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Efter 2. verdenskrig kom der atter gang i mindretalsarbejdet i Egernførde, og snart kom ønsket om en dansk skole i
byen. Men ingen var dengang indstillet på at engagere sig
syd for Sli – Danevirke.
Skulle der bygges en dansk skole i Egernførde, måtte det
altså ske på privat initiativ, men det var umuligt for den
krigshærgede lokalbefolkning at skaffe de nødvendige
midler.
Lykkeligvis trådte Slesvig-Ligaen til. Den startede en
landsindsamling i Danmark, og snart havde man samlet
så mange penge, at der kunne købes en grund i byens
udkant. Man fortsatte indsamlingen, som blev støttet af
brede kredse i Danmark, og i 1949 var der midler nok til,
at opførelsen af en skolebygning med to undervisningslokaler kunne påbegyndes.
Det var en stor dag for det danske mindretal i Egernførde,
da man 3. december 1949 kunne fejre indvielsen af bygningen.

Den lille rødstensbygning var dog fra starten for lille til de
mange elever, og Slesvig-Ligaen påbegyndte derfor allerede året efter en ny indsamling til en udvidelse af skolen,
og allerede i foråret 1951 kunne man tage de nye lokaler i
brug. Skolen var i disse år næsten konstant en byggeplads.
Man fortsatte med at samle penge ind, og hver gang der
var tilstrækkeligt med midler, blev der foretaget udvidelser, og skolen består i dag af hele 8 byggeafsnit.
I 1995 blev skolen som den første af de danske skoler i
Sydslesvig omdannet til en enhedsskole efter dansk model. Fra at være en tanke, som kun få troede på, har JES
KRUSE-SKOLEN således udviklet sig til i dag at være en
af de største danske skoler i Sydslesvig.
Hele grundlaget for dette eventyr har naturligvis været
den opbakning, som skolen har haft og stadig har i det
danske mindretal i området, og et tegn på denne samhørighed er de mange danske institutioner og foreninger, der
i dag også har deres bygninger på H.C. Andersens Vej.

Lørdag, den 5. december 2009 fejrer skolen fødselsdagen med bl.a. et åbent-hus-arrangement kl. 09.00 – 13.00.

Slesvig-Ligaen ønsker Jes Kruse-Skolen tillykke med fødselsdagen og held og lykke fremover.
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Formandens spalte
LANDDAGSVALGET
2009

Kære medlemmer.
Et utrolig flot valg – det er vel det mest rammende man kan sige om Landdagsvalget 2009
i Sydslesvig. Valget fandt sted den 27. sept. og resulterede i, at SSW – Sydslesvigs danskfrisiske mindretalsparti – fordoblede sit mandattal fra 2 til 4!
Fra Slesvig-Ligaens side skal der derfor lyde et stort tillykke med det flotte resultat. Det
er vort håb, at resultatet vil give SSW mulighed for at præge arbejdet i Landdagen i Kiel i
positiv retning, og at mange af de knaster, der stadig eksisterer i forhold til mindretallet, i
løbet af valgperioden kan blive udglattet.
--Og så er endnu et landsmøde vel overstået. I nogle dejlige lokaler ved lystbådehavnen i
Middelfart med udsigt over et smukt og solbeskinnet Lillebælt blev ligaens landsmøde 2009
afviklet i rigtig god atmosfære. Et stort ønske er dog, at bestyrelsen gerne havde set flere
fremmødte til mødet.
Som indledning holdt Kristian Buhrkal – skoleinspektør på Uffeskolen i Tønning – et
både morsomt og tankevækkende indlæg om sine forskellige opgaver som skoleleder, som
foreningsformand og som folkevalgt kommunalpolitiker på Ejdersted.
Kristian Buhrkal fik ved afslutningen af Landsmødet tildelt Slesvg-Ligaens legat for det
store arbejde han yder for det danske mindretal i et af de mest arbejdskrævende yderområder,
hvor en stor arbejdsindsats er en tvingende nødvendighed for at fastholde danskheden på
vestlandet. Se mere om dette andet sted i bladet.
Såvel formandsberetningen, som kan læses længere fremme i bladet, som regnskabet,
der var offentliggjort i sidste nummer af bladet, blev godkendt uden bemærkninger af de
fremmødte medlemmer. Ved fremlæggelsen af budgettet blev det foreslået og vedtaget, at
kontingentet for 2010 pr. medlem vil være 150 kr. eller 20 €.
I år var der tre medlemmer på valg – Anne-Marie Thorup, Anne Oesterle og Horst Werner
Knüppel. De blev alle tre genvalgt med applaus.
Som afslutning på landsmødet havde skoleleder Niels-Jørgen Hansen fra Risby Danske
Skole lejlighed til at fortælle lidt om den renovering, som skolen gennemgår for tiden
– en renovering, som er foranlediget af det bidrag på 500.000 kr., som Slesvig-Ligaen
har stillet til rådighed for Dansk Skoleforening til brug på netop denne skole. I skrivende
stund mangler kun tavleopsætningen og de sidste installationer at blive færdiggjort.
Dette sker i efterårsferien. Derefter kan udbetalingen finde sted af det lovede bidrag til
Skoleforeningen.
På det første bestyrelsesmøde efter landsmødet den 24. sept. skulle bestyrelsen konstituere
sig. Det resulterede i, at Anne-Marie Thorup som næstformand, Jens Hønholt som kasserer
og undertegnede som formand alle blev genvalgt for perioden frem til næste landsmøde.
På bestyrelsesmødet gennemgik vi bl.a. alle de ansøgninger, som var modtaget i løbet af
sommeren. Der blev godkendt tilskud til SSF i Frederiksstad til brug i Paludanushuset, til
de danske børnehaver i Frederiksstad og i Skovlund og til Husby Ungdomsforening. Det
var langt fra de tilskud, vi har kunnet yde de foregående år, men alligevel kunne vi bevilge
tilskud på i alt 37.500 kr.
Pengene uddeles ved et møde i Paludanushuset den 28. okt.
Den 3. december har et af Slesvig-Ligaens »børn« Jes Kruse Skolen i Egernførde 60 års
jubilæum.
Dette jubilæum har skolen valgt at holde startende med et foredrag i det nærliggende
Medborgerhus – en bygning som Ligaen også har gjort et stort arbejde for at få rejst. På
skolen afvikles et større emnearbejde om skolens historie for alle skolens elever afsluttende
den 5. dec. med et åbent hus arrangement om formiddagen, en efterfølgende reception om
eftermiddagen og en jubilæumsfest for forældre, gamle elever, medarbejdere og venner af
skolen.
Slesvig-Ligaen vil være repræsenteret ved arrangementet hele denne dag.
Jeg vil slutte med at ønske alle vore samarbejdspartnere, vore medlemmer og deres familier
en glædelig og velsignet jul.
Med venlig hilsen
Flemming Radsted Madsen

