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Slesvig-Ligaens

LANDSMØDE 2011

finder sted 10. september 2011 på

A. P. MØLLER SKOLEN
i Slesvig

Se mødeindkaldelsen på bagsiden.

HUSK DE DANSKE ÅRSMØDER
27. - 29. maj 2011

Programmerne for de mange festlige
arrangementer vil som altid blive
bekendtgjort i Flensborg Avis og på
Sydslesvigsk Forenings hjemmeside
www.syfo.de
Årsmødeplakaten er i år designet af
amtskonsulent Per Dittrich.
Læs mere om plakaten på side 4.
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Formandens
spalte
Formandens
spalte

Kære medlemmer.
Kære medlemmer.

Sydslesvig
on tour
Ligestilling

i Slesvig-Holsten

Foråret
i år har været
oplevelsesrigt
– på
godtdække
og ondt.
Formandens
spalte
skal denne
gang
lidt mere end den plejer,
Godt
i
forbindelse
med
Dansk
Skoleforenings
90 års
idet Thyras Vold kun udsendes 2 gange
omjubilæumsfestligheder,
året i tiden fremover.
uddeling
legater
til institutioner
og blive
ikke mindst
Dette af
sker
aleneogafstøtte
økonomiske
grunde,i Sydslesvig
så bladet vil
lidt mere
afviklingen
af de danske
fyldigt hver
gang. årsmøder i Sydslesvig.
Ondt
p.g.a. de udmeldinger,
dertil2 dage
inden
årsmøderne
startede,
tilflød alle i i
Vinterens
indsamling
fordel
for
børnehaven
/ vuggestuen
mindretallet
fra såkaldt
ansvarlige
politikere
– læs
her ministerpræsident
Peter
Rendsborg
igen i år begunstiget
afTIL
mange
medlemsindbetaTILSKUD
MINDRETALLETS
Harry
Carstensenblev
– at DELSTATENS

