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ÅRSMØDERNE
2009

Temaet for årsmøderne var »Nationale mindretal 
i Europa«, og langt de fleste talere havde taget 
udgangspunkt i dette emne.
Det blev til mange spændende og tankevækkende 
indlæg, der klart viste to forskellige holdninger 
til begreberne åbenhed kontra lukkethed – skal 
mindretallet vende blikket indad og koncentrere sig 
om sit danske virke eller skal det samarbejde med det 
samfund, som det befinder sig i og prøve at påvirke 
dette?

Slesvig-Ligaens årsmødehilsen kan læses på side 4 og 5.
wh



Formandens spalte

Kære medlemmer. 
Så er foråret overstået og sommeren startede Grundlovsdag med De dan-
ske årsmøder i Sydslesvig. 
En vidunderlig folkefest, som samler deltagere, venner og gæster fra hele 
Sydslesvig og fra Danmark og Tyskland.
Ligaen var i år alene repræsenteret af undertegnede. Til gengæld blev det 
til besøg i Askfelt, i Risby og i Egernførde. Men forinden havde Ligaen 
den 4. juni samlet de heldige modtagere af Ligaens begrænsede halvår-
lige støtte på Kobbermølle danske Børnehave.
Ud over Kobbermølle danske Børnehave, som modtog kr. 7.500 til hjælp 
til udskiftning af de allerældste, umoderne og energifråsende lamper fra 
børnehavens start for snart 60 år siden blev der også midler til hjælp på 
Hattlund-Langballe danske Skoles sommerprojekt på kr. 7.500, til Ørsted 
danske Børnehaves nødvendige ombygning på kr. 10.000 og kr. 2.500 til 
SDU’s ungdomsprojekt i forbindelse med Årsmødet i Flensborg. 
Endelig blev der ved Årsmødet fredag aften den 5. juni overrakt en check 
på kr. 7.500 til indkøb af nye tavler som afslutning på det store projekt, 
der på skolen har resulteret i nogle ganske dejlige lokaler i den gamle 
skolelederbolig, lokaler, som først måtte tages i brug efter opsætningen af 
den store brandtrappe, som Ligaen har samlet sammen til over et par år. 
Også Risby skole har et stort projekt i gang: ombygningen og indretnin-
gen af nye lokaler til brug for naturfag, formning og håndarbejde. Det er 
en ombygning, som løber op i kr. 500.000 – et beløb som Ligaen i flere år 
har haft stående øremærket til netop dette formål. Forskellige vanskelig-
heder har gjort, at projektet først i år er sat i gang – til gengæld vil skolen 
efter sommerferien med start 1. sept. have nyistandsatte lokaler klar til 
eleverne. Når projektet er gennemført, vil skoleforeningen få overført 
den halve mill. kroner til dækning af udgifterne.
I forbindelse med årsmødet i Egernførde blev Jes Kruse-Skolens nye 
legeplads officielt indviet, og skolens leder Peter Olesen Müller fik over-
rakt et check på kr. 60.000 – et beløb som over et par gange var samlet 
sammen blandt vore medlemmer til netop dette formål.
Tidligere i foråret samledes de nationale foreninger i Danmark i anled-
ning af Rigsrevisionens kritik af brugen og kontrollen af det danske til-
skud til det danske arbejde i Sydslesvig. 
Denne kritik foranledigede en avispolemik om det rimelige i, at Danmark 
og den danske statskasse fortsat betalte store summer til arbejdet i de 
danske kulturelle foreninger og organisationer i Sydslesvig.
De fremmødte repræsentanter for foreningerne sendte samlet et brev til 
undervisningsminister Bertel Haarder med opfordring til at foranledige 
en »Sydslesvig-lov« fremsat i Folketinget til sikring af fremtidig støtte til 
det danske kulturelle arbejde i landsdelen. 
Det blev i brevet ligeledes pointeret, at det er foreningernes ønske, at det 
nuværende »seks-mands-udvalg« bibeholdes med dets nuværende funk-
tioner, og at de årlige bevillinger fordeles i samarbejde mellem udvalget 
og mindretallets organisationer.