Flemming Meyer

SSW landsformand
nyvalgt medlem af landdagen
SSW havde allerede i over to
år både i landdagen og på partiets landsmøde krævet nyvalg
i Slesvig Holsten. Efter vores
vurdering var den store koalition mellem CDU og SPD
den dårligste regering i Slesvig
Holsten siden 1947. En regering, der var præget af interne
stridigheder og ikke var i stand
til at gennemføre nogle af de
planlagte reformer, som landet
i høj grad havde og har brug
for.
Alligevel kom det som en overraskelse, da den store koalition
i juli 2009 brød sammen og
ministerpræsident Peter Harry
Carstensen udskrev landdagsvalg til den 27.09.09. SSW hilste udskrivningen af valget velkommen, men vi må erkende,
at vi var alt andet end tilfredse
med datoen. Samme dag skulle
der vælges en ny forbundsdag.

Aktuel kommentar
Vi var klar over, at dette ville
gør valgkampen sværere for os.
Man ville i høj grad fokusere
på forbundspolitiske emner og
mediernes bevågenhed ville
koncentrere sig om forbundspolitikerne. Men som bekendt
nytter det ikke noget at jamre,
betingelserne var som de var, vi
måtte gøre det bedste ud af den
situation, vi var havnet i. Og
det gjorde vi. Landsstyrelsen,
kandidaterne og medarbejderne
holdt enten slet ikke ferie eller
forkortede deres ferie for at gå i
gang med valgkampen.
Med optimisme og en god portion selvtillid lykkedes det os
at mobilisere hele mindretallet.
Alle sydslesvigske organisationer og institutioner understøttede os under valgkampen. Dette
fællesskab gav bonus. Efter en
spændende og lang valgaften
søndag, den 27.09.09 kunne vi
både i Kiel, Flensborg og andre
steder fejre valgresultatet. SSW
fik et fremragende valgresultat
og kom ind i landdagen med 4
landdagsmedlemmer og i alt
69.703 anden-stemmer.
Det er en procentfremgang på
0,7% og en fremgang på 17 000
stemmer i forhold til 2005. Det
er en fremgang på ca 33 %
fra 2005 til 2009. 4,3 % er det
bedste valgresultat siden 1950
og for første gang siden 1950
har vi igen 4 landdagsmandater med Anke Spoorendonk,
Lars Harms, Silke Hinrichsen
og Flemming Meyer. Dermed
får SSW formel gruppestatus i
landdagen, hvilket bl.a. indebærer at partiet får stemmeret
i landdagens udvalg.
Glædeligt ved denne stemmefremgang er, at vi hovedsagligt har vundet stemmer i
vort kerneområde, Sydslesvig,

og mest der, hvor vi i forvejen står stærkt. Det viser med
al tydelighed, at det ikke er
„protestvælgere“ der på grund
af manglende perspektiver har
sat deres kryds ved SSW. Nej,
vi har haft den største stemmefremgang der, hvor man kendte
os bedst.
Det tager endnu nogen tid,
inden vi får lavet en nøjagtig
valganalyse. Alle amter skal
først høres. Men jeg tror, at
følgende faktorer har været
årsag til vort fremragende valgresultat:
• SSW´s klare regionale og
sociale profil i regionen
kombineret med en stor troværdighed.
• Landdagsgruppens klare profil i landdagen i de sidste fire
år med en skarp kritik af den
store koalition.
• SSW´s regionale og landspolitiske modstand mod CO2lageret i gesten.
• 100 % opbakning fra det
danske mindretal og de med
os samarbejdende frisere.
• SSW´s gode, erfarne og
kendte spidskandidater.
• En god valgstrategi og en
god valgkampagne med en
stærk profilering i de slesvigholstenske medier.
Som nævnt vil vi lave en detaljeret valganalyse og vi regner
med at have den færdig i december.
Dette gode resultat giver
landdagsgruppen langt bedre
arbejdsvilkår.
Gruppestatus.
Stemmeret i udvalgene. Flere
til at bære byrden, osv.

