zejt-ung.de

KONKURRENCE Zejt-ung censurerer avisen!Vind to biografbilletterZejt-ung censurerer en af de andre artikler i avisen i dag. 

Men hvilken? Hvis du fi nder det sted i avisen, som zejt-ung 

har censureret, skal du skrive overskriften på den censure-

rede artikel og sidetallet til os via kuponen til højre eller via 

mail til zejt-ung@fl a.de.  

DET SKER ONLINE

Censur, 1. del

Wenn du nicht alles wissen darfst
Du kennst sicherlich den Begri�  Meinungsfreiheit. Das bedeu-

tet, dass du beinahe alles sagen darfst, was du willst. Zensur ist 

das Gegenteil von Meinungsfreiheit. Wenn du zensiert wirst, 

darfst du nur das sagen, was dir vorgegeben wird. Deshalb hal-

ten wir von zejt-ung gar nichts von Zensur! Bücher und Zei-

tungsartikel können unter Zensur gestellt werden. Dann darf 

über bestimmte Dinge nicht geschrieben werden.

ten wir von zejt-ung gar nichts von Zensur! Bücher und Zei-

 dir vorgegeben wird. Deshalb hal-

Derfor synes vi her på zejt-ung, 

dan er det nemlig bare.

man har lyst til. Og så-

visen. Og sådan er det.

Sådan ville det så se ud, hvis vi 

mark eller Tyskland, og vi kan 

Idag er der heldigvis ingen cen-

alligevel skrev noget forbudt, 

skrive lige det vi vil. Disse sor-

sur længere, hverken i Dan-

og chefredaktøren blev nødt til 

te bjælker er altså selvfølgeligt 

at skjule det lige før deadline.

kun fup!

at censur er skidt. Eller bøger 

(Fotos: Nationalmuseet)

Under Anden Verdenskrig bestemte den tyske besættelsesmagt i Danmark, 

at der var censur. Alt, der blev udgivet, blev derfor først læst igennem af ty-

skerne, og stod der noget, de ikke ville have, skulle det slettes. Nogle udgav 

dog i al hemmelighed illegale blade, hvor de skrev dårlige ting om krigen og 

Hitler. Disse blade blev blandt andet hængt op i byerne.

Kupon til »Find den censurerede artikel«
Navn:

Alder:

Adresse:

Postnr, by:

Mail:

Overskrift og sidetal:

Send kuponen til:Flensborg Avis, Wittenberger Weg 19, D-24941 Flensburg

Vi skal have dit svar  senest den 16. januar 2015.Vær opmærksom på, at vores egen side (side 16) ikke tæller med i kon-kurrencen.
Find censuren. Så er det måske dig, der vinder to biografbillet-ter!

Ina Grønvig, 
ina@fl a.de

Find siden, hvor vi har censureret 
avisen i dag!

Mandag den 11. maj 2015

   Modsat i USA er privatlivet 

ikke i fokus i dansk politik. Det skyldes det 

demokratiske system, fortæller Christian 

Elmelund-Præstekær.   Side 16

Forårsfest: Den græske generalkonsul i 

Hamborg, Giorgios Arnaoutis, deltog lørdag i 

den græsk-tyske forårsfest. Den fandt traditi-

onen tro sted i Bergmühle  Seite X

Nutidens 

vælgere slut-

ter op om de 

fællesskaber, der 

giver mening og 

ikke længere om-

kring en bestemt 

traditionel politisk 
retning

“
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(Foto: Lars Salomonsen og dpa)

Flensborg ryddede bordet

Slesvigs borgmester, 

Arthur Christiansen, 

mener, at byen får to 

år ekstra til at fi nde en 

løsning for et spillested, 

som både Landestheater 

og byen kan være til-

freds med, hvis byrådet 

beslutter at ville fort-

sætte medlemskab af 

teatersammenslutnin-

gen, men under andre 

betingelser.

TEATERFREMTID

Rendsborg/Slesvig. Også uden Sles-

vigs medlemskab kan Landestheat-

er hænge økonomisk sammen til et 

stykke ind i 2020erne. Hvis Slesvig 

fortsætter som medlem, men på an-

dre, økonomisk lempeligere vilkår, 

vil situationen for teatret naturligvis 

være endnu bedre, konstaterer tea-

terdirektør Peter Grisebach.

Han har kun ringe tiltro til, at Sles-

vig inden sæsonen 2020-21 er i stand 

til at skabe et teater, hvor alle landes-

theaters tilbud kan opføres. Af sam-

me opfattelse er Landestheaters for-

mand Pierre Gilgenast, som har for-

ståelse for det, hvis Slesvigs byråd er 

af samme opfattelse og derfor vælger 

at opsige sin kontrakt med teateret 

med virkning fra 31. maj 2019.

- Det udelukker ikke teater i Sles-

vig eller byens medlemskab af Lan-

destheater, hvis byen kan etablere 

en anden form for spillested. Det kan 

så blive under samme vilkår som an-

dre, mindre spillesteder, der betaler 

i forhold til mængden af tilbud og 

antal af publikum. For Slesvigs ved-

kommende kan der blive tale om en 

halvering af de hidtil faste udgifter 

på 500.000 euro, vurderer Pierre Gil-

genast.
Slesvigs borgmester Arthur Christi-

ansen, der sammen med Pierre Gil-

genast, Itzehoes borgmester, Wolf-

gang Koeppen og Peter Grisebach 

har kigget nøje på Landestheaters 

fremtid, ser meget gerne, at Slesvig 

forbliver i fællesskabet. Også selv om 

det ikke bliver som en af hovedak-

tionærerne. I første omgang vil han 

derfor forhandle med Sydslesvigsk 

Forening om en forlængelse af Sles-

vighus som nødspillested frem til 

foråret 2019. Den nuværende aftale 

udløber næste år.

- Vi får så et par år til at fi nde en 

løsning, der sikrer et teater i Slesvig. 

En teaterbygning får vi næppe, men 

et kulturcenter med en scene kan 

være en realistisk mulighed. Det bli-

ver næppe i Lolfod, men vi har også 

andre steder i byen, der kunne være 

interessante at placere et kulturhus, 

siger Arthur Christiansen.

Kulturminister Anke Spoorendonk 

(SSW) vurderer, at Landestheater 

har gode fremtidsmuligheder både 

kunstnerisk og forretningsmæssigt.

- Den nordvestlige landsdel skal 

helst fortsat sikres et bredt teatertil-

bud. Det bliver det, hvis andelshaver-

ne bakker forslagene op, giver kul-

turministeren udtryk for.

 
Anker Simonsen

 

as@fl a.de

Borgmester kæmper fortsat

Flensborg. Da TDC åbnede 

Contact Center Europa i Flens-

borg, strømmede medarbej-

derne ikke til. Derfor måtte te-

leselskabet ændre den måde, 

de rekrutterer ansatte på Call-

centeret. 
Side 3

God 
 stemning 
Vingsted. Der var ikke lagt op 

til, at noget kunne skabe kon-

fl ikt, kontroverser eller bare 

en smule uenighed, så lør-

dagens sendemandsmøde i 

Grænseforeningen år et efter 

formandsskiftet blev en afslap-

pet og positiv a� ære i en glad 

atmosfære.  
Side 6

Parkeringsvagter 

trues
Sønderborg. Kvælertag og trus-

ler mod deres familier gør, at 

parkeringsvagterne i Sønder-

borg og Haderslev nu bærer 

overfaldsalarmer, men ifølge 

Parkeringskontrol Syd ville 

den bedste løsning være, at 

vagterne kunne patruljere to 

og to. 
Side 9

TDC med 
ny strategi 

i Flensborg
RESÜMEE

Bürgermeister kämpft 

für ein Theater
Schleswig wird vom Vorstand des Landestheaters die Kündigung des 

Gesellschaftervertrages nahe gelegt. Sonst müsste Schleswig bis späte-

stens zur Spielzeit 2020-21 ein für alle Sparten bespielbares Theater be-

reithalten.

Wenn aber Schleswig eine andere Spielstätte anbieten kann, wäre die 

Gesellschafter des Landestheaters bereit Schleswig eine Mitgliedschaft 

unter andere und kostengünstigere Bedingungen anzubieten.

Bürgermeister Arthur Christiansen wird weiter für ein Theaterange-

bot in Schleswig werben, wenn auch nicht in ein neues Theater, son-

dern in einem Kulturhaus, in dem Vorstellungen stattfi nden könnte.

Bremen. Bremens SPD-Bürgermeister 

Jens Böhrnsen sieht nach dem Ab-

sturz seiner Partei und der Grünen 

»keine Option« für ein rot-rot-grünes 

Dreier-Bündnis in der Hansestadt. 

Das historisch schlechteste Bremer 

SPD-Ergebnis seit 1946 sei »in dieser 

Höhe überraschend« und bitter, den-

noch ergebe sich aus dem Vorsprung 

gegenüber der CDU ein neuer Re-

gierungsauftrag für die Sozialdemo-

kraten, sagte er am Sonntag in der 

ARD. Zur Möglichkeit einer großen 

Koalition mit klarer Mandate-Mehr-

heit in der Bürgerschaft äußerte sich 

Böhrnsen am Abend zunächst nicht.

Der Linkspartei-Bundesvorsitzen-

de Bernd Riexinger sagte in Berlin, 

es werde trotz der herben Verluste 

der rot-grünen Koalition in der Han-

sestadt kurzfristig »keine Verhand-

lungen über eventuelle Koalitions-

möglichkeiten« geben. »Alles Weitere 

wird sich die nächsten Tage zeigen.« 

Die Bremer Spitzenkandidatin der 

Linken, Kristina Vogt, sagte im ZDF: 

»Als Mehrheitsbescha� er stehen wir 

nicht zur Verfügung.«

SPD-Generalsekretärin Yasmin Fa-

himi betonte im gleichen Sender, 

eine Koalition mit der CDU stehe in 

Bremen vorerst nicht zur Debatte. 

Die Bremer CDU-Spitzenkandidatin 

Elisabeth Motschmann sah sich in 

ihrem Kurs bestätigt. Die CDU habe 

Rot-Grün in dem Stadtstaat »knack-

en« wollen. »Das hat - nach meinem 

Wissen - fast oder ganz geklappt.«

 

 (dpa)

Rot-Rot-Grün »keine Option« in Bremen

LESEN SIE FLENSBORG AVIS 
einen Monat lang kostenlos

Wir heißen Sie und Ihre Familie herzlich willkommen als neues Mitglied im Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig – einem Teil der dänischen Minderheit in Südschleswig.

Flensborg Avis – für die ganze Familie
Unsere tägliche Kinder- und Jugendseite zejt-ung vermittelt der jungen 
Generation leicht verständliche und relevante Nachrichten und Hin-
tergrundartikel. In Zusammenarbeit mit den Junior-Reportern schreibt 
und fi lmt die zejt-ung-Redaktion Kindernachrichten für die dänische 
Minderheit. Gerade für wissensinteressierte und neugierige Kinder bie-
tet zejt-ung eine Plattform, an der sie aktiv mitarbeiten können.

Udfyld kuponen på side 31 eller scan qr-koden nedenfor for at gøre brug af tilbudet.