Ligaens landsmøde 2009 skal efter sædvane afholdes på Fyn. Mødet af-
vikles lørdag, den 12. sept. 2009 i Middelfart.
Om mødested og -tid, oplæg og dagsorden til Landsmødet kan læses 
andet sted i bladet.
Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer på valg – Anne Oesterle, Anne-
Marie Thorup og Horst Werner Knüppel. Alle tre er villige til at modtage 
genvalg. 

Med venlig hilsen
Flemming Radsted Madsen 

Nationale mindretal 
i Europa.

Det, at vi i 1955 fik Køben-
havn/ Bonn erklæringen var, 
set med datidens øjne en po-
litisk bedrift, udført blot 10 
år efter 2. verdenskrig. Siden 
da er forholdene mellem det 
Danske Mindretal i Sydsles-
vig og Det Tyske Mindretal 
i Sønderjylland undergået 
store forandringer. 
Det er også glædeligt at de 
europæiske mindretal har 
fundet sammen for at stå 
stærkere. Jeg tænker ikke 
mindst på de forhandlinger 
som mindretallenes dag-
blade skal have med EU-
Kommissionen om indirekte 
støtte via EU´s annoncering 
i de godt 30 medlemsaviser. 
Helt katastrofalt vil det blive 

Jørn Ulrik Larsen
SF´s repræsentant 

i seksmandsudvalget



Aktuel kommentar

Ansøgninger 
om støtte fra 

Slesvig-Ligaen
Foreninger og institutioner, hjem-
mehørende i Sydslesvig, kan 
søge støtte fra Slesvig-Ligaen til 
kulturelt og humanitært arbejde i 
Sydslesvig.
Ansøgningsskema rekvireres hos 
formanden, hvortil skemaet efter 
endt udfyldelse returneres inden 
1. april eller 1. oktober hvert år.
På det første styrelsesmøde efter 
ovennævnte ansøgningsfrister vil 
indkomne ansøgninger blive be-
handlet, og evt. bevilget støtte vil 
efterfølgende blive udbetalt.

for mindretallenes aviser 
såfremt det bliver forbudt 
at yde statstilskud. Aviserne 
er jo med til at styrke den 
sproglige mangfoldighed. 
Jeg ser, at et mindretals op-
gave også er at være brobyg-
gere til det flertal, man lever 
iblandt. Men det betyder 
også, at man skal have et 
sted, man kan kalde for sit, 
ellers har man ikke en hjem-
stavn eller en havn, man en 
skønne dag kan nå. Men 
jeg er ikke nervøs for, at det 
danske mindretal forgår. Det 
ville svare til, at jeg skulle 
være nervøs for, at en fisk 
skulle drukne. 

For mit vedkommende er 
det vigtigt at møde nye ud-
fordringer med et åbent sind, 
for et sind er som en fald-
skærm, det skal være åbent 
for at fungere. Nogen vil må-
ske kalde mig naiv eller god-
troende. Men jeg siger ikke 
dermed at jeg respekterer 
alle meninger og holdninger. 
Tager på det kraftigste af-
stand fra nynazisterne, hvis 
kendetegn er lige så meget 
hår som hjerne. 

 De fysiske grænser mellem 
landene i Europa er så godt 
som ikke eksisterende, tilba-
ge er desværre, i visse situa-
tioner, de psykiske barrierer. 
Dermed mener jeg de myter 
og vrangforestillinger, der 

kan være mellem forskellige 
befolkninger, endda også in-
denfor selve nationalstater-
ne. Der er fortsat nogen der 
tilsyneladende befinder sig i 
en ideologisk fantasiverden, 
hvor de faktiske kendsger-
ninger ikke tillægges nogen 
værdi, og politiske initiati-
ver udspringer af fordomme 
og myter. Mange, alt for 
mange, har ideologisk dug 
på brilleglasset. Vores angst 
for hinanden er ligesom en 
sky. Den er uden substans, 
er kun varm luft. Men den 
skygger for solen.