linger. FORESLÅS
Vi har i dag BESKÅRET
indsamlet etMED
helt pænt
somEND
i forbindelse
SKOLER
IKKEbeløb,
MINDRE
15 %
med vort TIL
landsmøde
sept. vil
kunne
overrækkes
som vort tilskud
SVARENDE
4,7 MIO.i EURO
eller
godt 35
mio. kroner!!!
vedtiletableringen
denkun
nyeerlegeplads
til vuggestuebørnene.
Dette
trods for, atafdet
to år siden,
at de danske skolerJeg
vil gerne i denneligestilledes
forbindelse
takke
de mange
medlemmer,
somdehar
lovgivningsmæssigt
med
de tyske
offentlige
skoler som
offentlige
for til
mindretallet.
ydet etskoler
bidrag
vort arbejde. Legepladsen er naturligvis allerede
Mentaget
vi har
set detogførfungerer
– aftaler efter
laves hensigten,
– der lovgives
alle eroverrækkelsen
glade, nu er vi af
i brug
så –alene
på rette
vej.
det indsamlede beløb mangler.
Mindretallet
er anerkendt
af det
tyske
flertalog
og politikerne
Kiel, der overalt
På detprises
politiske
plan
harmindretalspolitikken
efteråret
vinteren
ii Sydslesvig
været
i Europa
for den
måde,
forvaltes
på i Slesvigpræget
af
den
fuldstændig
tåbelige
besparelsespolitik,
som
landHolsten.
ogsynes
delstatsregeringen
Kiel har kun
førthar
specielt
modbriller
det danske
Og dagen
alligevel
det, som om vissei politikere
de positive
på,
Jeg har tidligere været inde på problematikken
når mindretals
der er penge skoler.
i statskassen.
første
gang
i
mine
udtalelser
i forbindelse
medatde
danske
Nu skal der så spares, og hvad
er vel mere
naturligt, end
man
ændrerårsmødet
der i 2010.
lovmæssige
tilskud til skoleforeningen ud fra den fejlagtige antagelse, at
tilskud
mindretal
er frivilligt og
ændres efter
forgodtbefindende.
Mentilogså
kommentarer
frakan
politikere
og skolefolk
fra det danske
Detmindretal
er et forslag,
i denkraftigt
grad er afstand
ødelæggende
for mindretalsarbejdet, Men
at
harder
taget
fra besparelsesplanerne.
mindretallet
– såfremt
finansloven vedtages i den udformning, der lægges
lige lidt har
det hjulpet!
op til, risikerer at måtte lukke mange af de små skoler rundt omkring i
Øjnene lukkes hos ellers ansvarshavende tyske politikere for økolandsdelen.
ligestilling,
loveved
laves
om, således
at de
følger
den forJegnomisk
tror ikke,
at en enesteogtaler
de mange
årsmøder
rundt
omkring
i
ringelsespolitik,
som
er
blevet
foreslået
og
vedtaget.
Sydslesvig undlod at berøre emnet, og Landdagen i Kiel fik sendt en lang
Resultatet
sesomnudettydeligt:
Dansk
Skoleforening
harogbesluttet
række
af signaler
uhørt pinlige
i at lave
aftaler, lovgive
derefter at
bryde
det helePoulsen-Skolen
under ledelse af i den
mand, der
sin tiltræden
som
Christian
Flensborg
skalvedlukkes
for at bevare
ministerpræsident
fortalte,
at mindretallet
ville have sin største og sikreste
flere af de mindre
skoler
i landsdelen.
støtte i hans hænder.
Dette ud fra betragtningen, at lukning af skoler uden for de større
Vi må
erkende,
at søndagstaler
har
hørt nok af nu
– nu skolers
kræver det
hårdt
byer
være
katastrofalt
forvidanskheden
i disse
nærområarbejde
afvil
mindretallet
at ændre opfattelsen
hos flertallet.
Læsder.
mere om problematikken i den aktuelle kommentar skrevet af
Årsmøderne formand
i 2011 Per
vilGildberg.
ikke blive besøgt så tæt som vi plejer.
Skoleforeningens
Kun to
af ligaens
bestyrelse
i år mulighed
Ligaen
varmedlemmer
ved de danske
årsmøder
i årharrepræsenteret
af for
4 at
deltage. ÅrsmødetFredag
i Egernførde
bliver besøgt
vor næstformand
bestyrelsesmedlemmer.
var undertegnede
på besøgafi Risby
og Askfelt,
Thorup og årsmødet
i Ladelund
besøges –som
vanligt
hvorAnne-Marie
en hilsen fra Slesvig-Ligaen
blev overbragt
til de fremmødte
og meget
af pos
Horst-Werner
Knüppel.
a pro
udmeldingerne
om nedskæringerne for mindretallet har jeg aldrig
tidligere
oplevet,
at årsmødet
i Risby
havde samlet
så mange
mennesker, ligaens
at de
I april
måned
samledes
bestyrelsen
for bl.a.
at planlægge
fyldte
en
hel
gymnastiksal.
Lørdag
overbragtes
Ligaens
hilsen
til
deltagerne
landsmøde 2011. Det vil efter det fastlagte rotationsprincip blive
i Holtenå
af ivor
næstformand
Thorup,den
i Frederiksstad
talte
Leif
afholdt
Sydslesvig
og Anne-Marie
afholdes lørdag,
10. sept. kl.
13.00.
Liltorp
på Ligaens
og i Ladelund
vor hilsen
af Horst
Vi har
været vegne,
så heldige
at A.P. blev
Møller
Skolenoverbragt
vil lægge
lokale
Werner
Knüppel.af Ligaens medlemmer har næppe set skolen, så efter
til. Mange
Ligaens
landsmøde
skal efter
sædvane
Sjælland.
Mødet på
landsmødet
vil 2010
der være
mulighed
forafholdes
at få enpålille
rundvisning
afvikles
lørdag, den 11. sept. 2010 i Hundige syd for København.
skolen.
OmLæs
mødested
og -tid, oplæg
dagsorden
til Landsmødet
læses andet
om mødetid,
oplægogog
dagsorden
andet sted ikan
bladet.
stedDer
i bladet.
er i år tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Leif Liltorp, Frode
DerSørensen
er i år et og
enkelt
bestyrelsesmedlem
på valg,
det ertil
voratkasserer
Jens
undertegnede
– og alle
er villige
modtage
genHønholt,
valg. der er villig til at modtage genvalg.
Med
venlig
hilsen
Med
venlig
hilsen
Flemming Radsted Madsen