Benutzen Sie den Coupon auf Seite 31 oder scannen Sie den QR-Code unten, 
um das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Deutsch und dänisch – mit Flensborg Avis
Die Hauptartikel in der Flensborg Avis, egal ob auf deutsch oder dä-
nisch geschrieben, sind mit einem Resümee in der jeweils anderen 
Sprache versehen. Mit den Resümees können Sie Ihre Dänisch- oder 
Deutschkenntnisse verbessern, oder, wenn Sie schon beide Sprachen 
beherrschen, schnell einen Überblick über den Inhalt der verschiede-
nen Artikel bekommen.

Flensborg Avis – Medienhaus der dänischen Minderheit
Als einzige Zeitung der dänischen Minderheit berichten wir täglich vom 
Leben in Südschleswig. Außerdem bekommen Sie einen detaillierten 
Überblick darüber, was sich im deutsch-dänischen Grenzland bewegt, 
sowie die wichtigsten Nachrichten aus Dänemark und Deutschland.

Schleswig 06 - Husumer SV 1:2

1. TSB Flensburg 30 28 0 2 107:15 84
2. Frisia Lindholm 30 21 4 5 74:35 67

FC Tarp-Oeversee III - ETSV Weiche III 1:6

1. SG Nordangeln 22 17 1 4 80:39 52
2. ETSV Weiche III 22 15 3 4 76:44 48

10. FSG Schleidörfer II 24 6 5 13 58:91 23
11. FC Geest 09 O/R/B III 22 6 4 12 42:69 22
12. DGF Flensborg V 23 5 3 15 39:107 18
13. FC Haddeby 04 III 24 3 5 16 27:78 11

tredje pitstop, og så var det kun en 
kørefejl eller motorproblemer, som 
kunne afholde Rosberg fra at snuppe 
sæsonens første sejr.

Forspringet blev holdt, Rosberg var 
i fuld kontrol, og han sluttede godt 
17 sekunder foran Hamilton. Seba-
stian Vettel blev nummer tre.

Barcelona blev heller ikke stedet, 
hvor tingene vendte for McLaren. 
Fernando Alonso måtte udgå, mens 
Jenson Button sluttede blandt de sid-

bro-spilleren Jacob Tjørnelu-
nd headet bolden op i luften, 
og så kunne Søren Mussmann 
med panden gøre det til 1-1. 

Selv om Sønderjyske styrede 
store dele af anden halvleg, så 
kom Hobro endnu en gang for-
an - igen ved Mads Hvilsom.

Stort set med det samme 
svarede Sønderjyske igen, da 
Bjørn Paulsen kunne udligne 
til 2-2. /ritzau/

RESÜMEE
Der deutsche Formel 1-Pilot Ni-
co Rosberg feierte am Sonn-
tag seinen ersten Sieg in dieser 
Formel 1-Saison. Der 29-Jährige 
setzte sich beim Großen Preis 
von Spanien bei Barcelona vor 
seinem Mercedes-Teamkollegen 
Lewis Hamilton und Ferrari-Pi-
lot Sebastian Vettel durch.

på andenpladsen, efter Vettel havde 
været i pitten, og Hamilton havde 
25 sekunder op til teamkammeraten 
Rosberg.

Hamilton kom foran Rosberg kort-
varigt, da sidstnævnte tog sit andet 
og sidste pitstop, men med 15 om-
gange igen gik Hamilton ind til sit 
tredje pitstop, og så var det kun en 

I VM-stillingen rykkede Nico Ros-
berg tættere på den forsvarende ver-
densmester, som dog stadig er klart 
i front. også her er Sebastian Vettel 
treer. /ritzau/

de værterne på 1-0 efter et ind-
læg fra Martin Mikkelsen.

Kort før pausen dummede 
hjemmeholdet sig, da Sønder-
jyskes Silas Songani sendte 
bolden ind i Hobros straff
sparkfelt.

I et sandt klumpspil fik Ho-
bro-spilleren Jacob Tjørnelu-RESÜMEE

14
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FOLD UD

Syntes du 2014 havde mærkelige trends, så kan du 

ifølge den kendte modeblogger Michelle Phan se 

frem til nogle meget anderledes trends i 2015. Vi 

har fundet de fem mærkeligste frem og illustreret 

dem ved hjælp af dyreverden.

Af junior-reporter Johanne Olsen

Fem mærkeligste trends verden over i 2015

Lige nu kan man på de sociale medier se en video med den 

danske rapper LOC. Videoen stammer fra tv-programmet »Vi 

ses hos Clement« på DR2. I programmet snakker LOC om 

ytringsfrihed.LOC mener, at det er helt forkert at snakke om, at ytringsfri-

heden er under pres. Det er den nemlig ikke, lyder det.

- Ytringsfriheden fungerer. Du kan sige, hvad du vil, og hvis 

nogen skulle have et problem med det, så har vi også noget, 

der hedder retssystemet. Og så skulle det gerne træde til, så 

vi kan blive ved med at sige det, vi mener.
I stedet mener LOC, at man skal snakke om, hvordan ytrings-

friheden skal bruges.- Ytringsfriheden forpligter. Hvis vi gerne vil vise folk i Mel-

lemøsten, hvor fantastisk den her ytringsfrihed er, så skal vi 

nok ikke bruge den til at håne folk, der ikke har den.

Se klippet på zejt-ungs facebookside. 
Ina Grønvig

ina@fl a.de

LOC: Ytringsfrihed skal ikke håne

Coca Cola 
besøger 
MinecraftMinecraft-spiller »Minecraft Cribs« byggede en Cola då-se. Og ikke en mini cola då-se, men en mega cola dåse. Det har givet ham 537.000 klicks på YouTube. Find lin-ket på vores hjemmeside.

Dansk 
modehistoriePå natmus.dk kan du se, hvordan moden har været siden år 1700! Du kan altså fi nde billeder af, hvad der var moderne, da din tip-tip-tip oldemor var ung. På zejt-ung.de har vi et direkte link til det hi-storiske arkiv.

Selfi e-hattenAcer har lige lanceret de-res helt nye produkt: selfi e-hatten. Selfi e-hatten kan dreje 360 grader, så du kan fotografere dig selv fra alle ønskelige vinkler. Læs mere på zejt-ung.de.

En måde at køre cykel påDer fi ndes mange måder at køre på cykel. Man kan fx køre tandem. Men på You-Tube fi ndes der folk, der faktisk kører baglæns. Bi-len fi lmer cyklisten, og han styrter mod en anden cyk-list.

DET SKER ONLINE

4. Farvet armhulehår 
Trænger du til lidt farve og forandring i dit liv? Så tag til London og få farvet dine hår under armene! Ja, du læste rigtigt! Armhulehår i pink, grøn eller måske endda blå, der er intet der sætter græn-ser i 2015.

1. Mascara under øjet
I 2015 behøver man ikke gå rundt med makeup� erner i tasken mere, da det nemlig bliver »in« at gå med mascara under øjnene. Alle piger ken-der nok det klassiske »smo-key eye« med lidt sort øjen-skygge, eyeliner og masser af mascara. I 2015 behøver du ikke længere bekymre dig  om, hvordan du påfører din mascara, trenden siger nemlig,  

at hvis din mascara er ud over det hele - så er du klar til Lon-

don fashionweek 2015.

5. Høje hatte 
Utrolig høje hatte er også no-get, man kommer til at se meget af på catwalken i 2015. De høje hatte menes at være meget fashionable og bemær-kelsesværdige. De høje hat-te fi k deres gennembrud på New York fashionweek hos bla. Donna Karan showet og Karen Walker showet.

3. Fedtet, uplejet hår 
Nu her til foråret bliver det nye store hit uplejet, fedtet og slidt hår. Især til de sene-ste modeshows og catwalks har denne hårtype været en fast del af outfi ttet. Så hvis du hader at vaske hår, er det her en god nyhed for dig.

2. Buskede øjenbryn 
Er du træt af at gå rundt og plukke dine øjenbryn hvert femte minut, så skal du glæ-de dig til denne trend. I 2015 bliver det nemlig også »in« med øjenbryns extensions! Store buskede, hårede og uplukkede øjenbryn bliver nemlig det helt store hit i år.

YTRINGSFRIHEDEN FORPLIGTER, SIGER LOC

Torsdag den 7. maj 2015

   Sussi beskriver sig som 

en vase, der er blevet slået i stykker og 

limet sammen igen. Hun blev slået i 

stykker, da hendes forældre døde.  Side 16

Planung: Nach seinem Achillessehnenriss im De-

zember arbeitet Holger Glandorf derzeit an seinem 

Comeback. Es läuft alles nach Plan. Und zum Start in 

die neue Saison will er wieder angreifen.   Seite 14

Nogle poli-

tikere ejer 

ikke skam 

i livet. Det gælder 

især, når ministre 

direkte skifter til 

topposter i 

erhvervslivet.

“
Leder  side 19
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3. sektion

Sydslesvigsk 

Forenings 

informationsblad

(Foto: Lars Salomonsen)

Flensborg skal have en 

lille fl ygtninge-landsby 

på campus. Men inden 

det er så vidt om et år, 

skal der i efteråret sæt-

tes 300 containere op 

rundt omkring Flens-

borg. Det skal give pro-

visorisk plads til op til 

600 fl ygtninge.

MIDLERTIDIG LØSNING

Flensborg. Cirka 20.000 nye fl ygt-

ninge ventes der i år ankomme til 

Slesvig-Holsten, og fl ygtningenes sti-

gende antal er baggrunden for, at der 

ved universiteterne i både Lübeck, 

Kiel og Flensborg skal opføres nye 

modtagelsescentre for fl ygtninge. 

Indtil nu var der kun et modtagel-

ses-sted i Slesvig-Holsten, og det var 

i Neumünster.

Men inden der kan bygges fær-

dige boliger til op til 600 fl ygtninge 

på Flensborgs Campus næste år, skal 

der fi ndes en midlertidlig løsning, 

som kan være klar i det kommende 

efterår.
- I vinterhalvåret kommer der fl ere 

fl ygtninge, og vi skal i år gøre plads 

til op imod 600 mennesker i Flens-

borg, siger Rüdiger Ewald fra inden-

rigsministeriets afdeling for fl ygtnin-

gen.
Dermed skal der laves en midlerti-

dig løsning med containere. For at gi-

ve plads til så mange fl ygtninge skal 

der sættes 300 containere op, oplyser 

den stedfortrædende projektleder i 

ministeriet. Containerne kan stå ved 

siden af hinanden, men de kan også 

sættes ovenpå hinanden, så der både 

bliver en stueetage og en første sal.

- Containerne skal også rumme 

plads til adminstration, politi og 

medarbejdere, som tager hånd om 

og vejleder fl ygtningene, siger Rüdi-

ger Ewald.

De mange containerne hverken 

kan eller skal stilles op på Campus-

området  i Flensborg, og de vil i ste-

det blive stillet op fl ere steder i Sles-

vig-Flensborg Amt. I øjeblikket er det 

ved at blive undersøgt, hvor det skal 

være.
- Men det er et fl ygtningecenter 

med mange faciliteter og tilbud, og 

derfor er det vigtigt, at afstanden til 

Campus ikke er for stor i provisorie-

tiden, siger Rüdiger Ewald.

Hovedudvalget i Flensborg hilste 

det tirsdag aften udtrykkeligt og en-

stemmigt velkommen, at Flensborg 

får et modtagelsescenter og på den 

måde siger »goddag og velkommen« 

til fl ygtninge fra hele verden.