Jeg røber jo ingen hemmelig-
hed ved at fortælle, at Rigs-
revisionen har kikket forbi. 
Jeg vil ikke kommentere 
selve rapporten, det har jeg 
gjort i andet sammenhæng. 
Men jeg vil kommentere 
den måde de danske medier 
– i hvert fald langt de fleste 
– har behandlet rapporten på. 
Når journalister kan indlede 
en samtale med f.eks. ”Hvad 
mener du som medlem af 
seksmandsudvalget om de 
vennetjenester der ydes 
rundt om i Sydslesvig?  Så er 
niveauet lagt på forhånd, og 
den eneste kommentar jeg 
har til de forskellige presse-
omtaler er, at så fik medierne 
da lejlighed til at udstille 
deres totale uvidenhed med 
hensyn til forholdene her i 
landsdelen. 

Op til EU valget er der du-
ket et slogan op, der siger 
”Giv os Danmark tilbage”.  
Det er tyvstjålet fra afdøde 
dansk-jamaicanske sanger-
inde Natasjas fremragende 
nummer. Og hvor hun vel at 
mærke prædiker en dansk-
hed om tolerance, åbenhed 
og lighed. Altså det direkte 
modsatte af, hvad plakaten 
signalerer.

Fremtiden tilhører jo de 
unge. Og jeg ser det som 
et sundhedstegn, at de stil-
ler spørgsmålstegn ved den 
måde, vi ældre handler på. 
Det har de yngre jo altid 
gjort i forhold til de ældre. 
Gjorde de ikke det, ville 
der jo ikke ske forandringer, 
og alting ville være som i 
20´erne for mindretallets 
vedkommende.

Jørn Ulrik Larsen 



Tak for invitationen til årsmødet 
2009 og til muligheden for at over-
bringe de varmeste hilsner fra Sles-
vig-Ligaen og foreningens mange 
trofaste medlemmer. 

Som rigtig mange ved, har Ligaen 
siden sin stiftelse den 26. jan. 1920 
utrætteligt arbejdet for de tabte, men 
ikke glemte landsmænd i Sydsles-
vig.

Årsmødets motto i år – Nationale 
mindretal i Europa – er et motto, som 
nok kan sætte gang i en debat, men 
en debat der for Ligaens medlemmer 
synes unødvendig. 

Slesvig-Ligaens formålsparagraf står 
i vore vedtægters § 2 og siger flg.:

Slesvig-Ligaen har til formål at støtte 
det danske mindretal i Sydslesvig
•  ved at oplyse om Sydslesvigs 
    historiske og folkelige fællesskab
    med Danmark 
•  ved at yde kulturel og økono-
    misk støtte til det danske 
    arbejde i Sydslesvig, især i 
    den sydlige del af Sydslesvig
•   ved at hjælpe med at bevare ejen-
    domme på det danske mindretals
    hænder.
  Ligaens formål og årsmødets motto i 
år kan ikke rigtig finde sammen – vi 
koncentrerer os alene om det danske 

mindretal. Mange af vore medlem-
mer siger derfor: hvorfor skal vi 
dog beskæftige os med mindretallet 
i Sydtyrol? – eller med mindretallet i 
Ungarn? – eller Makedonien? – blot 
for at nævne nogle.

Ikke mange blandt Ligaens medlem-
mer kender til disse mindretal. Vi 
kan læse om dem, men vælger altså 
med vor formålsparagraf i hånden 
alene at støtte vore tabte områder 
og det mindretal, der bekender sig til 
den danske kulturarv.

Hvorfor skulle vi dog ændre og 
udvide vor formålsparagraf, når der 
stadig er nok at tage fat på i vor tabte 
landsdel.