Flemming Radsted Madsen
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Tine Andresen
Foreningskonsulent
Sydslesvigsk Forening

Per Gildberg,
formand forsig selv er
At markedsføre
noget,
det danske mindretal
Dansk Skoleforening
for
kan og Sydslesvig
skal blive bedre til. Vi
skal gøre opmærksom på os
selv – ikkedanske
mindst skoler
i Danmark.
Mindretallets
i
Sydslesvig
gennem
Dansk
På trods eraf, at
vi i 2010
med
Skoleforening
forSydslesvigloven
Sydslesvig
vedtagelsen af
organiseret
som fast
et privat
skolevæsen.
er blevet
forankret
i den
I modsætning
til andreer private
danske lovgivning,
behovet
skoler
landet Slesvig-Holstennordpå
fik
for i oplysningsarbejdet
de ikke
danske blevet
skoler, efter
mangeårige
mindre. Tværtiforhandlinger med regeringen i Kiel,
mod.
Man
kan
næsten fristes
i den nye skolelov fra 2007 status som
til
at
sige,
at
Sydslesvigloven
den offentlige skole for mindretallets
hårdt
tiltrængt
nødvenbørnvar
og en
unge.
Eleverne
var dermed
det kan forventes,
fra dighed,
delstatendaSlesvig-Holstens
side at
der efterhånden
kommer
flere
tilskudsberettiget
på lige
linje med
og i flere
politikere
til, der ikke
elever
den offentlige
skole.
føler sig særligt forpligtet overI årene 1997 – 2007 med manglende
for mindretallet. En udvikling,
ligestilling og fastfrysning af
der genspejler
den generelle
tilskuddene
fra
Kiel,
skulle
situation i Danmark
ogpr.blandt
Skoleforeningen
i gennemsnit
år
danskerne,
for Konsekvensen
hvem vi – lispare
1 million euro.
dansksindede
blevgegyldigt,
centraliseringhvor
og lukning
af flere
vi er – i bund og grund alle er
institutioner.
I modsætning
”tyskere”.til Danmark er kultur
og Iskole
opgave
for det
voreenegne
rækker
er enkelte
der hang
forbundsland i Forbundsrepublikken
–
eller
måske
skal
man
snaTyskland,
hvorfor
lovmæssige
rere
sige
trang
–
til
at
tro,
bestemmelser etc. kan være ganske at
vi er noget
særligt,
hvilket
forskellige
fra land
til land.
Men vi
på
mange
måder
også
er.
gennem skoleloven af 2007 fikDet
passer, at
vi har sin
en særstatus
merværdi
mindretallet
bekræftet