 
Dirk Thöming

 
dt@fl a.de

 
Side 3

Flygtninge skal midlertidigt

bo i 300 containere 
RESÜMEE

Flensburgs Campus wird ab 

2016 Erstaufnahme-Einrichtung 

für bis zu 600 Flüchtlinge. Zur 

provisorischen Inbetriebnahme 

sollen bereits in diesem Herbst 

300 Wohn-Container auf dem 

Campus und in Flensburgs Um-

land - möglichst in der Nähe des 

Campus - aufgestellt werden. 

In den Containern sollen 

nicht nur die Bewohner, son-

dern auch Sprachschule, Ver-

waltung, Wachdienst usw. un-

tergebracht werden. 

Mette Bock var tirsdag i Flensborg. 

 
(Foto: Lars Salomonsen)

Christian Sternke, til venstre, og direk-

tør Ulf Baither i deres husbåd i Flensborg 

Havn.  (Foto: Lars Salomonsen)

Sydslesvigere

efterlyses
Flensborg. Formand for Grænsefor-

eningen, Mette Bock, ser gerne, at 

fl ere sydslesvigere blander sig i den 

danske debat. Det vil være en beri-

gelse af debatten i Danmark og væ-

re med til at give en større dybde i 

synspunkterne, mener Mette Bock. 

 
Side 11

Fremstød
i havnen
Flensborg. Kan man have alt sit ha-

bengut på 44 kvadratmeter? Ja, me-

ner et fi rma, der laver husbåde i net-

op den størrelse. De lagde onsdag til 

kaj i Flensborg, men det bliver ikke 

her, at de kommende ejere af husbå-

dene kommer til at ligge. Det tillader 

de lokale havnemyndigheder ikke, 

men der fi ndes andre muligheder 

langs Flensborg Fjord.  Side 2 

Trafi k

Det handler

også om 
de ansatte
Tønder. Der er fl ere aspekter at 

tage hensyn til, når nye veje på 

vestkysten skal overvejes. For 

det er ikke udelukkende varer 

og råvarer, der skal køres til og 

fra  områdets virksomheder. 

Det handler også om at kunne 

tiltrække arbejdskraft, siger en 

direktør på en af Tønders stør-

ste arbejdspladser.  Side 8-9

Grøn 
festival
fyldte
skolen
Slesvig. Selv A.P. Møller Skolen kan 

se fyldt ud, når der er hele 1600 børn 

og 200 voksne inden for på skolen. 

De mange deltagere var mødt op til 

en Grøn Festival, hvor især en stor 

robot udgjorde et uimodståeligt blik-

fang. 
Det er Friluftsrådet i Danmark, der 

står bag den landsdækkende kam-

pagne, men i Danmark har opbak-

ningen været noget forskellig. Derfor 

var tovholderen bag projektet også 

meget imponeret over opbakningen 

i Sydslesvig.  
Side 7

LÆS FLENSBORG AVIS 
Få avisen gratis i en måned

Vi vil byde dig og din familie hjertelig velkommen som nye medlemmer af Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig – en del af det danske mindretal i Sydslesvig.

Flensborg Avis -  fredag den 20. marts 2015

Flensborg Avis -  fredag den 20. marts 2015

Flensborg Avis -  fredag den 20. marts 2015Fem mærkeligste trends verden over i 2015

Coca Cola 

Dansk 
modehistoriePå natmus.dk kan du se, hvordan moden har været siden år 1700! Du kan altså fi nde billeder 

fi nde billeder 
fiaf, hvad der var moderne, da din tip-tip-tip oldemor var ung. På zejt-ung.de har vi et direkte link til det hi-storiske arkiv.

Selfi e-hatten
fi e-hatten
fi

Acer har lige lanceret de-res helt nye produkt: selfi e-fi e-fihatten. Selfi e-hatten kan 
fi e-hatten kan 
fidreje 360 grader, så du kan fotografere dig selv fra alle ønskelige vinkler. Læs mere på zejt-ung.de.

DET SKER ONLINE

Farvet armhulehår
Trænger du til lidt farve og forandring i dit liv? Så tag til London og få farvet dine hår under armene! Ja, du læste rigtigt! Armhulehår i pink, grøn eller måske endda blå, der er intet der sætter græn-

3. Fedtet, uplejet hår
Nu her til foråret bliver det nye store hit uplejet, fedtet og slidt hår. Især til de sene-ste modeshows og catwalks har denne hårtype været en fast del af outfi ttet. Så hvis du 

fi ttet. Så hvis du 
fihader at vaske hår, er det her en god nyhed for dig.

Flensborg Avis – til hele familien
Med den daglige zejt-ung-side tilbyder vi en ny vinkel på vores jour-
nalistik. Vore zejt-ung-journalister arbejder sammen med deres stab af 
junior-reportere, og skriver børnenyheder. Dem kan dine børn i fremti-
den være med til at præge og bestemme indholdet på.

Dansk og tysk med Flensborg Avis
Til de bærende artikler i Flensborg Avis, dansk eller tysk, får du et resu-
me på det modsatte sprog. Resumeet giver dig mulighed for at forbedre 
dine sprogkundskaber eller blot at få et hurtigt overblik over artikler, 
hvis du allerede behersker begge sprog.

Flensborg Avis – mindretallets mediehus
Som det eneste medie for det danske mindretal har vi dagligt fokus på, 
hvad der rører sig inden for mindretallet – både lokalt og i større sam-
menhæng. Desuden giver Flensborg Avis dig et overblik over, hvad der 
rører sig i grænselandet og sammenfatter den overordnede udvikling i 
Danmark og Tyskland.

nach Siebenmeterwer-
fen gegen den SC Mag-
deburg hat sich die SG 
Flensburg-Handewitt 
zum vierten Mal den 
DHB-Pokal gewonnen.

TRiuMPH

Hamburg. Es ist vollbracht. Nach vier 
Endspiel-Niederlagen in Serie hat die 
SG Flensburg-Handewitt im fünften 

gede frem og tilbage - og hver 
gang, man troede, det ene hold 
havde overtaget, kom det andet 
tilbage fra baghjul.
Til slut gik kampen i forlænget 
spilletidg straffekast. Hampus ffekast. Hampus ff
Wanne afgjorde iskoldt finalen 
med kampens sidste kast.

Mit einem 32:31-Sieg 
nach Siebenmeterwer-

Die SG 
RESUME

SG Flensburg-Handewitt vandt 
søndag pokalfinalen efter at 
have været i finalen de fore-
gående fire år uden at vinde. 
Kampen var en gyser, som bøl-
gede frem og tilbage - og hver 

Wunderbarer Wanne. Eiskalt verwandelte Hampus Wanne (Nr. 14) den entscheidenden Sieben

I denne uge handler zejt-ung om censur. Censur er, når man ikke må sige eller skrive det, man har lyst til. Og så-dan er det nemlig bare.
Du kender sikkert begrebet ytringsfrihed. Det betyder, at du næsten må sige det, du vil. Censur er det modsatte af ytringsfrihed. Du kan blive lagt under censur. Så må du kun si-ge det, du har fået besked på. Derfor synes vi her på zejt-ung, at censur er skidt. Eller bøger og avisartikler kan komme un-der censur. Så må de ikke skri-ve om bestemte ting.Ved censur skal de mennesker med magten altså godkende det, man ønsker at udtrykke – og dermed kan de også forbyde det.

Eksempel på censur
Det ville være censur, hvis fx Flensborgs borgmester sagde, at zejt-ung ikke måtte skri-ve bestemte ting om byen. Og hvis vi gjorde, ville vi komme i fængsel.

Sådan ville det så se ud, hvis vi alligevel skrev noget forbudt, og chefredaktøren blev nødt til at skjule det lige før deadline.Hvis vi nu alligevel valgte at skrive en artikel om noget, vi var utilfredse med ved byen, så ville det være censur, hvis borg-mesteren krævede, at han skul-le læse artiklen igennem og 

slette ting, han ikke var tilfreds med, inden den blev trykt og kom i avisen. Og sådan er det.

Bøger var forbudteI gamle dage var det lovligt for borgmestre og alle andre myn-digheder at censurere bøger og blade.
Censur blev taget i brug i den katolske kirke i 1486, og i 1564 blev nogle bestemte bøger sat på en særlig liste. Det var bø-ger, som myndighederne ikke ville have, at folk læste. Faktisk var det forbudt at læse dem.

Censur under krigen
I England blev censuren op-hævet i 1695. Det var dog først i 1770, at censuren blev ophæ-vet i Danmark. O�  cielt. Cen-sur fandt nemlig stadig sted. Nu blev det bare kaldt »skrive-frækhed«. 

Idag er der heldigvis ingen cen-sur længere, hverken i Dan-mark eller Tyskland, og vi kan skrive lige det vi vil. Disse sor-te bjælker er altså selvfølgeligt kun fup!
I 1849 stoppede censuren igen i Danmark. Og siden da er det eneste tidspunkt, hvor der har været censur, under Anden Ver-denskrig. I perioden 29. august 1943 til 5. maj 1945. Det var folk fra den tyske besættelsesmagt, som håndhævede censuren.

Ina Grønvig, ina@fl a.deKilde: www.denstoredanske.dk

Når du ikke må vide alt
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         WWW.ZEJT-UNG.DE                                       FACEBOOK.COM/ZEJTUNG                          INSTAGRAM.COM/ZEJTUNG                       ZEJT-UNG@FLA.DE

zejt-ung: Flensborg Avis' side for unge 

Spil gør sure pligter sjovereDu har måske prøvet at bli-ve jagtet af zombier? Altså ikke i virkeligheden, men på din løbeapp »Zombies, Run!« Det kaldes for gami-fi cation. Når de sure pligter gøres sjove gennem leg.Og det er blandt andet no-get, som lærerne kan ta-ge med videre i skolen. På zejt-ung.de kan du læse, hvordan du får rollespil på skemaet.

F***ing fl inkEn parkeringsvagt fra Kø-benhavns Flinkering ud-deler fl inkering bøder. Og bjørnen Bo har brækket sit ben, og kan derfor ikke selv komme af toget.Hvordan reagerer alminde-lige mennesker, når de op-lever sådan noget? Det kan du se i videoerne på vores hjemmeside.

Krystalkuglen: Det sker i 2015Vi er netop gået ind år 2015, og tidsskriftet Nature har lavet en oversigt over, hvad vi kan forvente os af dette år. Vi kan blandt an-det forvente, at dværgpla-neter kommer under lup, og måske vil ebolaepidemi-en slutte. 
Derudover vil et 400.000 år gammelt menneske blive undersøgt. Det kan du læse mere om på zejt-ung.de.

www.zejt-ung.de

KONKURRENCE Zejt-ung censurerer avisen!Vind to biografbilletterZejt-ung censurerer en af de andre artikler i avisen i dag. 

Men hvilken? Hvis du fi nder det sted i avisen, som zejt-ung 

har censureret, skal du skrive overskriften på den censure-

rede artikel og sidetallet til os via kuponen til højre eller via 

mail til zejt-ung@fl a.de.  