På den anden side: 

alle de mennesker i Europa, der på 
den ene eller anden måde tilhører et 
etnisk, sprogligt eller religiøst min-
dretal har jo via en FN resolution fra 
1992 ret til at deltage i deres egen 
kultur – har ret til at bekende sig 
til deres egen religion – har ret til at 
benytte deres eget sprog såvel privat 
som offentligt – har ret til at deltage i 
kulturelle, religiøse, sociale og andre 
offentlige gøremål, nøjagtigt som det 
danske mindretal gør det i Sydsles-
vig og det tyske mindretal gør det i 
Sønderjylland. 

Men i Ligaen har vi ikke ubegræn-
sede resurser. Vi må koncentrere os 
om vor forenings eget ståsted – vor 
egen oprindelse – kampen for det 
tabte land og de landsmænd, der i 
1920 blev efterladt uden for rigets 
grænser – det danske mindretal. 
Vi ønsker ikke at deltage i en debat 
om globalisering af danskheden – el-
ler at gøre mindretallet mere værdi-
fuldt end de etniske danskere.

Vi har et mindretal i Sydslesvig, som 
vi gennem mange år har arbejdet for 
og støttet på mange måder – og dette 
bliver vi ved med at gøre efter bedste 
evne.

Det gør mig altid trist til mode, når 
et flertal tryner et mindretal, således 
som vi ofte har set det i Sydslesvig 
– når et flertal trods mange fine 

erklæringer og lange positive søn-
dagstaler gang på gang undlader at 
overholde de bindende aftaler, som 
for år tilbage er truffet mellem lige-
værdige parter.

Det er langt fra en dans på roser at 
være den lille og den undertrykte – at 
være flertallets prügelknabe. 

Det var derfor en stor glæde for os 
i Ligaen at høre, at byrådet i Flens-
borg med overvældende majoritet 
endelig har taget beslutning om, at 
Isted-Løven – H.W. Bissens smukke 
monument, som siden 1945 har 
stået i København uden for Tøjhus-
museets gård, men som oprindelig 
stod på Flensborg Kirkegård som 
mindesmærke over de faldne danske 
soldater fra Slaget ved Isted en 25. 
juli 1850 – at det endelig igen kom-
mer til at stå på den plads, hvor det 
oprindelig var tiltænkt. 

Denne beslutning er vel det klareste 
tegn på den forsoning, der i stadig 
stigende grad finder sted i grænse-
landet mellem det danske mindretal 
og det tyske flertal. 

Vi kan så ønske, at de sidste aftaler 
om placeringen finder sted så statuen 
igen kan ses på sin oprindelige plads 
på kirkegården i Flensborg i 2012 
– 150-året for statuens første place-
ring i Flensborg.

Og lige så glædeligt var det, da re-
sultatet af det sidste kommunalvalg 
forelå, og de nyvalgte politikere i 
Egernførde efter flere års modstand 
blandt medlemmerne i det gamle 
kommuneråd valgte at ligestille det 
danske mindretals skoler for så vidt 
angår skolebuskørslen. 

Men det er desværre langt fra alle 
kommuner i Sydslesvig, der lever op 
til dette ret så naturlige krav – lige-
stilling med flertalsbefolkningen på 
alle punkter.

Vi skal ikke glemme, at mindretals-
rettigheder er en del af de almengyl-
dige værdier, som udgør det enkelte 
menneskes rettigheder – en værdi, 
som hele Europa bygger på.
Tolerance er ikke en vare, som et 

Slesvig-Ligaens årsmødehilsen 2009 i Egernførde

Formanden for Slesvig-Ligaen, 
Flemming Radsted Madsen, 

overbringer hilsen på 
årsmødepladsen i Egernførde.



samfund skal løbe tør for. Sameksi-
stens er en nødvendighed – vi skal 
alle leve sammen – med hinanden 
– både de lige og de skæve. 

Men vi skal også huske, at enhver 
minoritet skal gribe i egen barm, før 
man stiller sig op og kræver omver-
denens accept. 
 
Er alle mindretallets medlemmer 
f.eks. selv helt klare og utvetydige 
i mælet, når det gælder egne hold-
ninger og udtalelser om anderledes 
tænkende – og om politiske mod-
standere? 