Aktuel
Aktuel
kommentar
kommentar
de private
og også men
Mindretallets
assimilation
af mindretallet
som blandt
mindretal.
Ikke skoler
kun sprogligt,
også i skolevæsen
midten og adskiller
institutioner,
bygninger,
seværdighe-- noget
bekræftet en økonomisk
ligestilling
fra og
flertallets.
Vi harfra livet
alle i mindretalsråd
og også
samfundsmæssigt.
Vi eksisterer
side sig
omstrukturelt
side der
situationer
mindretallet samt
tre EU
med
den
tyske
offentlige
skole.
blandt
andet,
på
grund
af
spredt
betegner
som
diskriminering.
med flertalsbefolkningen. Men erfaringen viser, monitorer med de nævnte interviews plus citater.
bosætning
afstande til med en tidstavle og muligheat man,
man kommer til Danmark,
bestemt med
2. etlange
busstoppested
For når Skoleforeningen
syntes
Vi har behov for og er utrolig
skolen, mange små enheder med til
ikke skal
at man er
noget særligt,
at se aktuelle
en tro,
økonomisk
ligestilling
på bare fordi den for på en ekstra monitor
taknemmelige
for denemner
hjælp og
dels ikke-årgangsdelte klasser. En
man er
dansk sydslesviger
– og
detfor
er ikke
engang
skoleområdet,
efter årelang
kamp
støtte,
vi
får
fra
den
danske
stat
fra
mindretalslivet
–
som
p.t.
100%-demonstratisådan struktur er kendetegnende
retfærdige
tilskudssatser, realistisk.
gennem
statsministeren,
udenrigsJantelovens
skyld!
onerne.
Og
3.
en
plakatsøjle
med
afstemningsplafor et mindretal. Alligevel kan vore
Vi mente, efter forhandlinger på
og
undervisningsministeren,
fra 1920
og en
med
filmsekvenser
klassekvotienter
og antal
af lærere
i monitor
At organisationer
som
Grænseforeningen
og kater
højeste plan i ministeriet i Kiel
fra
Sydslesvigudvalget,
fra
fra
samme
periode.
forhold
til
elever
godt
sammenlignes
Slesvig-Ligaen
som gode
venner
mange
at have vundet
forståelse
for, gennem
at
regionsformand
Carl
Holst
og
fra
med tilsvarende
forhold både i
år arbejder
på at sætte
fokus på
mindretallet,
er Udstillingen
har indtildenvidere
på Århus
mindretallets
medlemmer,
hvoraf
danskestået
offentlighed.
Vi tror
Danmark og i Slesvig-Holsten.
en uundværlig
størstedelen hjælp,
er tyskesom
statsborgere, har
på,
at
det
politiske
pres
vil
føre til
Rådhus,
Horsens
Rådhus,
Vi har i de seneste år centraliseret ind
de skal
have rettigheder
en stor tak
de samme
og pligter som
ændring
af
forslaget.
Vi
accepterer
Vejen
Bibliotek
og
Sydtil benet. Vi har gennem indføringen
medlemmer
flertalsbefolkningen i
den arbejdsgruppe
fra dansk og
for. Det
er dog af
mindretaldansk
Universitet Odense.
af fællesskolestrukturen koncentreret
det samfund,
lever i. Vi troede på
tysk
side,
som
skal
kulegrave
let selv,
der skalvi komme
Desuden
har
den
været
og
kræfterne efter bedste evne. Vi har i
forståelse
for,
at
vi,
som
skatteborgere
mindretallenes
økonomiske
ud af busken og råbe
vil fremover være med situation,
til
dag ni fællesskoler med overbygning,
Slesvig-Holsten,
men vi forventer, at princippet om
”Hej i dansker!
Jeg er har
dinkrav på en
men der er en grænse for, hvor meget
Kulturnatten
på
Christiligeværdig
og min?”
imødekommende
100 procent ligestilling ikke står til
landsmand,
er du
vi kan centralisere til større enheder.
ansborg.
Dele af den har
behandling.
Vi
troede,
at
det
vigtige
debat og disposition!
– selvom svaret i langt
Vi kan ikke have elever, som hver dag
desuden
været
med på rejvar sket: At vore børn - efter årtier
skal køre to timer eller mere til skole
de fleste
tilfælde
vil
være
Ligestilling