DET SKER ONLINE

Censur, 1. del

Wenn du nicht alles wissen darfst
Du kennst sicherlich den Begri�  Meinungsfreiheit. Das bedeu-

tet, dass du beinahe alles sagen darfst, was du willst. Zensur ist 

das Gegenteil von Meinungsfreiheit. Wenn du zensiert wirst, 

darfst du nur das sagen, was dir vorgegeben wird. Deshalb hal-

ten wir von zejt-ung gar nichts von Zensur! Bücher und Zei-

tungsartikel können unter Zensur gestellt werden. Dann darf 

über bestimmte Dinge nicht geschrieben werden.

ten wir von zejt-ung gar nichts von Zensur! Bücher und Zei-

 dir vorgegeben wird. Deshalb hal-

Derfor synes vi her på zejt-ung, 

dan er det nemlig bare.

man har lyst til. Og så-

visen. Og sådan er det.

Sådan ville det så se ud, hvis vi 

mark eller Tyskland, og vi kan 

Idag er der heldigvis ingen cen-

alligevel skrev noget forbudt, 

skrive lige det vi vil. Disse sor-

sur længere, hverken i Dan-

og chefredaktøren blev nødt til 

te bjælker er altså selvfølgeligt 

at skjule det lige før deadline.

kun fup!

at censur er skidt. Eller bøger 

(Fotos: Nationalmuseet)

Under Anden Verdenskrig bestemte den tyske besættelsesmagt i Danmark, 

at der var censur. Alt, der blev udgivet, blev derfor først læst igennem af ty-

skerne, og stod der noget, de ikke ville have, skulle det slettes. Nogle udgav 

dog i al hemmelighed illegale blade, hvor de skrev dårlige ting om krigen og 

Hitler. Disse blade blev blandt andet hængt op i byerne.

Kupon til »Find den censurerede artikel«
Navn:

Alder:

Adresse:

Postnr, by:

Mail:

Overskrift og sidetal:

Send kuponen til:Flensborg Avis, Wittenberger Weg 19, D-24941 Flensburg

Vi skal have dit svar  senest den 16. januar 2015.Vær opmærksom på, at vores egen side (side 16) ikke tæller med i kon-kurrencen.
Find censuren. Så er det måske dig, der vinder to biografbillet-ter!

Ina Grønvig, 
ina@fl a.de

Find siden, hvor vi har censureret 
avisen i dag!

Mandag den 11. maj 2015

   Modsat i USA er privatlivet 

ikke i fokus i dansk politik. Det skyldes det 

demokratiske system, fortæller Christian 

Elmelund-Præstekær.   Side 16

Forårsfest: Den græske generalkonsul i 

Hamborg, Giorgios Arnaoutis, deltog lørdag i 

den græsk-tyske forårsfest. Den fandt traditi-

onen tro sted i Bergmühle  Seite X

Nutidens 

vælgere slut-

ter op om de 

fællesskaber, der 

giver mening og 

ikke længere om-

kring en bestemt 

traditionel politisk 
retning

“
Debat  side 21
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(Foto: Lars Salomonsen og dpa)

Flensborg ryddede bordet

Slesvigs borgmester, 

Arthur Christiansen, 

mener, at byen får to 

år ekstra til at fi nde en 

løsning for et spillested, 

som både Landestheater 

og byen kan være til-

freds med, hvis byrådet 

beslutter at ville fort-

sætte medlemskab af 

teatersammenslutnin-

gen, men under andre 

betingelser.

TEATERFREMTID

Rendsborg/Slesvig. Også uden Sles-

vigs medlemskab kan Landestheat-

er hænge økonomisk sammen til et 

stykke ind i 2020erne. Hvis Slesvig 

fortsætter som medlem, men på an-

dre, økonomisk lempeligere vilkår, 

vil situationen for teatret naturligvis 

være endnu bedre, konstaterer tea-

terdirektør Peter Grisebach.

Han har kun ringe tiltro til, at Sles-

vig inden sæsonen 2020-21 er i stand 

til at skabe et teater, hvor alle landes-

theaters tilbud kan opføres. Af sam-

me opfattelse er Landestheaters for-

mand Pierre Gilgenast, som har for-

ståelse for det, hvis Slesvigs byråd er 

af samme opfattelse og derfor vælger 

at opsige sin kontrakt med teateret 

med virkning fra 31. maj 2019.

- Det udelukker ikke teater i Sles-

vig eller byens medlemskab af Lan-

destheater, hvis byen kan etablere 

en anden form for spillested. Det kan 

så blive under samme vilkår som an-

dre, mindre spillesteder, der betaler 

i forhold til mængden af tilbud og 

antal af publikum. For Slesvigs ved-

kommende kan der blive tale om en 

halvering af de hidtil faste udgifter 

på 500.000 euro, vurderer Pierre Gil-

genast.
Slesvigs borgmester Arthur Christi-

ansen, der sammen med Pierre Gil-

genast, Itzehoes borgmester, Wolf-

gang Koeppen og Peter Grisebach 

har kigget nøje på Landestheaters 

fremtid, ser meget gerne, at Slesvig 

forbliver i fællesskabet. Også selv om 

det ikke bliver som en af hovedak-

tionærerne. I første omgang vil han 

derfor forhandle med Sydslesvigsk 

Forening om en forlængelse af Sles-

vighus som nødspillested frem til 

foråret 2019. Den nuværende aftale 

udløber næste år.

- Vi får så et par år til at fi nde en 

løsning, der sikrer et teater i Slesvig. 

En teaterbygning får vi næppe, men 

et kulturcenter med en scene kan 

være en realistisk mulighed. Det bli-

ver næppe i Lolfod, men vi har også 

andre steder i byen, der kunne være 

interessante at placere et kulturhus, 

siger Arthur Christiansen.

Kulturminister Anke Spoorendonk 

(SSW) vurderer, at Landestheater 

har gode fremtidsmuligheder både 

kunstnerisk og forretningsmæssigt.

- Den nordvestlige landsdel skal 

helst fortsat sikres et bredt teatertil-

bud. Det bliver det, hvis andelshaver-

ne bakker forslagene op, giver kul-

turministeren udtryk for.

 
Anker Simonsen

 

as@fl a.de

Borgmester kæmper fortsat

Flensborg. Da TDC åbnede 

Contact Center Europa i Flens-

borg, strømmede medarbej-

derne ikke til. Derfor måtte te-

leselskabet ændre den måde, 

de rekrutterer ansatte på Call-

centeret. 
Side 3

God 
 stemning 
Vingsted. Der var ikke lagt op 

til, at noget kunne skabe kon-

fl ikt, kontroverser eller bare 

en smule uenighed, så lør-

dagens sendemandsmøde i 

Grænseforeningen år et efter 

formandsskiftet blev en afslap-

pet og positiv a� ære i en glad 

atmosfære.  
Side 6

Parkeringsvagter 

trues
Sønderborg. Kvælertag og trus-

ler mod deres familier gør, at 

parkeringsvagterne i Sønder-

borg og Haderslev nu bærer 

overfaldsalarmer, men ifølge 

Parkeringskontrol Syd ville 

den bedste løsning være, at 

vagterne kunne patruljere to 

og to. 
Side 9

TDC med 
ny strategi 

i Flensborg
RESÜMEE

Bürgermeister kämpft 

für ein Theater
Schleswig wird vom Vorstand des Landestheaters die Kündigung des 

Gesellschaftervertrages nahe gelegt. Sonst müsste Schleswig bis späte-

stens zur Spielzeit 2020-21 ein für alle Sparten bespielbares Theater be-

reithalten.

Wenn aber Schleswig eine andere Spielstätte anbieten kann, wäre die 

Gesellschafter des Landestheaters bereit Schleswig eine Mitgliedschaft 

unter andere und kostengünstigere Bedingungen anzubieten.

Bürgermeister Arthur Christiansen wird weiter für ein Theaterange-

bot in Schleswig werben, wenn auch nicht in ein neues Theater, son-

dern in einem Kulturhaus, in dem Vorstellungen stattfi nden könnte.

Bremen. Bremens SPD-Bürgermeister 

Jens Böhrnsen sieht nach dem Ab-

sturz seiner Partei und der Grünen 

»keine Option« für ein rot-rot-grünes 

Dreier-Bündnis in der Hansestadt. 

Das historisch schlechteste Bremer 

SPD-Ergebnis seit 1946 sei »in dieser 

Höhe überraschend« und bitter, den-

noch ergebe sich aus dem Vorsprung 

gegenüber der CDU ein neuer Re-

gierungsauftrag für die Sozialdemo-

kraten, sagte er am Sonntag in der 

ARD. Zur Möglichkeit einer großen 

Koalition mit klarer Mandate-Mehr-

heit in der Bürgerschaft äußerte sich 

Böhrnsen am Abend zunächst nicht.

Der Linkspartei-Bundesvorsitzen-

de Bernd Riexinger sagte in Berlin, 

es werde trotz der herben Verluste 

der rot-grünen Koalition in der Han-

sestadt kurzfristig »keine Verhand-

lungen über eventuelle Koalitions-

möglichkeiten« geben. »Alles Weitere 

wird sich die nächsten Tage zeigen.« 

Die Bremer Spitzenkandidatin der 

Linken, Kristina Vogt, sagte im ZDF: 

»Als Mehrheitsbescha� er stehen wir 

nicht zur Verfügung.«

SPD-Generalsekretärin Yasmin Fa-

himi betonte im gleichen Sender, 

eine Koalition mit der CDU stehe in 

Bremen vorerst nicht zur Debatte. 

Die Bremer CDU-Spitzenkandidatin 

Elisabeth Motschmann sah sich in 

ihrem Kurs bestätigt. Die CDU habe 

Rot-Grün in dem Stadtstaat »knack-

en« wollen. »Das hat - nach meinem 

Wissen - fast oder ganz geklappt.«

 

 (dpa)

Rot-Rot-Grün »keine Option« in Bremen

LESEN SIE FLENSBORG AVIS 
einen Monat lang kostenlos

Wir heißen Sie und Ihre Familie herzlich willkommen als neues Mitglied im Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig – einem Teil der dänischen Minderheit in Südschleswig.

Flensborg Avis – für die ganze Familie
Unsere tägliche Kinder- und Jugendseite zejt-ung vermittelt der jungen 
Generation leicht verständliche und relevante Nachrichten und Hin-
tergrundartikel. In Zusammenarbeit mit den Junior-Reportern schreibt 
und fi lmt die zejt-ung-Redaktion Kindernachrichten für die dänische 
Minderheit. Gerade für wissensinteressierte und neugierige Kinder bie-
tet zejt-ung eine Plattform, an der sie aktiv mitarbeiten können.

Udfyld kuponen på side 31 eller scan qr-koden nedenfor for at gøre brug af tilbudet.

Benutzen Sie den Coupon auf Seite 31 oder scannen Sie den QR-Code unten, 
um das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Deutsch und dänisch – mit Flensborg Avis
Die Hauptartikel in der Flensborg Avis, egal ob auf deutsch oder dä-
nisch geschrieben, sind mit einem Resümee in der jeweils anderen 
Sprache versehen. Mit den Resümees können Sie Ihre Dänisch- oder 
Deutschkenntnisse verbessern, oder, wenn Sie schon beide Sprachen 
beherrschen, schnell einen Überblick über den Inhalt der verschiede-
nen Artikel bekommen.