Vi skal huske på, at det danske 
mindretal primært via sit sindelag 
– og ikke sin politik – bygger sin 
tilværelse op omkring det danske 
kulturtilbud med børnehaver, skoler 
og andre kulturtilbud præsenteret 
gennem et rigt foreningsliv.

Det betyder, at man forholder sig 
til Danmark og til danskere som et 
folk – og ikke til en udtynding af den 
danske kultur. 

Men man skal også huske på, at man 
ikke skal gøre sig mere dansk end 
danskerne selv, ved at omtale dansk-
heden som noget utidssvarende – at 
danskheden bør være mere global.

Vi skal i den forbindelse også have 
forståelse for, at den danske og den 
tyske opfattelse af rettigheder, plig-
ter og ligestilling af oprindelse er 
forskellig.

Hvor den tyske opfattelse af de-
mokrati bygger på romerretten fra 
det tidlige tysk-romerske rige har 
vi i Danmark en anden indgang til 
samme emne – vi bygger hele vort 
demokrati på grundelementer i Val-
demar Sejrs Jyske Lov fra 1241. 
Denne lov gjaldt i første omgang 
kun for Fyn og for Jylland ned til 
Ejderen, da Sjælland havde Sjæl-
landske Lov og Skåne, som den gang 
hørte til det danske kongerige, havde 
Skånske Lov. 

Jyske Lov var nok den bedste og kom 
senere til at gælde for hele landet.

Vor nuværende grundlov indførtes 
den 5. juni 1849 – i går for nøjagtig 
170 år siden – men det er værd at 

nævne, at visse dele af Jyske Lov 
gjaldt i Sønderjylland indtil 1910. 

Der var tale om en enkelt paragraf 
om, at den som fanger en bisværm, 
må beholde den, selvom han ved, 
hvem den tilhører.

Og i Slesvig-Holsten har domstolene 
endda i en sag fra 1980-erne henvist 
til Jyske Lovs principper i forbin-
delse med en arvesag.

Jyske Lov starter med et forord, der 
blandt meget andet siger flg.:

”Med lov skal land bygges, men vil 
enhver nøjes med sit eget og lade an-
dre nyde samme ret, da behøver man 
ingen lov.

Men ingen lov er lige så god at følge 
som sandheden, men hvor man er i 
tvivl om, hvad som er sandhed, der 
skal loven vise sandheden.”

Et andet sted i forordet står:

”Loven skal være ærlig og retfærdig, 
tålelig efter landets sædvane, passen-
de og nyttig og tydelig, så at alle kan 
vide og forstå, hvad loven siger.

Var der ikke lov i landet, da havde 
den mest, som kunne tilegne sig 
mest. 

Derfor skal loven gøres efter alles 
tarv, at retsindige og fredsommelige 
og sagesløse kan nyde deres fred, og 
uretfærdige og onde kan ræddes for 
det, der er skrevet i loven og derfor 
ikke tør fuldbyrde den ondskab, som 
de har i sinde.”

Dette forord – denne hensigtserklæ-
ring – viser allerede her begyndelsen 
til statens ansvar for sine borgere. 
Jyske Lov beskriver således eksem-
plarisk den kulturelle forskel mellem 
romerretten og den nordiske lovgiv-
ning, og den udgør endnu den dag i 
dag forskellen mellem de skandina-
viske velfærdsstater i forhold til de 
mange europæiske lande og danner 
grundlag for den opfattelse af sta-
tens forpligtelser, der bl.a. kommer 
til udtryk i en sociallovgivning, der 
på væsentlige områder adskiller sig 
fra andre lande i Europa, hvor det i 
første omgang er den enkeltes eget 
ansvar at klare sig i livet.

Og á pro pos at klare sig i livet:

I Flensborg Avis stod for nogle må-
neder siden at læse, at Slesvig-Li-
gaen var en døende forening. 

Det er en bemærkning, som nok skal 
tages med et vist forbehold. Vi kan 
da i hvert fald opleve, at vore med-
lemmer til stadighed er i stand til at 
sikre en række af Sydslesvigs danske 
institutioner tilskud i væsentligt om-
fang.