kan
ikke
gradbøjes!
semessen
”Ferie
for
alle”
med økonomisk diskriminering - blev
og vise versa. Vi kan ikke lukke vore
skuffende.
i
Herning.
I
forbindelse
betragtet som ligeværdige.
Vi er ikke 2. klasse-borgere. Vore
små skoler uden at reflektere over
med
års- Det
børn de
er sydslesvigske
100 procent værd.
Indrømmet:
På
dem,
der
skolernes betydning for kulturlivet,
Vi har gennem alle drøftelser
møder
2011
åbnes
udstilføles
makabert
at
skulle
kæmpe
for
ser på
mindretallet
forenings- og kirkelivet i mindretallet.
bekræftet
vor forståelsefra
af ligestilling.
ligestilling
i
et
demokratisk
samfund
lingen
på
Kulturmaskinen
Danmark
uden som
at betyder
vide det, ordet
Vore skoler ligger som små kulturelle
En ligestilling,
Tysklandi i 2010.
Men også
isom
Odense
området
ved denne
øer i det store flertalshav!
nogetsiger,
om både
det, ikan
godevi
oggodt
dårlige tider. Når
historie
viser,
at
et
flertalssamfund
Fokus
på
mindretallet
med
dets
historie,
Brandts
Klædefabrik,
hvor
Derfor vil en kold, pragmatisk
virkeflertalsbefolkningen
som en sekt – et luksparer, så sparer
altidkan
definerer
efter egne
og oplevelsesmuligheder.
den
ses fraligestilling
og med den
lukning
af udelukkende økonomiske
vi med. Nårder
elevtilskudssatserne
i dethverdag
ket selskab,
kredser
behov.
Christesen.
grundeRoald
forårsage
ubodelig skade på
26. maj indtil den 21. juni.
offentlige
går ned,
om sig
selv. Men
detreduceres
er jo satserne Layout
hele
mindretallet.
for
vore
elever
tilsvarende.
Derefter
Vi håber - er
medden
klar ”booket”
modstand i egne
egentlig ikke det, vi vil. Vi
Der,
hvor
de
pædagogiske
tilbud
ikke
rækker
og
med
hjælp
og
til
at
stå
på
Alsion
i
Sønderborg
i
anledning
af støtte
en fra
vil gerne
være ensparekniven
levende del
af det danske fælSå kommer
i Slesviger optimale på international
grund af for få børn,
og
alle
vore
venner
at
overbevise
de
sprogkonference
sidst
i
juni,
og
der
lesskab
og kan
godt blive
kede afnok,
desinteresse
og
Holsten.
Situationen
er alvorlig
hvor der samtidig
kan spares penge,
regerende
i
Kiel
om,
at
den
uhyrlige
er
forespørgsler
fra
Grænseforeningerne
i
Grinduvidenhed
blandt
danskerne.
der er ikke
fordi vore
politikere
har Så
bevilget
hvis andet
der kan findes alternativer,
fejl, som er begået, skal korrigeres.
sted og Men
fra Høng
på Sjælland.
penge
til tage
alskens
formål,
at vi
at gøre
end at
kampen
opuden
– selvom
engang lukninger.
overvejes
vi skal
pengene
der. Don
Og pludselig
imellem
følervar
os som
Quijote, er
mens altid
vejrmølMen vi må
ikke glemme,
at det oftest
er dem, der
se pædagogik,
økonomi
og
Per Gildberg,
af mindretallet
lerne diskrimineringen
ufortrødent og uberørte
drejer videre.
kulturpolitik som
en helhed!
kender
Sydslesvig, der vil have udstillingen
formand
for til at
der. Pludselig falder de logiske
stå
et
sted
–
det
er
ikke
den
almindelige
dansker,
Dansk
Skoleforening
for Sydslesvig
SSFsargumenter
Sydslesvig-udstilling
er tænktafsom Det
et forsøg
tages der højde for i bevillingen
for en ligestilling
der
siger:
”Wow!
Sikke
et
spændende
emne,
på at mindretal
oplyse om
og det
danskeframindreden danske stat til Sydslesvig. Vore
ogSydslesvig
flertal. Pludselig
mener
hvordan
kan
vi
få
den
udstilling
hertil?”
Så
det
ekstra behov som mindretalsskoler
tal. Som
skriver i invitationer
man iviregeringskoalitionen
i Kiel, og
at pressemeder
ikke
nok
med
bare
at
placere
udstillingen
og
så
kompenseres
der
for
fra
dansk
side
mindretallets