Flensborg Avis – Medienhaus der dänischen Minderheit
Als einzige Zeitung der dänischen Minderheit berichten wir täglich vom 
Leben in Südschleswig. Außerdem bekommen Sie einen detaillierten 
Überblick darüber, was sich im deutsch-dänischen Grenzland bewegt, 
sowie die wichtigsten Nachrichten aus Dänemark und Deutschland.

Schleswig 06 - Husumer SV 1:2

1. TSB Flensburg 30 28 0 2 107:15 84
2. Frisia Lindholm 30 21 4 5 74:35 67

FC Tarp-Oeversee III - ETSV Weiche III 1:6

1. SG Nordangeln 22 17 1 4 80:39 52
2. ETSV Weiche III 22 15 3 4 76:44 48

10. FSG Schleidörfer II 24 6 5 13 58:91 23
11. FC Geest 09 O/R/B III 22 6 4 12 42:69 22
12. DGF Flensborg V 23 5 3 15 39:107 18
13. FC Haddeby 04 III 24 3 5 16 27:78 11

tredje pitstop, og så var det kun en 
kørefejl eller motorproblemer, som 
kunne afholde Rosberg fra at snuppe 
sæsonens første sejr.

Forspringet blev holdt, Rosberg var 
i fuld kontrol, og han sluttede godt 
17 sekunder foran Hamilton. Seba-
stian Vettel blev nummer tre.

Barcelona blev heller ikke stedet, 
hvor tingene vendte for McLaren. 
Fernando Alonso måtte udgå, mens 
Jenson Button sluttede blandt de sid-

bro-spilleren Jacob Tjørnelu-
nd headet bolden op i luften, 
og så kunne Søren Mussmann 
med panden gøre det til 1-1. 

Selv om Sønderjyske styrede 
store dele af anden halvleg, så 
kom Hobro endnu en gang for-
an - igen ved Mads Hvilsom.

Stort set med det samme 
svarede Sønderjyske igen, da 
Bjørn Paulsen kunne udligne 
til 2-2. /ritzau/

RESÜMEE
Der deutsche Formel 1-Pilot Ni-
co Rosberg feierte am Sonn-
tag seinen ersten Sieg in dieser 
Formel 1-Saison. Der 29-Jährige 
setzte sich beim Großen Preis 
von Spanien bei Barcelona vor 
seinem Mercedes-Teamkollegen 
Lewis Hamilton und Ferrari-Pi-
lot Sebastian Vettel durch.

på andenpladsen, efter Vettel havde 
været i pitten, og Hamilton havde 
25 sekunder op til teamkammeraten 
Rosberg.

Hamilton kom foran Rosberg kort-
varigt, da sidstnævnte tog sit andet 
og sidste pitstop, men med 15 om-
gange igen gik Hamilton ind til sit 
tredje pitstop, og så var det kun en 

I VM-stillingen rykkede Nico Ros-
berg tættere på den forsvarende ver-
densmester, som dog stadig er klart 
i front. også her er Sebastian Vettel 
treer. /ritzau/

de værterne på 1-0 efter et ind-
læg fra Martin Mikkelsen.

Kort før pausen dummede 
hjemmeholdet sig, da Sønder-
jyskes Silas Songani sendte 
bolden ind i Hobros straff
sparkfelt.

I et sandt klumpspil fik Ho-
bro-spilleren Jacob Tjørnelu-RESÜMEE
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Etwa 10.000 Menschen in Nordfriesland inklusive Helgoland sprechen friesisch, und doppelt so vie-

le haben passive Sprachkenntnisse. Die friesische Sprache, die darüber hinaus im niederländischen 

Westfriesland 350.000 und im Saterland circa 2.000 Sprecherinnen und Sprecher zählt, ist das 

entscheidende Merkmal, das alle Friesen verbindet.

Die friesische Volksgruppe hat – wie die dänische Minderheit – das Recht auf Schutz und Förde-

rung nach Artikel 5 der schleswig-holsteinischen Landesverfassung. Seit 2004 sichert das Frie-

sisch-Gesetz die Rechte der Friesen im öffentlichen Raum und räumt das Recht ein, sich zur friesi-

schen Volksgruppe zu bekennen. 

Etwa 600 Mitglieder sind in der Friisk Foriining organisiert. Aufgrund der eigenständigen Sprache 

und Kultur betrachtet Friisk Foriining die Friesen als ein eigenes Volk, vergleichbar mit den Sorben 

in der Lausitz. Das wichtigste Ziel der Vereinigung ist die Bewahrung und Förderung der friesi-

schen Sprache und Kultur.

Politisch lässt sich Friisk Foriining vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) vertreten, der von 

Dänen und Friesen gegründet wurde. Derzeit ist der Friese Lars Harms einer von drei SSW-Vertre-

terinnen und -Vertretern im schleswig-holsteinischen Landtag. Sydslesvigsk Forening (SSF), das 

Land Schleswig-Holstein und der Kreis Nordfriesland fördern Friisk Foriining durch institutionelle 

Zuschüsse. Im Schulbereich besteht eine direkte Zusammenarbeit mit dem dänischen Schulverein. 

Dieser bietet an verschiedenen Schulen Friesischunterricht an und betreibt in Risum die einzige 

Schule, an der Friesisch gleichberechtigt mit Deutsch und Dänisch als Unterrichtssprache verwen-

det wird, siehe www.risumskole.de.

Friisk Foriining organisiert friesische Jugend- und Freizeitveranstaltungen, veranstaltet Studienrei-

sen zu anderen Sprachminderheiten in Europa und bietet jedes Jahr eine friesische Herbsthoch-

schule an. In einem weiteren Projekt werden täglich Nachrichten auf Friesisch für den Offenen 

Kanal Westküste (Friisk Funk) produziert, die auch im Internet unter www.friiskforiining.podspot.

de abrufbar sind. Seit 2006 richtet die Friisk Foriining im Zweijahresrhythmus ein europäisches 

Filmfestival für Spielfilme in Minderheitensprachen aus.

Friisk Foriining har bl.a. et tæt samarbejde med den frisiske ungdomsforening 

»Rökefloose« og den frisisk-historiske forening »Frisia Historica«.
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I Nordfrisland inklusive Helgoland taler cirka 10.000 mennesker det frisiske sprog. Omtrent dob-

belt så mange har passivt kendskab til frisisk. Sproget, der også tales af 350.000 personer i det 

nederlandske Vestfrisland og af 2.000 mennesker i det østfrisiske Saterland, er frisernes vigtigste 

fællesnævner.

Det frisiske mindretal har - ligesom det danske - ret til beskyttelse og støtte i henhold til artikel 5 i 

landsforfatningen. Loven for frisisk sprog og kultur sikrer siden 2004 frisernes rettigheder i offent-

ligheden og fastslår, at man har ret til at bekende sig til den frisiske folkegruppe.

Omkring 600 medlemmer er organiseret i Friisk Foriining. På grund af frisernes selvstændige 

sprog og kultur betragter Friisk Foriining det frisiske mindretal som eget folk og etnisk-autoktont 

mindretal i Tyskland, i stil med sorberne i Lausitz. Foreningens hovedmål er, at bevare og fremme 

frisisk sprog og kultur.

Friisk Foriinings politiske interesser varetages af Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der er grund-

lagt af danskerne og friserne. For øjeblikket er friseren Lars Harms en af tre SSW-repræsentanter 

i den slesvig-holstenske landdag. Sydslesvigsk Forening (SSF), landet Slesvig-Holsten og amtet 

Nordfrisland støtter foreningen med institutionelle midler. På skoleområdet samarbejder Friisk 

Foriining med Skoleforeningen, som tilbyder frisisk-undervisning på flere af dens skoler og også 

står for den eneste skole, hvor frisisk anvendes som undervisningssprog på lige fod med dansk og 

tysk. Læs mere på www.risumskole.de.

Friisk Foriining organiserer frisiske fritids- og ungdomsarrangementer, arrangerer studierejser til 

andre sprogminoriteter i Europa og tilbyder hvert år en frisisk efterårshøjskole. I et andet projekt 

produceres der hver dag nyheder på frisisk til den lokale radiostation Offenen Kanal Westküste 

(Friisk Funk), som er tilgængelige på nettet via www.friiskforiining.podspot.de. Siden 2006 arran-

gerer Friisk Foriining en europæisk filmfestival for spillefilm på mindretalssprog, som gennemfø-

res hvert andet år i Husum.

Friisk Foriining
Süderstr. 6 • 25821 Bredstedt/Bräist
Tlf. +49 4671-6024154 • Fax -64
www.friiske.de • mail: info@friiske.de
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Fritid med indhold

www.SdU.de

Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers (SdU) formål er 
at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde samt at 
styrke det folkelige arbejde i Sydslesvig.

Gennem idræt, kulturelle og pædagogiske tilbud skaber vi  
oplevelser med indhold for vore medlemmer.

SdU er en organisation i stadig fremdrift, der gennem vores 
tætte kontakter til Danmark, til vort lokalsamfund og det 
øvrige Europa, har fingeren på pulsen.

i SdU kan du blive medlem i vores foreninger og finde lige 
netop det tilbud, der passer til dig og din familie.

i vores børne - og ungdomshuse rundt i hele Sydslesvig 
finder du et unikt pædagogisk tilbud til dit barn efter  
skoletid.

Læs meget mere om os på www.sdu.de eller kontakt  
kontoret via kontoret@sdu.de eller telefon 0461 14408-0.

SdU bietet sinnvolle Freizeitgestaltung für jedes Alter. 
Sowohl in unseren vielseitigen Vereinen als auch in  
unseren Hort- und Jugendeinrichtungen kannst du 
passende Angebote finden.

Aktivitetshuset
et hus for alle

Aktivitetshuset er det danske mindretals kulturhus.
Huset ligger i Nørregade 49 i en af Flensborgs smukke 
købmandsgårde. Her kan du slappe af, få en kop kaffe, læse 
avisen og hygge sammen med andre. 
Desuden råder Akti over seks værksteder:
- et Atelier 
- et Trykkeri
- et Træ- og Metalværksted
- et Musikøvelokale
- et Lydstudie og
- et Medieværksted 
Så snart du laver et lille kørekort, er du velkommen at 
bruge værkstederne til dit kreative arbejde. 
Værkstedslederne hjælper dig gerne med dine ideer og 
vejleder dig i brug af udstyret. Der er plads til udstillinger og 
tre mødelokaler, du desuden gerne må låne. 

I Aktivitetshuset kan du også deltage i kreative kurser. 
Kursusprogrammet kan du finde på vores hjemmeside 
www.aktivitetshuset.de eller som papirversion i huset. 
Og så findes der mange kulturprojekter, du kan være med til. 

Aktivitetshuset
Norderstr. 49
24939 Flensborg
Tlf. 0461 150 140
www.aktivitetshuset.de

deltag i kurser besøg koncerter spil musik køb billetter mød andre overspil film 

Få et kørekort!
Kom på kursus!

Vær kreativ!
byg en reol udstil dine billeder lån kamera slib dine knive tryk din egen T-shirt

Das ”Akti” ist das dänische Kulturzentrum in Südschleswig und ein 
Haus für alle - für jung und alt! Wir haben Werkstätten, Tagungs-
räume, veranstalten Kurse, Ausstellungen, Konzerte und vieles mehr. 
Komm’ einfach vorbei und schau’ Dich um!