I forgårs uddelte Ligaen f.eks. øko-
nomisk hjælp til børnehaverne i 
Kobbermølle og Ørsted, til skolen i 
Hattlund-Langballe og til SDU, og i 
går fuldendte vi vor indsats på Ask-
felt danske Skole med indretningen 
af skolens nyeste lokaler med en 
check til brug ved indkøbet af de 
nye tavler.

I formiddag kunne jeg i Risby op-
lyse, at der om kort tid overføres 
en halv mill. kr. til skoleforeningen, 
som vort bidrag til færdiggørelsen 
af Risby skoles ombygning og ny-
indretning af skolens multirum til 
håndarbejde, formning og natur / 
teknik, en nyindretning der skal stå 
færdig til brug efter sommerferien i 
år, og tidligere i eftermiddag – lige 
før årsmødet begyndte her i Egern-
førde – overrakte jeg en check på 
kr. 60.000 til Jes Kruse-Skolen ved 
indvielsen af skolens nye legeplads 
– et projekt, som skolen og dens flit-
tige og engagerede forældrekreds har 
ydet en stor indsats for at få op at stå, 
men som lige manglede den sidste 
indsprøjtning til færdiggørelsen. 
Legepladsen blev derfor gjort til gen-
stand for Ligaens indsamling i år. 

Trods vigende medlemstal er Ligaen, 
som det kan høres, stadig i stand til 
at yde økonomisk hjælp, hvor der er 
hjælp behov. 

Jeg vil gerne slutte af med at ud-
tale et ønske om fortsat god vind og 
fremgang og glæde i jeres arbejde 
her i Egernførde – og Joh – Slesvig-
Ligaen er skam stadig levende og vil 
også næste år være repræsenteret ved 
De danske Årsmøder i vor gamle 
landsdel. 

Flemming Radsted Madsen



Vore indsamlinger
Vi har i forbindelse med kontingentindbetalingen i foråret og sommeren 2009 til støtte for 
Ligaens fortsatte arbejde med stor taknemmelighed og glæde modtaget 
Carl T. Fruerlund Nielsen, Faaborg 380 kr. – Martha Nielsen, Høng 80 kr. - Bjarne Laursen, Skive 80 kr. – Steffen 
Dahl, Hørsholm 80 kr. – Ellen Hess Thaysen, Kbh. Ø 200 kr. – Palle Joensen, Charlottenlund 380 kr. – Gunnar 
Oehlenschlæger, Odense 180 kr. – Lise Birch Kbh. Ø 105 kr. – Paul Langballe, Kbh. Ø 100 kr. – Elisabeth Brygmann, 
Kgs. Lyngby 80 kr. – Erwin Jacobsen, Kastrup 100 kr. – Poul Olsen, Roskilde 500 kr. – Laust Peter Lausten, Bagsværd 
500 kr. – Kirsten Nielsen, Ribe 80 kr. – Kirsten Nøkkentved, Kolding 1.000 kr. – Inger Nørholm, Skødstrup 80 kr. 
– Knud Vægter, Nørre Alslev 180 kr. – V. Brogaard Nielsen, Tarm 80 kr. – Johs. Munck Jepsen, 80 kr. – Peter Laursen, 
Vildbjerg 80 kr. – Hans Minor Kroman, Struer 80 kr. – Grethe Bro, Silkeborg 160 kr. – Birgit Jacobsen, Lystrup 500 
kr. – Holger Andersen, Højbjerg 80 kr. – Søren Gynther-Sørensen, Højbjerg 300 kr. – Rigmor Leschly, Ebeltoft 80 kr. 
– Sigfred Skovmøller, Hammel 80 kr. – Erik Schlanbusch, Randers NV 80 kr. – Ruth Jeppesen, Horsens 380 kr. – Karl 
Oluf Jørgensen, Hurup 80 kr. – Henrik Grønholm, Vanløse 380 kr. – Erik Veng-Christensen, Viborg 80 kr. – Mogens 
Lyhne, Holbæk 200 kr. – Arne Birch Svarrer, Hedensted 80 kr. – Peter Petersen, Silkeborg 130 kr. – Gotfred Jespersen, 
Vildbjerg 80 kr. – Kaj Madsen, Esbjerg 130 kr. – Gert Kragelund, Bjert 180 kr. – Birgit & Kurt Simonsen, Glostrup 
260 kr. – Morten Jensen, Vordingborg 180 kr. – Margot Korsholm, Haslev 100 kr. – Ernst Maltesen, Frederiksværk 80 
kr. - Leif Liltorp, Middelfart 80 kr. – Carsten Dalgaard, Ikast 1.000 kr. – Rita Liltorp, Middelfart 80 kr. – Vagn Engsig, 
Hørsholm 1.060 kr. – Peter Gravgaard, Bournemouth, England 80 kr.                 
  I alt er der fra medlemmer indkommet Kr. 10.650
Fonde: Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond  10.000 kr. 
        