skoler kun
skaludstillingen
have 85
delelser,
så er formålet
med
netop at
Ansøgninger
håbe
på,
at
der
er
nogen,
der
gider
se
den.
Derfor
ikke
fra
tysk!
Derfor
forventer
vi
af
de
procent
af
elevtilskudssatserne
i
den
om støtte fra
styrke forbindelseslinjerne mellem Sydslesvig og
satser
SSF
kontakte skolerne
i området og
tyske
politikere,
at vore
børnpå
ogat
unge
offentlige
Pludselig skalkendskab
vi i
Slesvig-Ligaen
Danmark
og atskole.
øge danskernes
til deres
kan
modtage
den
samme
støtte
som
give
dem
et
tilbud
om
at
få
besøg
af
en gæstelæ-hjemden
danske
skole
spare
15
procent
nationale mindretal lige syd for grænsen. UdstilForeninger og institutioner,
deres venner irer,
den der
tyskefortæller
skole. Vore
om
”verdens
mest
spændende
mere
end
i
den
offentlige
skole.
mehørende
i
Sydslesvig, kan
lingen informerer om den historiske samt
kulturbørn er 100 procent
værd! Først når vi
grænseland”.
søge
støtte
fra
Slesvig-Ligaen
til
og mindretalspolitiske
i mindretallet
og procent, kan mindretallet
Så er det, at vorudvikling
selvforståelse,
har de 100
Tine Andresen
kulturelt og humanitært arbejde i
vor
demokratiforståelse
og
vor
det dansk-tyske grænseland – med en vinkling
til
se en ligestilling
og en accept, som er
Sydslesvig.
logik får debat
et knæk.
så er det, at ognødvendig
den aktuelle
omOg
diskrimination
ligestil- for at kunne
Ansøgninger
om støtte fra Slesvig-Ligaen
leve side og
Ansøgningsskema rekvireres hos
vi mindretallet
med al tydelighed
ling af
i en må
tyskfortælle
politisk side
hverdag.
i fred og fordragelighed.
Foreninger og institutioner,formanden,
hjemmehørende
hvortili Sydslesskemaet efter
politikerne
i regeringen
Kiel, som og videoudDen er
konciperet
som eni planchevig,
kan
søge
støtte
fra
Slesvig-Ligaen
til returneres
kulturelt og
endt udfyldelse
inden
Vi
er
sammenlignelige,
men
en
ellers
ved
enhver
officiel
anledning
stilling med nøgterne historiske facts krydret med
humanitært arbejde i Sydslesvig.
1. april eller 1. oktober hvert år.
sammenligning kan kun finde basis
bekræfter
værdien
af
mindretallene
interviews af danske sydslesvigere, der ifortæller
rekvireres hos formanden, hvortil
ligestilling. ForAnsøgningsskema
mindretallets unge
og mindretalskulturen, at det er dybt
På detreturneres
første styrelsesmøde
skemaet efter endt udfyldelse
inden 31. efter
om deres
hverdag
i
Sydslesvig
og
om
det
at
være
findes der intet alternativ
til denår.
danske
ovennævnte ansøgningsfrister vil
uretfærdigt og diskriminerende at
august
hvert
sydslesviger.
indkomne ansøgninger blive beskole. En skolegang i de offentlige
sætte mindretallets skole til en værdi
På det første styrelsesmøde
efter ovennævnte
ansøghandlet,
og evt. bevilget
støtte vil
tyske
skoler,
som
ministerpræsident
af
85
procent
sammenlignet
med
Udstillingen er sammensat af tre enkelte ”installaningsfrist vil indkomne ansøgninger
blive
behandlet,
efterfølgende
blive
udbetalt.
Peter Harry Carstensen
har foreslået,
flertalsskolen.
og evt. bevilget
støtte vil efterfølgende blive udbetalt.
tioner”:
1. væggen med en imponerende Istedløve
vil i overskuelig tid føre til en
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ÅRSMØDEPLAKATEN 2011 - et digitalt kunstværk
Dette års plakat er designet af SSFs amtskonsulent i Rendsborg – Egernførde Amt, Per Dittrich.
Valget af Istedløven er jo højaktuelt, da netop 2011 bliver det år, hvor løven efter sin lange rejse
vender tilbage til Flensborg.