...en institution under 
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
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Eltern, die ihre Kinder in dänische Kindergärten und Schulen  
schicken, wohnen in Südschleswig und bezahlen ihre Steuern 
hier. Sie sind Bürger mit allen Pflichten - aber nicht mit allen 
Rechten.

Kreise und Gemeinden machen immer noch einen Unterschied 
zwischen unseren Kindern und jenen in öffentlichen deutschen 
Institutionen. Es gibt immer noch Bereiche, in denen Eltern und 
Kinder der dänischen Schulen nicht gleichgestellt sind. 

Auch die Kosten für dänische Kindergärten und Schulen müss-
ten vollumfänglich von der Gemeinschaft übernommen wer-
den. Es liegt schließlich auf der Hand, dass die in der Regel 
kleineren dänischen Institutionen und längeren Anfahrtswege 
auch höhere Kosten für den dänischen Schul verband mit sich 
führen. Doch dies bleibt vorerst nur ein Traum. Der Löwenanteil 
der Zuschüsse kommt immer noch aus Dänemark. 

Ist dein Kind 
           wirklich 

genauso viel    

             Wert?

For os i Sydslesvig.

Wir werden dafür kämpfen,  

       dass auch dein Kind  

gleichgestellt ist. 

   Dafür brauchen wir 

        deine Unterstützung.

I april 2012 demonstrerede 
flere end 10.000 mennesker 
for ligestilling af de danske 
elever i Sydslesvig. 
I dag er den en realitet - på 
grund af en stærk SSW i 
landsregeringen i Kiel.

Bliv medlem i SSW og 
vær med til at sikre 
gode vilkår for dit barn! 

Fotos: Lars Salomonsen

Mehr Informationen über die Partei der  
dänischen Minderheit gibt es beim

SSW-Landesverband
Schiffbrücke 42
24939 Flensburg 
Tlf. 0461-144 08 310 
info@ssw.de        

...oder auf  www.ssw.de
Für uns im Norden.

Niemand weiss besser über die mangelhafte Gleichstellung 
der Kinder in den dänischen Kindergärten und Schulen 
bescheid, als der SSW. Unsere Ministerin, die drei SSW-Land-
tagsmitglieder und unsere vielen Kommunalpolitiker 
arbeiten eng mit dem „Dansk Skoleforening“ und den an-
deren Minderheitenorganisationen zusammen. Wir kämp-
fen für die Interessen der Kinder und sorgen dafür, dass sie 
genauso viel wert sind.
Der SSW ist die Partei der dänischen Minderheit. Deshalb 
ist es nur natürlich, dass unsere wichtigste Aufgabe die 
Gerechtigkeit für unsere Kinder ist. Wir haben Jahrzehnte 
lang die Zuschüsse für die dänischen Institutionen, Organi-
sationen und Vereine gesichert.
Überall da, wo der SSW stark ist, geht es der Minderheit 
gut. Natürlich müssen wir mit den anderen Parteien Mehr-
heiten schaffen - und das ist nicht immer einfach. Aber mit 
eiserner Arbeit gelingt es uns immer wieder, Verbesserun-
gen durchzusetzen und Kürzungen zu vermeiden.

Forældre, der sender deres børn i de danske 
skoler og børnehaver, bor i Sydslesvig og beta-
ler deres skat her. De er borgere med alle 
pligter - men ikke med alle rettig-
heder. 

Både amterne (Kreise) og 
kommunerne gør stadig en 
forskel mellem vores børn og 
dem i offentlige institutioner. 
Der er en lang række områ-
der, hvor de danske børn og 
deres forældre ikke er ligestillet.

Vores samfund bør dække alle om-
kostninger der er forbundet med de danske 
skoler og børnehaver. For det er helt naturligt, at mindre 
skoler og længere skoleveje gør det dyrere for Dansk Sko-
leforening end for tyske skoler og børnehaver. Men dette 
er stadig en drøm. 

De fleste penge kommer stadig fra Danmark.

Ingen kender så godt til den manglende ligestil ling af 
børnene i de danske børnehaver og skoler som SSW. 

Vores minister, de tre SSW-landdagsmedlemmer og 
vores mange kommunalpolitikere arbejder tæt sammen 
med Dansk Skoleforening og de andre danske organi-

sationer. Det er os, der varetager børnenes 
interesser og kæmper for, at de er lige 

meget værd.

SSW er det danske mindretals parti. 
Derfor har det altid helt naturligt 
været en af vores vigtigste opgaver, 

at sørge for retfærdighed til vores 
børn i de danske børnehaver og skoler. 

Vi har gennem årtier sikret tilskuddene 
til de danske institutioner, orga nisationer og 

foreninger.

Det er værd at bemærke, at mindretallet 
især bliver tilgodeset dér, hvor SSW er stærkt 

repræsenteret. Selvfølgelig må vi altid over-
bevise andre partier for at få et flertal - og det 

er ikke altid lige nemt. Men ved ihærdigt arbejde 
lykkes det os regelmæssigt at opnå forbedringer og 

undgå nedskæringer. 

 

  

Er dit barn 

        virkelig 
   lige meget værd?

Vi vil kæmpe for, at også  

    dit barn bliver ligestillet -   

  og vi har brug for  

                  din opbakning.

Ligestilling
        for vores 

       børn!

...wir sind die mit den 100 %

Noch im April 2012 demon-
strierten mehr als 10.000 
Menschen für die 
Gleichstellung der 
dänischen Schüler 
in Südschles-
wig mit den 
Kindern in den 
deutschen 
Schulen.
Heute ist sie eine 
Realität - wegen 
eines starken SSW in 
der Landesregierung.

Werde Mitglied im SSW 
und setze dich für dein 
Kind ein! 

Für uns im Norden.

Einen Mitgliedscoupon findest du hinten im Heft.

Der er en indmeldings- 
blanket bag i hæftet.
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BYDER JER VELKOMMEN

FERIEBARN (Aldersgruppe: 7-15 år)

Giv jeres barn en unik sommerferie i Danmark. Feriebarn er en god 
måde at opleve Danmark og få nye venner på tværs af grænsen. 
Barnet bor 1-3 uger hos en dansk familie med jævnaldrene børn.
Læs mere på www.feriebarn.dk/sommerferiebesoeg

ELEVUDVEKSLING (Aldersgruppe: Fra 4.-10. klasse)

Lad jeres barn prøve at bo og gå i skole i Danmark. To børn på 
samme klassetrin får lov til at bo og gå i skole hos hinanden. 
Børnene bor først en uge hos familien i Danmark og derefter en 
uge hos jer.
Læs mere på www.feriebarn.dk/elevudveksling  

EFTERSKOLE (9. og 10. klasse)

Et 40-ugers efterskoleophold i Danmark giver mulighed for at 
komme helt tæt på dansk sprog og kultur. Det sker i undervis-
ning og samvær med jævnaldrende danskere i en enestående 
dansk skoleform. Grænseforeningen yder tilskud til elever fra 
mindretallet, så de kan komme på efterskole i Danmark.
Læs mere her www.Grænseforeningen.dk

ELEVAMBASSADØR (11.-13. klasse)

Elevambassadørerne henvender sig til elever fra 11.-13. årgang. 
Eleverne besøger danske gymnasier og fortæller om blandt an-
det kultur, sprog og det danske mindretal. Det er en unik 
mulighed for at udvikle sig selv.
Læs mere på www.elevambassadoer.com/

KULTURMØDEAMBASSADØRERNE – KMA (fra 18 år og op)

Kulturmødeambassadørerne er et dialogkorps af unge, der er har 
rødder i flere kulturer. De afholder dialogmøder, hvor de fortæller 
om det at have to – eller flere – identiteter. De unge kommer 
både fra de nationale mindretal ved grænsen og fra forskellige 
etniske minoritetsgrupper – alle med det danske til fælles.
Læs mere på www.ambassador.graenseforeningen.dk/

Ved at melde jeres barn ind i en  
dansk skole har I truffet et grænse- 
overskridende valg – tillykke! 

Grænseforeningen er en dansk forening, 
som arbejder for at øge kendskabet til det 
danske mindretal i Sydslesvig. 

Vi har 13.000 medlemmer, fordelt på  
70 lokalforeninger, som har aktiviteter og  
projekter for både børn, unge og voksne. 
Vi tilbyder blandt andet børn og unge fra 
Sydslesvig at komme på ferie eller elev- 
udveksling i Danmark. 

Grænseforeningen er optaget af mindre- 
talsrettigheder. Vi mener at kulturelle 
mindretal er en vigtig ressource i et demo-
kratisk samfund. Vi mener desuden, at det 
er vigtigt at forstå og værdsætte sin egen 
kultur, for at kunne omgås andre kulturer.

GRÆNSEFORENINGEN TILBYDER
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Læs mere her www.Grænseforeningen.dk

ELEVAMBASSADØR (11.-13. klasse)

Elevambassadørerne henvender sig til elever fra 11.-13. årgang. 
Eleverne besøger danske gymnasier og fortæller om blandt an-
det kultur, sprog og det danske mindretal. Det er en unik 
mulighed for at udvikle sig selv.
Læs mere på www.elevambassadoer.com/

KULTURMØDEAMBASSADØRERNE – KMA (fra 18 år og op)

Kulturmødeambassadørerne er et dialogkorps af unge, der er har 
rødder i flere kulturer. De afholder dialogmøder, hvor de fortæller 
om det at have to – eller flere – identiteter. De unge kommer 
både fra de nationale mindretal ved grænsen og fra forskellige 
etniske minoritetsgrupper – alle med det danske til fælles.
Læs mere på www.ambassador.graenseforeningen.dk/

Ved at melde jeres barn ind i en  
dansk skole har I truffet et grænse- 
overskridende valg – tillykke! 

Grænseforeningen er en dansk forening, 
som arbejder for at øge kendskabet til det 
danske mindretal i Sydslesvig. 

Vi har 13.000 medlemmer, fordelt på  
70 lokalforeninger, som har aktiviteter og  
projekter for både børn, unge og voksne. 
Vi tilbyder blandt andet børn og unge fra 
Sydslesvig at komme på ferie eller elev- 
udveksling i Danmark. 

Grænseforeningen er optaget af mindre- 
talsrettigheder. Vi mener at kulturelle 
mindretal er en vigtig ressource i et demo-
kratisk samfund. Vi mener desuden, at det 
er vigtigt at forstå og værdsætte sin egen 
kultur, for at kunne omgås andre kulturer.