Vi har i forbindelse med den ekstra indsamling til færdiggørelsen af legepladsen ved Jes 
Kruse Skolen i Egernførde med stor taknemmelighed og glæde modtaget 

Knud P. Knudsen, Svendborg 100 kr. – Ally & Verner Gorridsen, Ans 100 kr. – Jørgen Juul, Aalborg 200 kr. – John 
Holsko, Aalborg 300 kr. – Rita og Leif Liltorp, Middelfart 200 kr. – Knud Jessen, Skive 200 kr. – Arne Brink Nielsen, 
Aarhus 200 kr. – Kirsten Thomsen, Gråsten 200 kr. – E. Krog.-Meyer, Rønde 200 kr. – Inger Nørholm, Skødstrup 500 
kr. – Vagn Engsig, Hørsholm 1.000 kr. – Claus Nissen, Gentofte 2.000 kr. – Rolf Neergaard, Herlufmagle 100 kr. – Ellen 
Balslev, Hellerup 200 kr. – Lise Birch, Kbh. Ø 150 kr. – Arne Birch Svarrer, Hedensted 200 kr. – A. Møller Petersen, 
Hedensted 200 kr. – Svenn Werner Jørgensen, Svendborg 200 kr. – Mogens Budde Aabenraa 100 kr. – Ute Rutkowski, 
Altenholz 250 kr. – Ellen Hess Thaysen, Kbh. Ø 500 kr. – Bent Heinild, Hellerup 100 kr. – Erik Veng-Christensen, 
Viborg 200 kr. – Gunnar Oehlenschlæger, Odense 200 kr. – Rigmor Leschly, Ebeltoft 100 kr. – Peter Kragh Blume 
Dahl, Augustenborg, 100 kr. – Peter Gravgaard, Bounemouth, England 120 kr. – Søren Gynther-Sørensen, Højbjerg 
500 kr. – Erik Schnalbusch, Randers NV 200 kr. – Holger Andersen, Højbjerg 100 kr. – Aage K Riber, Løkken 100 kr. 
– Arne O. Müller, Andst 200 kr. 
 I alt er der fra medlemmer indkommet Kr. 9.070       

FLENSBORG AVIS NU PÅ INTERNETTET SOM 
ELEKTRONISK AVIS.

Hører du til dem, der gerne vil kunne læse avisen 
overalt på din computer i sommerhuset eller på 
feriestedet - eller mener du, at alt det papirfråds er 
unødvendigt, er det bestemt et abonnement, der 
er værd at gøre brug af.

De faste abonnenter kan for et meget lille 
ekstrabeløb også få adgang til Flensborg Avis 
som e-paper, og nye abonnenter kan få et godt 
tilbud på e-paper.