Der er al mulig grund til at
glæde sig. Dermed er der dog
ikke sagt, at det bliver lettere.
Tværtimod. Forventningerne
og kravene stiger i takt med
styrken. Og den kommende
valgperiode bliver en svær
valgperiode. Landets økonomi
er katastrofal.
Befolkningen er usikker og har
kun ringe tillid til politikken.
Tiltrængte reformer venter forude. Så der bliver nok at se til.
Men lige i sådan en situation
har vi som SSW en god chance
for at markere os.
Med vores rødder i nordisk
demokratiforståelse,
vort
kendskab til dansk social- og
velfærdspolitik og vor tilknytning til hjemstavnen gør vi en
forskel, som vi vil udnytte til
gavn for mindretallet og for
flertalsbefolkningen.
SSW har gennem årene vist, at
vi også som oppositionsparti
er i stand til at præge landets
politik.
Venlig hilsen
Flemming Meyer
SSW landsformand

Ansøgninger
om støtte fra
Slesvig-Ligaen
Foreninger og institutioner, hjemmehørende 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 behandlet, og evt. bevilget støtte vil
efterfølgende blive udbetalt.

LANDSMØDET 2009

De�e års landsmøde blev a�oldt 12. september i Middelfart i lokaler beliggende direkte
ud �l Lillebælt, og man kunne have ønsket sig, at flere af Slesvig Ligaens medlemmer ville
have været med �l mødet i disse smukke omgivelser.
Af hensyn �l de, der ikke kunne deltage, følger her og på de følgende sider nogle indlæg
fra mødet.

FORMANDENS ÅRSBERETNING
Velkommen til Ligaens landsmøde 2009.
Endnu et år er gået, og vi er
igen samlet til Slesvig-Ligaens
landsmøde. Det har gennem
snart mange år været kutyme,
at vort landsmøde afholdes i
de forskellige landsdele, og i
år er det altså blevet på Fyn vi
samles.
Siden sidste års landsmøde er
der sket en del hos vore sydslesvigske venner:
Ombygningen på Risby skole er
endelig blevet tilendebragt, og
de mange penge, vi nu gennem
adskillige år har haft hensat til
hjælp ved dette ombygningsarbejde er klar til at blive overført
til Dansk Skoleforening.
Landsindsamlingen 2008 skulle gå til etablering af den lille

skolegård på Jes Kruse Skolen
i Egernførde. Skolen havde
i forvejen indsamlet en del
penge ved mange forskellige
pengegivende aktiviteter som
grillaftener, fester, sponsorløb
etc.
I Danmark fik Slesvig-Ligaen
samlet en pæn sum penge ind
blandt vore medlemmer, men
i indsamlingsmaterialet havde
der indsneget sig en fejl i teksten, så da Flensborg Avis, som
trykker Thyras Vold, blev gjort
opmærksom på det, indvilgede
trykkeriet i at genoptrykke indbetalingskortet og vedlægge det
i forårets nummer af bladet.
Dette gav til resultat, at de
sidste manglende midler blev
indsamlet, og ved legepladsens
officielle indvielse den 6. juni
umiddelbart inden Det danske

Årsmøde i Egernførde kunne
jeg som formand overrække
skolen en check på ikke mindre end 60.000 kr., som var det
resterende beløb skolen havde
behov for ved etableringen.

Også vore venner på Askfelt
danske Skole har gennem årene
nydt godt af vore indsamlinger.
Sidste år kunne jeg fortælle,
at skolen af Frode Sørensen
havde fået overrakt en check
på 90.000 kr. til brug ved bygningen af en påkrævet brand-

trappe. Skolen kunne sidste år
så tage de nyindrettede lokaler
i brug, men der manglede lige
en enkelt ting i form af flytbare
tavler for at gøre lokalernes
finish fuldendt. Disse tavler er
nu indkøbt og placeret på rette
plads for et beløb på kr. 7.500,
som jeg overrakte ved Årsmødet i Askfelt fredag aften den
5. juni.

Det var samtidig med afviklingen af De danske Årsmøder i
Sydslesvig, at der fra politikerne i Flensborg Byråd kom
melding om, at man torsdag
aften, den 4. juni havde besluttet at tage første skridt mod en
genplacering af Istedløven i
Flensborg.
Det var ikke en fuldstændig enstemmig beslutning, men med
stemmetallene 30 for, fem imod
og én, der ikke stemte, var afstemningsresultatet så klart, at
den danske regering nu vil gå i
detailforhandling med byrådet i
Flensborg om, hvor løven skal
placeres, under hvilken form
overrækkelsen skal finde sted,
og ikke mindst hvornår flytningen skal finde sted.
H.W.Bissens smukke monument, der har fået navnet
Istedløven, har ført en omtumlet tilværelse siden den i 1862
blev placeret på Flensborg
Kirkegård som mindesmærke
over de faldne danske soldater
fra slaget ved Isted den 25. juli
1850 i den første Slesvigske
krig.