GRÆNSEFORENINGEN TILBYDER
FERIENAUFENTHALT (Altersgruppe: 7-15 Jahre)

Gebt Eurem Kind ein einzigartiges Sommerferienerlebnis in 
Dänemark, welches eine gute Gelegenheit bietet Dänemark zu 
erleben und über die Grenze hinweg neue Freundschaften zu 
knüpfen. Euer Kind wird 1-3 Wochen bei einer dänischen Familie 
mit gleichaltrigen Kindern wohnen. Weitere Informationen unter  
www.feriebarn.dk/sommerferiebesoeg

SCHÜLERAUSTAUSCH (Altersgruppe: 4.-10. Klasse)

Euer Kind kann hier den Schulalltag in Dänemark miterleben. 
Zwei Kinder derselben Klassenstufe besuchen einander und 
gehen zusammen zur Schule. Die Kinder sind erst eine Woche bei 
einer dänischen Familie und darauf eine Woche bei Euch. Weitere 
Informationen unter  www.feriebarn.dk/elevudveksling  

NACHSCHULE (9. und 10. Klasse)

Ein 40-wöchiger Nachschulaufenthalt in Dänemark gibt die 
Möglichkeit die dänische Sprache und Kultur hautnah zu erleben. 
Dies geschieht im Unterricht und im Umgang mit gleichaltrigen 
Dänen in einer einzigartigen dänischen Schulform. Grænse-
foreningen leistet jedes Jahr einen Zuschuss für Schüler und 

Schülerinnen aus der Minderheit, so dass sie eine Nachschule 
in Dänemark besuchen können. Weitere Informationen unter: 
www.grænseforeningen.dk  

SCHÜLERBOTSCHAFTER (11.-13. Klasse) 

Das Schülerbotschafterprogramm ist ein Angebot für den  
11.-13. Jahrgang. Die Botschafter besuchen dänische Gymnasien 
und erzählen u.a. über Sprache, Kultur und die dänische Minder-
heit. Dies ist eine einzigartige Möglichkeit sich selbst weiter- 
zuentwickeln. Weitere Informationen unter:  
www.ambassador.graenseforeningen.dk    

KULTURMØDEAMBASSADØRERNE – KMA  
(Botschafter der Kulturen – ab 18 Jahren)

KMA ist eine Gruppe junger Menschen, die ihre Wurzeln in  
mehreren Kulturen haben. Die KMA organisieren Dialogveranstal-
tungen wo sie darüber erzählen, wie es ist zwei – oder mehrere – 
Identitäten zu haben. Hier sind sowohl Angehörige der nationalen 
Minderheiten des Grenzgebiets sowie verschiedener ethnischer 
Minoritäten – gemeinsam haben alle das Dänische. Weitere  
Informationen unter: www.ambassador.graenseforeningen.dk    

Indem Ihr Euer Kind an einer dänischen 
Schule angemeldet habt, habt Ihr eine 
grenzübergreifende Entscheidung  
getroffen – dazu gratulieren wir!  

Grænseforeningen (der dänische Grenz-
verein) ist ein dänischer Verband, der in 
Dänemark über die dänische Minderheit 

in Südschleswig aufklärt. Wir haben rund 
13.000 Mitglieder, verteilt auf 70 lokale 
Vereine, die Aktivitäten und Projekte für 
sowohl Kinder, Jugendliche wie Erwachse-
ne anbieten. U.a. bieten wir Kindern und 
Jugendlichen an, Dänemark in den Ferien 
oder im Zuge eines Schüleraustausches zu 
besuchen.

Der dänische Grenzverein arbeitet für die 
Rechte der Minderheiten. Wir meinen, 
dass kulturelle Minderheiten wichtige 
Bestandteile unserer demokratischen 
Gesellschaft sind. Des Weiteren meinen 
wir, dass es wichtig ist die eigene Kultur 
zu verstehen und wertzuschätzen um 
anderen Kulturen zu begegnen.   

GRÆNSEFORENINGEN BIETET AN

HEIßT EUCH WILLKOMMEN 



Det danske mindretal i Sydslesvig er ikke blot en del af det danske, men en del af Norden. Pippi på bør-
neværelset, Mankell’s Walander på natbordet, Eivør på livestream i bilen og meget andet nordisk kultur 
er en del af dagligdagen. 

Hvis du føler dig tiltrukket af det danske og det nordiske, så kan Foreningen NORDEN være dit vindue til 
den store nordiske verden, lige fra de islandske vulkaner, livet i en grønlandsk bygd til saunabadning i 
Finland.

Som medlem i Foreningen NORDEN støtter du
• kontakter mellem skoleklasser i Sydslesvig og hele Norden
• tilskud til rejser for grupper og skoleklasser
• kontakten mellem mennesker fra det danske mindretal og nordiske mindretal
• praktisk hjælp ved rejser i Norden
• mødet med nordiske forfattere og musikere
• familieaktiviteter med nordiske workshops
• sommerferiejob for unge i hele Norden.

Norden er ikke blot Norge, Sverige og Danmark, altså  Skandinavien, men alle nordiske lande og selvsty-
rende områder. Så Sydslesvigs bagland strækker sig fra Nuuk i Grønland til Østfinland.
Som medlem får du fire gange om året medlemsbladet Norden NU og modtager tilbud om mange spæn-
dende arrangementer. 

Informationer om Foreningen NORDEN på www.foreningen-norden-sydslesvig.dk  
eller skriv til svend@kohrt.dk.
Medlemskab fås for mellem 22,- til 46,- € pr. år.

Die dänische Minderheit ist nicht nur ein Teil von Dänemark, sondern auch stark mit der skandinavi-
schen und nordischen Kultur verwurzelt. 
Foreningen Norden kann deine Brücke zur nordischen Kultur sein. Du unterstützt mit deiner Mitglied-
schaft unter anderem Kontakte und Austausch zwischen Schulklassen sowie Ferienreisen, nordische 
Literatur, Musikevents und vieles mehr. Eine Mitgliedschaft kostet zwischen 22,- und 46,- € im Jahr.
Weitere Informationen auf www.foreningen-norden-sydslesvig.dk oder bei svend@kohrt.de.

Foreningen NORDEN
i Sydslesvig
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VÆR MED TIL AT FINDE NYE FERIEVÆRTER I DANMARK. 
SEND POSTKORTET TIL HØJRE TIL DINE VENNER I DANMARK. 

Sydslesvigsk SelvHjælp - SSH
Foreningens formål er at samle penge til dansk virke i Sydsles-
vig, og det er foreningens medlemmer gode til. Den har godt 
100 sydslesvigere som medlem. De indbetaler 100 euro om 
året. Det er de godt 10.000 euro, der fordeles hvert år.

TIL ILDSJÆLE OG GODE IDEER

Pengene går til enkeltpersoner, foreninger og grupper, som 
har en god ide, der vil gavne Sydslesvigs danske islæt. For-
eningen støtter især projekter, der ikke har andre økonomiske 
muligheder.

SSH‘s MEDLEMMER FORDELER

Foreningen medlemmer fordeler pengene på den årlige ge-
neralforsamling i april. Sådan har det være siden foreningen 
blev grundlagt i 1969 på Fritidshjemmet i Slesvig. Til dato har 
foreningen fordelt 366.485 euro til 795 projekter. Portionerne 
er typisk fra 400 til 900 euro. Der er omkring 15 ansøgninger 
om året.

SELSKABELIG FORENING

Medlemmerne er ikke kun personer, der gerne hjælper. SSH 
er også en selskabelig forening. Vi mødes to gange om året 
på forskellige institutioner i Sydslesvig.. Første gang er i april 
til generalforsamlingen, anden gang er til en høstfest om 
efteråret. Begge gange er der et lokalt islæt, et foredrag, og vi 
synger et par sange og får en festmiddag.

Alle medlemmerne betaler selv festen. 

Bei Sydslesvigsk Selvhjælp 
spenden die Mitglieder die 
Mittel und entscheiden de-
mokratisch darüber, welche 
dänischen Projekte sie damit 
fördern möchten. Der Mit-
gliedsbeitrag beträgt 100 
Euro - bei derzeit 100 Mitglie-
dern können somit jährlich 
10.000 Euro an dänische 
Projekte verteilt werden.
Neben dem guten Zweck 
bietet der Verein auch zwei 
mal jährlich an wechselnden 
Orten den Rahmen für ge-
selliges Beisammensein mit 
gutem Essen, Liedern und 
Vorträgen - selbstverständ-
lich auf Selbstkostenbasis, 
denn alle Spendengelder 
kommen den guten Ideen 
zugute!

SYDSLESVIGSK SELVHJÆLP 
Georg Buhl • Süderfischerstr 10 • 24937 Flensborg 
0049 163 92 08 049 • ssh@syfo.de

Foreningen uden driftsudgifter - alle pengene går til gode ideer og ildsjæle i Sydslesvig!
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AGGEVASBØLGESVULPCIRKUS-
DEJLIGEDDERKOPFARMAND-
GL ADHIMELBL ÅILDSJÆLJAR-
G O N K NA L L E RT LY K K E M OJ N -
N E M L IG PA R A PLY RØD G RØD S 
KATSNEFNUGTAKVOLAPYKYN 
DIGZEBRAÆLLINGØJNEÅRSMØDE

35 euro
i Sprogforeningen

Investér
Livsvarigt medlemskabi sproget

kun

Sprogforeningen i Sydslesvig afholder dansksprogede mø-
der, redigerer Sproghjørnet i Flensborg Avis, uddeler børne-
bibler ved barnedåb i Sydslesvig, forærer en malebog til nye 
daginstitutions børn, har forskelligt materiale til skoleelever 
og opfordrer til at bruge det danske sprog i skrift og tale. 
Bliv medlem af Sprogforeningen, så vi kan fremtidssikre 
vores  arbejde for det danske sprog i Sydslesvig.

Med venlig hilsen
Lisbet Mikkelsen Buhl, formand

Sprogforeningen 
i Sydslesvig

Et livsvarigt medlemskab koster kun 35 euro.  Udfyld tilmeldingsblanketten på bagsiden. 
Sprogforeningen i Sydslesvig | IBAN DE38 2152 0100 0000 0156 44 | BIC UNBNDE21XXX | Union-Bank, Flensborg. 

SYDSLESVIG   DANMARK
BLIV FERIEVÆRT FOR ET BARN FRA SYDSLESVIG!





Sprogforeningen  i Sydslesvig
Kasserer Orla Møller
Ostermark 97
24955 Harrislee

Klip langs den stiplede linje og send din tilmelding til Sprogforeningen Sydslesvig.

[  ] Jeg ønsker at blive livsvarigt medlem af Sprogforeningen.

[  ] Jeg overfører kontingentet på 35 euro til Sprogforeningen i  

Sydslesvigs konto.

Navn:

Gade:

Postnr. og by:

E-mail:

Dato og underskrift:

Sæt venligst kryds

Kære 

Jeg tror, du kunne være en rigtig god sommerferievært 
for et barn fra Sydslesvig!

Klik ind på feriebarn.dk og læs mere om udvekslings-
projekterne.

Hilsen
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Der Sprachverein richtet dänischsprachige Veranstaltungen aus, gestaltet die 
Rubrik »Sproghjørnet« in Flensborg Avis, verteilt Kinderbibeln bei Kindstaufen, 
verschenkt Malbücher an neue Kindergartenkinder, ist Herausgeber unterschiedlicher 
Materialien für Schulkinder und setzt sich für den aktiven Gebrauch der dänischen 
Sprache ein. Durch die einmalige Zahlung von 35,- Euro wirst du lebenslanges 
Mitglied. Unterstütze unsere Arbeit für den Erhalt der dänischen Sprache in unserem 
Landesteil.

Sprogforeningen 
i Sydslesvig

Eine lebenslange Mitgliedschaft kostet nur 35 Euro. 
Sprogforeningen i Sydslesvig | IBAN DE38 2152 0100 0000 0156 44

BIC UNBNDE21XXX | Union-Bank, Flensborg.

AFSENDERENS NAVN

MODTAGERENS NAVN

TELEFON / E-MAIL

Du er også velkommen til at aflevere postkortet i Rejsekontorets postbakke på 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Stuhrsallee 22, 24937 Flensborg.  
Husk at udfylde adressefeltet med modtagerens adresse. Så sender vi kortet.



