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Termine nach telefonischer
Vereinbarung in der Zeit von
Mo.-Fr. 10.00- 12.00 Uhr
und 14.00 - 16.00 Uhr

ohne 
Heuschnupfen 
und Allergien.  

Wir helfen Ihnen 
gerne.

Freuen Sie 
sich auf 
einen 
Sommer

Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten sie 

10 % Rabatt. 
Auch auf bereits Reduzierte Ware!

Rote Straße 2  · 24937 Flensburg  
Tel. 04 61 / 2 58 67  
www.sportmoeller.de

SPORT MOLLER

Top Beratung...

...fair im Preis!

Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten sie 

10 % Rabatt. 
Auch auf bereits reduzierte Ware!

     

Haftetiketten auf der Rolle
Nicht nur für Großverbraucher aller Branchen – auch kleine Auflagen möglich!
Ideal für Hofläden · Boutiquen · Handwerksbetriebe · Manufakturen …
Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir beraten Sie gerne!

Klistermærker på rulle
Ikke kun for brancher med stort forbrug – også små oplag er mulige!
Perfekt til gårdbutikker · specialforretninger · håndværksvirksomheder…
Kom med Deres ønsker, vi giver gerne rådgivning!

Birkenbogen 5 · 24999 Wees · Tel. 04631/6110-0 · Fax 04631/622091
E-Mail: info@hueckstaedt-druck.de   ·   www.hueckstaedt-druck.de

HÜCKSTÄDT
DRUCK

Hyggeeftermiddag.
Der var plads til både
aktivitet for de unge
og alvorsord til de
voksne, da der var
årsmøde i Lyksborg.

LYKSBORG. - Det er fantastisk
med tørt græs til årsmødet,
sagde formanden for den lo-
kale afdeling af Sydslesvigsk
Forening, Lis Bewernick, da det
danske flag blev hejst ved
Lyksborg Danske Skole som
start på årsmødet lørdag ef-
termiddag.
Årsmødet i Lyksborg blev

nemlig afviklet i jernalder-
landsbyen, som ligger lige ved
skolen. Og hvis græsset her
havde været meget vådt, hav-
de det ikke været så godt.
For årsmødetaleren, den lo-

kale pastor Ruben Fønsbo, var
der noget sigende i, at årsmø-
det netop blev afviklet dette
sted:
- Jernalderen var netop det

tidspunkt i Nordens historie,
da større og mere organisere-
de fællesskaber opstod i form
af by- og stammesamfund,
sagde han.
Ifølge Fønsbo er det også i

dag et af hovedhjørnestenene:
Fællesskabet.
- Og det fællesskab, der er

blandt de danske syd for

grænsen, mener jeg, at dan-
skerne nord for grænsen kun-
ne lære noget af, sagde han.
- Her drejer det sig om at

holde fast i sin identitet og
gøre det i samspil med den
verden, man lever i. Det kræ-

ver gensidig respekt fra både
mindretal og flertal, og det sy-
nes jeg, at man er fantastisk
dygtig til her. 10-15 kilometer
længere nordpå er det min er-
faring, at det godt kan knibe
en gang imellem, sagde pasto-
ren.
Han lagde vægt på, at »Syd-

slesvig hverken er fremmed,

langt væk eller farligt«, og han
håber, at man vil høre det nord
for grænsen, når Sydslesvig
kalder.
Dagens hilsen blev over-

bragt af Gunvor Vestergaard
fra Grænseforeningen, og hun

var inde på noget af det sam-
me:
- Mindretallet viser, at der er

en merværdi i mangfoldighe-
den - hvis man vel at mærke
tør udfolde den. Men dansker-
ne kan være svære at råbe op.
Det, som foregår uden for ens
egen hønsegård, synes ofte ik-
ke at betyde ret meget, sagde
hun.
Og så var der ellers kaffe og

kage til alle og alskens aktivi-
teter for de yngre. De kunne
nøjes med at kigge på, men
hvis de selv ville lave noget,
kunne de formedelst to euro
lave en ting i hvert af de man-
ge værksteder. Og de kunne
også kaste med spyd og skyde
med bue og pil. Der var man-
ge, som syntes, at det var et
godt tilbud.
Senere blev der lavet mad -

og eftersom man befandt sig i
en jernalderlandsby, skete det
selvfølgelig over et åbent bål.
Ikke noget med Weber-grill
her.

Jens Nygaard
jn@fla.de

Sydslesvig kalder - men danskerne
kan være svære at råbe op

Mindretallet viser, at
der er en merværdi i
mangfoldigheden - hvis
man vel at mærke tør
udfolde den.

Gunvor Vestergaard

”
Pastor Ruben Fønsbo holdt festtalen i jernalderbyen i Lyksborg.

Lis Bewernick bød velkommen til årsmødet i Lyksborg.
Lille Smilla havde hænderne godt nede i leret, da hun skulle ha-
ve det formet.

Kirsten Futtrup var med i spidsen, da årsmødedeltagerne indtog jernalderbyen i Lyksborg.
Gunvor Vestergaard fra Græn-
seforeningen.
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