En tidligere stærk tysk modstand mod løven førte efter
tabet af Slesvig i 1864 til, at
slesvig-holstenere den 28. feb.
1867 forsøgte at vælte skulpturen ned af sin sokkel.
Ved dette hærværk mistede
løven sit hoved. Preussiske
tropper hindrede yderligere
beskadigelser, og den 2. feb.
1868 blev løven efter flytning
til Berlin opstillet ved det daværende Zeughaus ( Tøjhus ).
I april 1878 blev løven efterfølgende flyttet til Kadetakademiet i Berlin-Lichtenfelde,
hvor Politikens korrespondent
Henrik V. Ringsted efter krigens afslutning i 1945 genså
løven. Den blev efterfølgende
af amerikanske tropper fragtet
til København og overrakt til
kong Chr. 10.
Siden 1945 har løven så stået i
København, hvor den i øjeblikket er placeret i Tøjhusmuseets
gård, hvor den fra en muret
sokkel skuer ud over Københavns Havn.

Senere i denne måned skal der
være valg i Sydslesvig. Og ikke
bare i Sydslesvig, men i hele
Tyskland.
I forbindelse med forbundsdagsvalget den 27. sept. har
landdagspræsident Peter Harry
Carstensen besluttet også at
afholde landdagsvalg i Slesvig-Holsten og ved samme lejlighed at ophæve samarbejdet
mellem det konservative CDU
og det socialdemokratiske SPD
– et umage samarbejde der ikke
kunne holde i længden.

Begge partier synes siden sidste valg at have mistet en del
i vælgergunst, så spændende
bliver det, om det danske mindretalsparti SSW kan fastholde
den massive vælgerfremgang,
vi så ved det senest afholdte
kommunevalg for et par år
siden.
Ved landdagsvalget i 2005
mistede SSW det ene af de tre
mandater, man dengang havde,
men meget tyder på, at der er
en realistisk chance for, at det
tabte mandat kan genvindes
– vi kan så håbe på at det måske
endda kan forøges med yderligere et mandat, så mindretallet
bliver repræsenteret med 4
mandater.

De sidste oplysninger tyder på,
at Istedløven vil kunne vende
hjem til Flensborg i 2010, når
de sidste forhandlinger om den
rigtige placering er tilendebragt.

Vi husker alle de meget uheldige tilstande, der opstod i forbindelse med sidste landdagsvalg. SSW var tungen på den
berømte vægtskål og kunne
ved forhandling med SPD få
gennemført adskillige af mindretalspartiets ønsker, men af

mange politiske modstandere
specielt fra CDU’s side blev
SSW karakteriseret som et tålt
parti uden fuldgyldige medlemmer, der burde afholde sig fra at
stemme på emner der ikke direkte vedrørte mindretallet..
SSW’s to landdagsmedlemmer
Anke Spoorendonk og Lars
Harms blev efterfølgende fra
forskellig side udsat for et massivt pres – ja, nærmest en hetz
– for at ændre støtten til SPD
og for Anke Spoorendonks
vedkommende blev der endda
udstedt mordtrusler ligesom
også nogle af mindretallets
ejendomme var udsat for hærværk.
Dette er i dag historie.
Politiske modstandere ser nu
SSW som et fuldgyldigt parti
– tidligere politiske modstandere mener endda et regeringsdueligt parti.
Til det sidste er der dog det at
sige, at såfremt partiet bliver
indbudt til forhandling om at
støtte eller direkte indgå i en
regering, så skal SSW sætte betingelser for deltagelsen i form
af en entydig og endelig ligestilling mellem mindretallet og
den tyske flertalsbefolkning.
Den 2. april samledes en
række nationale foreninger i
Aabenraa. Anledningen var
Rigsrevisionens beretning om
Undervisningsministeriets forvaltning af det årlige tilskud til
Sydslesvig.
Denne beretning gav anledning
til en række artikler i landsdækkende aviser og en del læserbreve satte spørgsmålstegn ved
det rimelige i at vedblive med
at støtte mindretallet med over
400 mill. kr. årligt.
De nationale foreninger – herunder Slesvig-Ligaen – sendte

et brev til undervisningsminister Bertel Haarder, til Folketingets undervisningsudvalg og
til Seksmandsudvalget.

det legepladserne, der trænger
til fornyelser.

I brevet udtalte vi stor sympati
for at få forankret den årlige
danske bevilling til det danske
kulturelle arbejde i Sydslesvig
og indarbejdet direkte i en lov, i
stedet for at stå som en fodnote
på den årlige finanslov.
Vi opfordrede samtidig til, at
lovteksten udformedes ud fra
den grundindstilling, der havde
været kendt i mange år, at tilskuddet først og sidst bygger
på tillid til, at de sydslesvigske
foreninger anvender de bevilgede midler i overensstemmelse med deres formål.
Det blev ligeledes i brevet noteret, at det er foreningernes
ønske, at Seksmandsudvalget
ikke reduceres til at blive af
næsten honorær karakter, og at
det årlige tilskud ikke behandles på embedsmandniveau.
Det er vort ønske, at Seksmandsudvalget – som et tværpolitisk udvalg med indgående
kendskab til forholdene i Sydslesvig – bevares med den nuværende direkte kompetence.
På bestyrelsesmøderne i april
og sept. behandler vi de ansøgninger om økonomisk støtte
som Ligaen modtager.
Specielt i det sidste år, hvor
finanskrisen rasede med fuld
styrke, har vi i Ligaen oplevet
at vort udbytte er faldet væsentligt.
Det har betydning for de institutioner, der har så stærkt behov
for støtte. Vi har derfor i endnu
højere grad end tidligere måttet
prioritere hvilke ansøgninger,
der måtte nyde fremme.
Alligevel er det blevet til en del
donationer i 2008, og stadig er