 

Navn / Fornavn

Gade

Postnr. By

Telefon

E-Mail

Dato Underskrift

Hermed bestiller jeg Flensborg Avis,  på print og 
digitalt, i en måned gratis. Leveringen stopper au-
tomatisk. Jeg bekræfter, at jeg i det seneste halve 
år ikke har holdt Flensborg Avis. 

Ich möchte hiermit Flensborg Avis für einen Monat 
gratis bestellen. Die Lieferung stoppt automatisch. 
Ich bestätige, dass weder ich noch Personen in 
meinem Haushalt in den letzten sechs Monaten  
Flensborg Avis abonniert oder bezogen haben.

Gavekort  
Gutschein

Kuponen udfyldes, klippes ud og sendes til:

Flensborg Avis, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg 
eller via mail til abo@fla.de

Abonementet forlænges ikke automatisk. 

Levering af Flensborg Avis sker via  
Zustellgesellschaft Schleswig-Holstein mbH,  
Wyker Str. 20-26, 24768 Rendsburg 
eller 
Dansk Avis Omdeling A/S 
Niels Finsens Vej 11, 7100 Vejle 
Abonnenters navne og adresser bliver udelukkende 
videregivet til brug for levering af avisen.

Yderligere informationer vedrørende Flensborg Avis’ 
almene forretningsbetingelser og erklæring vedrørende 
databeskyttelse findes på www.fla.de under Impressum.

Tilbud gyldig til 30.06.2016

Få avisen gratis i en måned
Testen Sie Flensborg Avis einen Monat gratis

Willst du
- die Politik in Schleswig-Holstein 

mit prägen?

- dazu beitragen, dass unser 
Landesteil in der 
„großen Politik“ nicht in 
Vergessenheit gerät?

- Dazu beitragen, dass unsere 
Kinder gleichberechtigt 
finanzierte Schulen, Freizeit-
heime und Sportvereine 
besuchen können 

- Teil eines erfolgreichen Teams 
sein? 

For os i Sydslesvig.

Bliv medlem,
få indfl ydelse 
og gør Sydslesvig 
lidt stærkere! 

Vi vil gerne 
have dig 
med





 

 

 

 

  
 

Ausfüllen und an den SSW Landesverband
Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg senden

Ich bekenne mich zu den minderheitspolitischen Zielen und den 
Grundlagen des SSW und bin nicht Mitglied einer anderen politi-
schen Partei in Deutschland.

Ja, ich möchte Mitglied im SSW werden!

Name, Vorname

Geboren am

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Stadt

Telefon

Email

Datum, Unterschrift

Der SSW darf den Jahresbeitrag von 20,00 € 
von meinem Konto abbuchen   
(Junge Leute unter 27 Jahren in der Ausbildung 5,00 €, bitte ankreuzen)  

Kontonr. / IBAN

BLZ / BIC

Geldinstitut/Bank

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den SSW den zu zahlenden Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SSW auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kredit institut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000236520

Flensborg Avis

Wittenberger Weg 19

24941 Flensburg

Husk 

porto





Adresse 
Anschrift

Tlf.

Mobilnr.
Handynr.

Dato, underskrift / Datum, Unterschrift

E-mail

Navn
Name

Postnr. 
PLZ

Født den
Geboren am

By
Ort

Jeg accepterer Biblioteks-reglementet*, og at mine personlige oplysninger vil blive behandlet i 
overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Slesvig-Holsten (se bagside). 
Die Büchereiordnung* erkenne ich an und willige ein, dass meine personenbezogenen Daten entsprechend 
des Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein (siehe Rückseite) bearbeitet werden.

Jeg ønsker at modtage bibliotekets nyhedsbrev på ovenstående e-mail /
Senden Sie mir bitte den Newsletter der Bibliothek an oben genannte E-mail-Adresse:

Få et lånerkort / Leseausweis beantragen
Ved indmeldelse af personer under 16 år skal en forælder eller værge underskrive oplysningerne.
Selve udstedelsen af lånerkortet kræver personligt fremmøde og forevisning af billedlegitimation.

Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren benötigen wir die Unterschrift eines Elternteils/Erziehungsberechtigten. 
Der Leseausweis wird nach Vorlage des unterschriebenen Formulars und des Personalausweises ausgehändigt.

Indmeldelse / Anmeldung

* https://www.dcbib.dk/om-biblioteket/reglement

Indmeldelsesblanket 
- udfyld og underskriv blanketten på bagsiden og aflever den i den lokale kirke eller menighed, hvor indmeldelse ønskes.

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG
Vi gør Folkekirken lidt større

Find menighedernes og præsternes adresser på www.dks-folkekirken.dk. 





Hermed vil jeg gerne indmelde mig i den danske menighed i

For- og efternavn:   Evt. pigenavn:

Fødselssted og -dato:   Dåbssted og -dato:

Konfirmationssted og -dato:   Stilling/erhverv:

Civilstand:   Evt. vielsessted og -dato:

Evt. ægtefællens navn:   er medlem af en dansk menighed  i Sydslesvig:     □  ja    □  nej

Navn og fødselsdato på døbte børn under 18 år:

(disse er omfattet af medlemskabet)

Adresse:

Telefon:   E-mailadresse:

Jeg har udmeldt mig af følgende anden kirke:

Jeg er fortsat medlem af den tyske kirke i følgende sogn:

Underskrift, dato og sted

Når din menighed har modtaget din indmeldelse, vil den indhente de nødvendige oplysninger vedrørende kirkebi-
draget hos dig.  Alle oplysninger behandles strengt fortroligt og er udelukkende til kirkeligt brug.

INFORMATION OM REGISTRERING AF DATA

I henhold til § 26, stk. 1 i Landesdatenschutzgesetz (LDSG) skal berørte 
personer ved indsamlingen af   deres data underrettes om:

1. stedet, der udfører databehandlingen,
2. formålet med databehandlingen,
3. den lovgivning, der tillader databehandling, og hvis en sådan ikke 

foreligger: frivilligheden af at oplyse persondata,
4. konsekvenserne af ikke at oplyse data, når disse er nødvendige for at 

kunne levere en tjenesteydelse,
5. deres rettigheder efter denne lov,
6. modtagerkredsen ved tiltænkt videregivelse af data,
7. aftagerne ved påtænkt databehandling af tredjepart.

Af denne grund skal følgende oplysninger gives:

De af dig frivilligt afgivne data vil af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
udelukkende blive anvendt med henblik på udlån af bibliotekets medier. 
Retsgrundlaget for indsamling af dine data udgøres af dit skriftlige samtykke 
til biblioteksreglementet (§§ 11, 12, 13 LDSG). Dine data gemmes i et 
databasesystem, som tjener til udlånsregistrering. 

Hvis alle mellemværender er afviklet, slettes alle persondata 5 år efter sidste 
aktivitet (udlån, aflevering). I tilfælde af uretmæssig databehandling skal 
disse data, jævnfør §28, stk. 2 LDSG, slettes øjeblikkeligt. For at kontrollere 
lovligheden af   databehandlingen kan du, i henhold til §27 LDSG, kræve 
oplysninger om de personlige data, der er gemt om dig og forlange, at disse 
rettes (§28 LDSG).

Er du ikke enig i, at dine data bliver gemt, er ydelser fra Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig e.V., såsom udlån af medier, brug af fjernlån eller brug af PC og 
internet på udlånsstederne, ikke mulige.

Dit samtykke til lagring af personlige data kan til enhver tid tilbagekaldes (§29 
LDSG).

HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG

Nach §26 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) sind Betroffene bereits bei 
der Erhebung ihrer Daten aufzuklären über:

1. die datenverarbeitende Stelle,
2. den Zweck der Datenverarbeitung,
3. die Rechtsvorschrift, die die Datenverarbeitung gestattet; liegt eine solche 

nicht vor, die Freiwilligkeit der Datenangabe,
4. die Folgen einer Nichtbeantwortung, wenn die Angaben für die 

Gewährung einer Leistung erforderlich sind,
5. ihre Rechte nach diesem Gesetz,
6. den Empfängerkreis bei beabsichtigten Übermittlungen
7. die Auftragnehmenden bei beabsichtigter Datenverarbeitung im Auftrag,

Aus diesem Grunde werden Ihnen folgende Informationen zur Kenntnis 
gegeben:

Die von Ihnen freiwillig bereitgestellten Daten werden von der Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. ausschließlich zu Zwecken der 
Ausleihverbuchung verarbeitet. Die Rechtsgrundlage für die Datenerhebung 
ergibt sich aus Ihrer schriftlichen Einverständniserklärung zur Büchereiordnung 
(§§ 11, 12, 13 LDSG). Ihre Daten werden in einem EDV-Verfahren gespeichert, in 
dem die Ausleihverwaltung erfolgt.

Eine Löschung Ihrer Daten erfolgt spätestens fünf Jahre nach der zuletzt 
von Ihnen getätigten Aktivität (Ausleihe, Abgabe). Im Falle einer unzulässigen 
Datenverarbeitung sind diese nach §28 Abs. 2 LDSG sofort zu löschen. Zur 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung können Sie nach §27 LDSG 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen und bei 
falschen Angaben eine Berichtigung fordern (§28 LDSG).

Stimmen Sie der Speicherung Ihrer Daten nicht zu, ist die Nutzung der 
Serviceleistungen der Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V., wie z. B. das 
Ausleihen von Medien, die Nutzung der Fernleihe, oder die Nutzung von PC und 
Internet, ausgeschlossen.

Ihre Einwilligung zur Speicherung persönlicher Daten kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (§ 29 LDSG).
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Sprogfolderne er en del af Skoleforeningens 
indsatsområde »Sprog og Læsning«. I folderne 

finder du oplysninger om, hvordan der ar
bejdes med sprog og læsning på de forskellige 
alderstrin, og mange gode tips til, hvordan du 

som forælder kan støtte dit barn i sprog og 
læsetilegnelsen. Spørg efter sprogfolderen i din 

institution!

Die Sprachflyer sind Teil des Schwerpunktes 
»Sprog og Læsning« des dänischen Schulver-

eins. In den dänischsprachigen Flyern erhältst 
du einen Einblick in die Arbeit mit Sprache und 

Lesen in den unterschiedlichen Altersstufen 
sowie Anregungen dazu, wie du als Elternteil 

die Sprach- und Leseentwicklung deines Kindes 
fördern kannst. Frage nach dem Sprachflyer in 

deiner Einrichtung!
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Skoleforeningen, Sydslesvigsk Forening og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig samarbejder om familiedansk-
kurser. De næste kurser afholdes på Jaruplund Højskole.  
Find aktuelle informationer på www.syfo.de og www.skoleforeningen.org eller via facebook.com/skoleforeningen.

Wir bieten in Zusammenarbeit mit dem Sydslesvigsk Forening und Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig 
Dänischkurse für die ganze Familie an. Der nächste Kurs findet an der Jaruplund Højskole statt.  
Die Kurse werden auf www.syfo.de und www.skoleforeningen.org oder facebook.com/skoleforeningen angekündigt.

LÆR DANSK SAMMEN MED DINE BØRN!

LERNE DÄNISCH ZUSAMMEN MIT DEINEN KINDERN!
DANSK  

VOKSENUNDERVISNING
I SYDSLESVIG