Hertil kommer, at e-abonnenter samtidig har 
adgang til avisena arkiv og til enhver tid kan 
hente tidligere udgaver af avisen eller bestemte 
artikler.
En spændende fornyelse, som varmt kan anbe-
fales.
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NYVALG I SLESVIG–HOLSTEN

Umiddelbart før nærværende udgave af 
bladet går i trykken erfarer vi, at sam-
arbejdet i regeringskoalitionen i Kiel er 
brudt sammen, og at der er udskrevet 
nyvalg til landdagen til afholdelse 

27. september 2009.
Det er samme dag som valget til den 
tyske forbundsdag, hvilket nok ikke er 
nogen fordel for vort danske parti, SSW, 
der derved let vil kunne »drukne« i dette 
store landsdækkende valg.
Vi håber det dog må lykkes SSW at få sig 
profileret så kraftigt, at de kan opnå et 
godt valgresultat.

Vi ønsker partiet held og lykke med 
valgkampen og valget.

wh



Foreningens driftsregnskab
Indtægter 2008 2007 2006

Kontingent 40.727 41.280 48.993
Bidrag, renter og udbytte 139.463 285.659 224.714

180.190 326.939 273.707
Udgifter
Drift, kontorhold m.v. 98.821 105.451 108.864
Thyras Vold 28.342 32.938 31.508

127.163 138.389 140.372

Overskud / underskud 53.027 188.550 133.335

Indsamlinger og uddelinger
Indgået bidrag og gaver 561.248 96.615 94.717
Arv efter Inge Margaret Gad 50.000
Arv efter Harry Hansen Myssen 33.528
Overskud og kursregulering 53.027 188.550 133.335

Til disposition 697.803 285.165 228.052

Uddelt til støtte i Sydslesvig 277.250 379.100 210.725
Hensat Landsindsamling 1.109 -2.311 3.357
Hensat til særlige formål 419.444 -91.624 13.970

697.803 285.165 228.052

Balance pr. 31. dec. 2007
Aktiver
Tilgodehavender 128.031 299.655 242.933
Aktier 195.049 657.363 811.745
Obligationer & investeringsbeviser 2.052.284 2.971.272 2.936.679
Kjærgaards legat - - 46.020
Anker Olsens Fond 503.936 553.850 571.338
Slesvigs Erhvervsfond 80.466 80.531 80.525
Flensborg Avis 48.817 48.856 48.852
Union Bank 42.840 42.875 42.872
Likvid beholdning 721.673 128.477 249.306

Aktiver ialt 3.773.096 4.782.879 5.030.270

Passiver
Egenkapital 961.904 2.393.120 2.530.398
Landsindsamlingen 35.878 34.769 37.080
Hensat til senere disposition 2.759.614 2.340.170 2.431.792
Kortfristet gæld 15.700 14.820 31.000

Passiver ialt 3.773.096 4.782.879 5.030.270

Sønderborg, den 2. april 2009
Jan Thietje

Statsautoriseret revisor

Regnskab 2008
I henhold til Slesvig-Ligaens vedtægters § 5 offentliggøres regnskabet her.

Det foreliggende regnskab indstilles til Landsmødets godkendelse 2009
Styrelsen, den 30. april 2009

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsselskab
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RESTAURANT
BRYGGEN

Østre Hougvej 118
5500 Middelfart
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LANDSMØDET 2009
Slesvig-Ligaens landsmøde a�oldes i år

lørdag, den 12. september 2009
på restaurant BRYGGEN i Middelfart

PROGRAM
13.00: Indlæg ved SSW’s formand Flemming Meyer. 
14.00: Slesvig-Ligaens landsmøde: Dagsorden ifølge vedtægterne.

Se i øvrigt foreningens regnskab for 2008 på side 7.

Traditionen tro er der før mødet 
mulighed for middag kl. 12.00. 
Prisen for middagen er kr.100,- pr. 
person. 

Er der ønske om at deltage i 
middagen, skal tilmelding ske til 

Anne-Marie Thorup 
tlf. 75555201 eller på

 e-mail: mariethorup@hotmail. com 
senest 05. september 2009.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange har 
lyst til at deltage i mødet. For uden 
medlemmernes aktive deltagelse får vi 
jo ikke en dialog om Ligaens arbejde og 
støtte til det danske mindretal.