Med udbetalingerne fra landsindsamlingerne og med de
midler, Ligaen i øvrigt har
rådet over i år, er der således
ydet støtte på i alt 68.000 kr. til
børnehaverne, det kulturelle arbejde har modtaget i alt 27.250
kr., ældrearbejdet har modtaget
10.000 kr., ungdomsarbejdet
har fået 15.000 kr. og endelig
har skolerne modtaget 147.000
kr.
Med disse donationer er der i
2008 blevet ydet støtte til forskellige gøremål rundt omkring
i mindretallets børnehaver,
skoler og foreninger for i alt
ca. 267.000 kr. – et fald i vore
udbetalinger fra sidste år på ca.
112.000 kr.
Jeg vil efter disse ord slutte
min årsberetning i år med at
udtrykke en stor og varm tak til
de mange medlemmer, der ved
indbetaling af kontingent eller
ved indbetalingerne til den årlige landsindsamling har sendt
et større eller mindre beløb til
støtte for vort arbejde.
De viser på denne måde deres
store trofasthed over for Ligaen
og dens arbejde for det danske
mindretal.
Også en stor tak til mange
personer – ingen nævnt, ingen
glemt – der ulønnet og alene

drevet af interesse for det danske mindretal på den ene eller
anden måde arbejder i Ligaens
tjeneste som bestyrelsesmedlem, som medarbejder ved
udgivelsen af Thyras Vold eller
som webmaster, der redigerer
og vedligeholder vor hjemmeside.

Uden deres aktive indsats vil
det være svært at holde Ligaen
i gang.
Og endelig en stor tak til de
gæster og medlemmer, der har
villet afse tid til at deltage i vort
Landsmøde her i Middelfart.
Flemming Radsted Madsen

Flemming Raadsted Madsen foretog uddelingen af
SLESVIG-LIGAENS LEGAT 2009
til skoleinspektør Kristian Burhkal og udtalte i den
forbindelse følgende:
I år er det syvende gang, at
Slesvig-Ligaen uddeler sit legat.
Det er meningen, at dette legat
uden restriktioner skal benyttes
af modtageren som hjælp til
at føre sine ideer og visioner
ud i livet i forbindelse med sit
arbejde for danskheden i lokalområdet.
Legatet, som ikke kan søges,
men tildeles efter styrelsens
indstilling, tilfalder i år en person, som gennem mange år har
ydet en ihærdig og målrettet
indsats for det danske mindretal i Sydslesvig.
En ildsjæl, der på mange felter
er en aktiv leder, en inspirator,
som sætter ting i gang, som er
det synlige pejlemærke, der
ind mellem gør opmærksom
på ting, der kunne gøres bedre,
som gør indsigelser mod beslutninger, der ikke er i tråd med
lokale ønsker og opfattelser,
indsigelser som ikke altid bliver mødt med taknemmelighed

fra ligesindede eller foresatte
- alt taget i betragtning - en
ildsjæl, som Slesvig-Ligaen
ofte efterlyser.

Kære Kristian Burhkal, når
jeg nu overrækker dig denne
check, vil jeg med tanke på dit
store og uegennyttige virke for
danskheden på Ejdersted slutte
af med en lille omskrivning af
et gruk af Piet Hein – et gruk
jeg har benyttet tidligere, men
som ikke mindst passer på dig
og dit virke:
”Det du formulerer klart,
modbevises i en fart.
Det du bygger i det dunkle,
kan som visdom længe funkle.”

Sådan kan De hjælpe os med at hjælpe Almindelige gaver
Slesvig-Ligaens medlemmer stø�er arbejdet med mange gode gaver i form af bidrag – små og store – og alle er velkomne �l gavn og glæde for det
danske arbejde i Sydslesvig. Nogle medlemmer ønsker at give deres stø�e på anden måde, og der er flere muligheder:
Gavebreve
Et gavebrev forpligter �l en fast årlig ydelse i mindst 10 år og kan så opsiges.
Gavebrevsydelsen kan
fratrækkes den ska�eplig�ge indkomst
være op �l 15% af bru�oindtægten
være op �l 15.000 kr.
være et fast årligt beløb eller en fast procentdel af den årlige ska�eplig�ge indkomst.
14.000 kroners reglen (2008)
man kan skænke op �l 14.000 kr. et enkelt år
gavebeløbet minus 500 kr. kan fratrækkes den ska�eplig�ge indkomst
man kan fordele sin stø�e �l flere formål, men hvert formål skal modtage mindst 500 kr.
modtageren skal oplyse om giverens cpr. nr. �l SKAT.
Testamentariske gaver
Slesvig-Ligaen modtager jævnligt gaver gennem testamenter.
Ligaen kan ikke �lbyde juridisk bistand i denne forbindelse, men henviser �l egentlig bistand via en advokat.
Et testamente sikrer, at Deres penge bliver brugt, nøjag�gt som De ønsker det.

Tak for
hjælpen

Vestermølle Børnehave
skoleforeningens sydligste danske børnehave

For tiden sker der meget nyt
for de 20 børn fra Vestermølle
Børnehave - nu hvor deres børnehave får en påtrængt renovering med rundhåndet hjælp fra
Slesvig Ligaen.
I 2007 blev børnehavens lille
køkken udrustet med nogle nye
køkkenelementer.
Siden sommerferien står det
nye redskabshus af træ på legepladsen.
Det er tilpas stort til, at det både
kan huse legetøj samt være depot for børnehaven.
Mens redskabshuset blev bygget udenfor, blev der samtidig
renoveret i børnenes badeværelse, så det blev muligt for børnene at gå på toilet bag lukkede
døre, idet der blev installeret
nogle længe ønskede døre.

Børnehaven er midt i en større
ombygningsproces, der desværre har ladet vente noget på
sig.
Et snedkerfirma er for tiden i
gang med at bygge nye vinduer
med sikkerhedsglas, da det har
vist sig, at vinduerne ikke har
standardmål, og derefter skal
huset have en komplet isolering med en udendørsforskalling i træ, så den gamle bygning kommer til at fremstå i et
moderne stilfuldt ydre.

Det er endvidere tiltænkt, at køkkenarealet forstørres, og at der etableres flere køkkenelementer, så
der vil kunne realiseres et åbenplanskøkken til stor glæde for børnene og personalet.
Børn og voksne er meget glade for alle de forbedringer, som de efterhånden får, og de oplever, at
de langsomt, men kontinuerligt får en næsten ny børnehave, hvor de selv har været en del af planlægningsarbejdet.

En stor og hjertelig tak til Slesvig-Ligaen for jeres hjælp til og
interesse for Vestermølle Børnehave.

Store Vi Danske Skole

Tak for
hjælpen

Den 24. okt. 2008 fik vi ved et møde i Harreslev overrakt 10.000
kr. fra Slesvig-Ligaen til anskaffelse af en elektronisk tavle til
skolen.
Langt om længe var der penge nok på kontoen, og vi kan nu med
glæde komme med en tilbagemelding om vores nye tavle.

Kasserne blev pakket ud og
for første gang så vi den nye
tavle!

Det ser ud, som om det hele
fungerer, som det skal.

Her ser I en meget glad 5. klasse, som gerne vil sige mange tak
for hjælpen.

Endnu engang mange tak! Lærerne og eleverne glæder sig hver dag over, at vi har fået så mange
nye muligheder i undervisningen.
På skolens vegne sendes de venligste hilsner
Renate Hachmann

Risby Danske Skole

Skolen i Risby er i gang med en meget tiltrængt istandsættelse og indretning af nye, tidssvarende
lokaler til bl.a. håndarbejde, natur og teknik. Det er et projekt, som løber op i 500.000 kr., et beløb,
som stammer fra en arv efter Anker Olsen, København.
Thyras Vold har i efterårsferien besøgt skolen, og vi kunne med glæde konstatere, at arbejdet stort
set er færdigt, kun en elektronisk tavle og nogle gardiner er på grund af leveringstid endnu ikke
opsat, men det sker snarest og er medregnet i budgettet.
Skoleinspektør Niels-Jørgen
Hansen fortæller, at det nyindrettede kombilokale vil
blive taget i brug efter efterårsferien.

wh

En glad skoleleder
beder os rette en hjertelig
tak til Slesvig-Ligaens
medlemmer for den store
hjælp.
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PARIS ER ET BESØG VÆRD
- den i centrum liggende danske kirke ligeså I Flensborg Avis læste jeg, at et af
Slesvig-Ligaens medlemmer, nemlig
Asger Gyldenkærne, var flyttet til Paris sammen med ægtefællen Marianne
Nørgaard Gyldenkærne, der 1. juli
2008 var blevet ansat som præst ved
Frederikskirken i Paris.
Dette gav mig den ide, at her havde
jeg da en god lejlighed til at komme
til byernes by og samtidig få et interview med familien Gyldenkærne.
Som tænkt, så gjort, men der opstod
et par problemer, inden det kunne
gennemføres. Gennem brevkontakt
og telefonsamtaler viste det sig, at
Marianne havde sommerferie fra 1.
august, jeg fra den 18. juli, og at Asger var i Danmark på dette tidspunkt.
Jeg aftalte så et møde med ham i
Tydal Spejdercenter i Sydslesvig den
15. juli klokken 15.00. Jeg var der
allerede klokken 14.30. Ikke et menneske var til stede, alle bygningerne
var tomme og låste.
Lidt i tre kom der til min glæde et
par biler, som desværre viste sig at
være tyske spejdere fra Bremen og
Neumünster. Hvad nu? Jeg ringede til
Tydals leder, Helmut Werth, der fortalte, at han ingen aftale havde med
Asger Gyldenkærne om et ophold
eller besøg på Tydal.
Altså måtte jeg have misforstået stedet og tidspunktet og kørte så hjem
lidt over tre.
Ved sekstiden ringede jeg til Paris
og talte med Marianne, men hun
kunne heller ikke forklare noget, men
mente, at Asger havde fortalt noget

om Tydal. Vi aftalte så, at vi skulle
mødes i kirken i Paris den 24. juli hen
på eftermiddagen.
Mandag, den 20. juli 2009 tog jeg og
min veninde så af sted tidligt om morgenen, der er jo godt 1000 kilometer
til Paris, og vi skulle gerne være på
hotellet i Montmartre før mørkets
frembrud.
Det gik langsomt gennem Tyskland,
idet der var vejarbejde igen og igen.
En fordel har det jo: Man bruger ikke
så meget benzin, når man kun må
køre 60-80 km/t. Igennem Belgien
gik det flot, men i Frankrig tog det lidt
mere tid, idet der her bliver forlangt
vejafgift på motorvejene. Først holde
og trække et kort lidt efter grænsen til
Belgien og så holde igen lidt før Paris
og betale en ret så pæn sum. Hvis man
så havde måttet køre så hurtigt, man
ville, havde man måske ikke ærgret
sig så meget over beløbet, men det
er nu engang sådan, at det koster at
køre på Frankrigs motorveje, og man
kan kun glæde sig over, at dette ikke
er tilfældet i Danmark og Tyskland. I
hvert fald ikke endnu, men hvem ved,
hvad der sker i fremtiden.
Men det værste havde vi endnu foran
os. Sent på eftermiddagen var det nu
blevet, og vi kom uheldigvis ind i Paris, hvor der var mere end 100 % rush
hour. Selvom jeg synes, jeg er en ret
erfaren bilist, var det her lidt for meget af det gode. Adrenalinet steg op
på højeste trin. Trafikken var enorm
på de flersporede veje. Motorcykler
og knallerter overhalede med stor

hastighed fra begge sider og kørte så
tæt ind foran en. Mangen et dyt hørte
jeg, fordi jeg efter min mening holdt
en rimelig afstand til de forankørende
biler, men jeg lærte, at det ikke er kutyme her, man skal blot være parat til
at bremse med stor hastighed og det
konstant. Og hvad så vi så, det måtte
jo komme, en bilulykke lige foran os
midt på vejen, men så vidt vi kunne se
Gud ske lov uden større skade, men
vi måtte væk fra vores fast optegnede
rute, og nu begyndte problemerne på
en anden måde. Op med kortet for at
finde vejen til hotellet. Jeg tror, vi i
et par timer kørte rundt i Montmartre,
på forkerte veje, på ensrettede veje og
på veje, hvor venstredrejninger var
forbudt. Til sidst drejede jeg alligevel
af til venstre og det adskillige gange
trods forbuddet for at få den rigtige
retning, og til sidst fandt vi også hotellet, men godt trætte var vi. At der
så kom parkeringsproblemer er en
anden historie, som jeg vil skåne jer
for denne gang, blot fortælle, at jeg
denne nat sov så godt som aldrig før,
men før jeg faldt i søvn, kom denne
beslutning: aldrig mere med egen bil
til Paris.
Men før jeg begynder at fortælle om
alle de berømte steder i Paris, først
til hovedårsagen for besøget, nemlig
Frederikskirken, som ligger på Rue
Lord Byron tæt ved Champs-Elysee
og Triumfbuen. Vi kørte med metroen
til centrum og fandt hurtigt kirken og
blev hjerteligt modtaget af Marianne
Gyldenkærne, der bød os tage plads
i kirkens læsesal, hvor der også var
et lille bibliotek. Da det den dag var
meget varmt, bød hun os på kolde
drikkevarer.

Vi startede med at snakke om hendes
mand Asger. Han havde den 15. juli
været på Tydal, blot kommet lidt for
sent, og jeg var altså kørt væk alt for
tidligt. Jeg skammede mig lidt over, at
jeg ikke var blevet der lidt længere.
Men nu hvad der blev fortalt om Asger
Gyldenkærne. Han er uddannet lærer,
har arbejdet i Sydslesvig i mange år,
været leder af Ladelund Ungdoms-

skole med bopælspligt siden 1983,
men blev så skoleinspektør i Hanved,
fordi Marianne fik præsteembedet i
Valsbøl i 2003, hvor der selvfølgelig
var bopælspligt for hende, og derfor
søgte han den nye stilling i Hanved
uden bopælspligt. I 2008 rejste han
sammen med Marianne til Paris, hvor
han for øvrigt arbejder som lærer og
også som assistent ved kirken, idet
han to gange om ugen underviser
danske børn fra børnehaveklassen til
og med 6. klasse og endvidere tager
sig af ungdomsarbejdet. Fra september 2009 har Asger fået arbejde som
dansk- og historielærer på Den internationale Skole i Paris.
Og nu til Marianne Gyldenkærne,
hvis alder er 46 år, men hun ser meget
yngre ud.

Hendes hjemstavn er Gram, og hun
voksede op i et hjem, der ikke var
mere kristeligt end normalt. Men
interessen for teologi og hermed eksistentielle spørgsmål kom i gymnasiet,
og så var præstestudiet forudbestemt.
Efter bestået eksamen først ansat i
Bov og derefter i Valsbøl, hvor hun
var meget glad for at være, men så
kom det lokkende stillingsopslag som
præst i Paris, og det kunne hun ikke
stå for, og hun fik også embedet trods
16 andre ansøgere og tiltrådte så 1.
juli 2008 og flyttede ind i en nyrenoveret lejlighed.
Men udover flytningen kom der et
andet problem for dem. Deres børn på
10 og 11 år skulle nu i fransk-katolsk
privatskole fra 8.30 om morgenen til
17.00 om eftermiddagen. Skolen lå
godt nok kun syv minutters gang fra
kirken, så de dog i den store pause
kunne gå hjem og spise, men ud over
det var tre timer privat franskunder-

visning en nødvendighed. Det var
for hårdt for børnene, men problemet
blev løst ved, at de kom på den Internationale Skole i Paris, hvor andre
danskere i Paris har deres børn gående, og her skulle så både Asger og
børnene starte efter sommerferien.
Endvidere fortalte Marianne en
mængde om Frederikskirken. Den
blev indviet i året 1955 og er nu 54
år gammel, og meget skal vedligeholdes, repareres og nyanskaffes. DSUK,
Dansk søfarts- og udlandskirke, har
opfordret til, at de selv skaffer en del
af pengene, og det gør de ved en årlig
julebasar, hvor de får bragt typiske
danske juleting og madvarer ned fra
Danmark, og dette giver sammen med
kontante pengegaver et pænt beløb, så
kirken er delvist selvfinansieret, men
står dog under kirkeministeriet.

Om søndagen er der for det meste
cirka 30 kirkegængere til stede, og
ofte er der kaffe eller frokost efter
gudstjenesten. Her får man en snak
sammen, erfaringer udveksles og så
videre.
Hvad byder kirken ellers:
Mini-konfirmandundervisning, hvor
børn fra seks til tolv år kan gå til
konfirmandforberedelse med dåbsindlæring, gå på opdagelse i kirken,
høre bibelhistorier, fortællinger, lege
og andre aktiviteter. Almindelig
konfirmandundervisning starter som
13-årig, og det finder sted hver lørdag
i to timer.
Ungdomsklubben ”+25”: 30-40 unge
mødes til hyggeaftener, foredrag og
film, og hvad de ellers ønsker, heraf
er cirka ti au-pair-piger.
Gymnastik for damer i moden alder.
Vuggestue: Børn fra et til tre år modtages hver torsdag fra klokken 9-15,
så mødrene eller fædrene har lidt tid
til sig selv.
Onsdagsskole: Børn fra 6-13 år får
undervisning i dansk, blandt andet for
børn fra blandede ægteskaber, der går
i fransk skole.
Lørdagsskole 14 gange pr. år for store
børn.

Aftenunderundervisning i dansk for
franskmænd eller andre nationaliteter.
Torsdagskor: Ca. 30, der synger og
spiller sammen, også til gudstjenesterne.
En seniorkreds, der mødes regelmæssigt.
Ud over det er der mange andre aktiviteter som litteratur- og foredragsaftener og desuden en del fester året
rundt.
For nylig har der i kirken været et
stort, festligt bryllup, hvor både det
danske og franske sprog måtte bruges, men efter danske ritualer med
lang, hvid brudekjole, slør og så
videre.
Det er jo enestående, at der finder så
mange foranstaltninger sted, og selvfølgeligt er der mange, der hjælper til
hver gang, men alligevel er det vel
ikke helt nemt at være præst ved den
danske kirke i Paris. Marianne fortalte
også, at hun er glad for arbejdet.
Efter samtalen gik vi ind i kirkesalen,
der kan rumme 190 mennesker og er
pænt og hyggeligt indrettet med alt,
hvad der hører til.
Man kan godt se, at kirken bliver godt
brugt, for at sige det med andre ord,
bliver så flittigt benyttet, at fornyelser
med tiden er nødvendige.

Der blev taget et par fotos af kirken
både ude- og indefra, og til sidst sagde vi farvel og tusind tak til Marianne
for den tid, hun havde ofret på os.
Jeg er overbevist om, at den danske
kirke i Paris vil have det godt lang ud
i fremtiden.
Anne Oesterle
Fortsættelsen:
”Paris’ seværdigheder og attraktioner samt en køretur gennem Beneluxlandene” følger.
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ISTEDLØVENS LANGE REJSE
- måske snart slut
Istedløven er en skulptur i bronze af billedhuggeren H. V. Bissen. Den blev i 1862 opsat på Flensborg gamle Kirkegård
til minde om Danmarks sejr i slaget ved Isted i 1850.
Monumentet var ikke uomstridt. Løven opfattedes som udtryk for styrke og kampvilje og var samtidig skjoldmærke
for Danmark og hertugdømmet Slesvig. Desuden blev den placeret skuende mod syd og side om side med slesvigholstenske krigergrave fra Treårskrigen.
Det er således spørgsmålet, om løven var et gravmindesmærke over de faldne danske soldater eller et sejrsminde.
Allerede i 1864 blev løven søgt ødelagt af nogle Slesvig-Holstenere, men politiet greb ind og fik løven taget ned af
soklen nogenlunde uskadt. I 1868 forlangte den preussiske konge, at løven som et sejrstrofæ skulle opsættes på en
nyopført kaserne i Lichterfelde ved Berlin. Her stod Istedløven så indtil slutningen af 2. verdenskrig.

Istedløven i
Flensborg 1864

Løven nedtages efter
nederlaget i 1864

Nedtagningen fra pladsen
i Berlin i 1945

I København 2007

Efter krigens slutning blev den i 1945 af de amerikanske tropper transporteret til København, hvor den blev placeret
bag Tøjhusmuseet. Og her står den stadig.
I tidens løb har der mange gange været fremsat ønske om at få Istedløven tilbage til Flensborg, men alle forsøg har
hidtil været forgæves.
Det var derfor en stor og glædelig overraskelse, at et næsten enstemmigt flertal i Flensborg byråd i sommer besluttede
at tage initiativet til, at Istedløven føres tilbage til sin oprindelige placering på Flensborg gamle Kirkegård.
I øjeblikket foregår der forhandlinger med de danske myndigheder, og alt tyder på, at mindesmærket efter det lange
fravær vender tilbage til Flensborg.
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Flensborg gamle Kirkegård
oktober 2009

Følg også med på Slesvig-Ligaens hjemmeside: www.slesvigligaen.dk