wh

Amtskonsulent, Per Dittrich, ved
arbejdspladsen i Egernførde.

Genialt er det, at billedet er udformet som en mosaik bestående af
ikke mindre end 1500 små billeder fra den sydslesvigske hverdag,
billeder, som er leveret af fotograf Lars Salomonsen.
Oplægget til årsmødeplakaten foreskrev et værk, som bl.a. skulle
beskrive den sydslesvigske mangfoldighed – altså noget med
mange billeder. Det er så blevet til over tusinde fotos som grundlag
for den statue, der nok vil blive en af årets mest omtalte.
For at tilskuerne vil kunne genkende de mange forskellige
motiver, vil der til årsmødepladserne blive fremstillet kæmpestore
plakater.
wh

Vore indsamlinger

Vi har ved landsindsamlingen 2010 til fordel for Den danske Børnehave i Rendsborg og til
støtte for Ligaens arbejde med stor taknemmelighed og glæde modtaget
John Holsko, Aalborg 200 kr. – Thorkild Husum, Skørping 250 kr. – Birgit Lund, Hellerup 2.500 kr. –
Sv.E.Thomassen, Flensborg 250 kr. – Leif Volck-Madsen, Harrislee 200 kr. – Aage Riber, Løkken 100 kr. – Poul
Vilhelmsen, Hjørring 300 kr. – Anonym, Hørsholm 2.000 kr. – Knud Lambert, Ringsted 300 kr. – Rita og
Leif Liltorp, Middelfart 200 kr. – Helle Jørgensen, Hørsholm 100 kr. – A.Møller Pedersen, Hedensted 200 kr. –
Søren Gynther-Sørensen, Højbjerg 300 kr. – M.L. Krog-Meyer, Charlottenlund 140 kr. – V. Brogaard Nielsen,
Varde 200 kr. – Birgit Jacobsen, Lystrup 700 kr. – Henrik Grønholm, Vanløse 290 kr. – Rigmor Leschly,
Ebeltoft 200 kr. – Knud Jessen, Skive 200 kr. – Ruth Rosendahl, Aalborg 2.500 kr. – Sv.E.Rosendahl,
Aalborg 2.500 kr. – Lorentz Korsgaard, Kappeln 350 kr. – Lise Birch, Kbh. Ø 2.000 kr. – Holger Andersen,
Højbjerg 200 kr. – Kurt Tønning, Vorbasse 200 kr. – Kirsten Thomsen, Rinkenæs 200 kr. – Chris Andersen,
Ulfborg 500 kr. – Anna C. Bruhn, Flensborg 200 kr. – N.O.Kajhøj, Glumsø 100 kr. – Carl Thorkild Nielsen,
Horne 500 kr. – Gotfred Jespersen, Vildbjerg 200 kr. – Morten Jensen, Vordingborg 300 kr. – Knud Vægter,
Nr. Alslev 500 kr. – Helga Berg, Nr. Nissum 470 kr. – Rolf Neergaard, Herlufmagle 300 kr. – Knud Olesen,
Sønderborg 2.000 kr. – Laust Peter Lausten, Bagsværd 3.500 kr. – C.B.Karstoft, Krusaa 300 kr. – Sv. Axelsen,
Løgstør 300 kr.
I alt er der fra medlemmer indkommet 25.950,00 kr.
Boet efter Kirsten Nøkkentved: kr. 200.000
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MINDEORD
Vor sidste Thrane er fløjet bort.

wh

Få uger inden Hans Thranes 90 års fødselsdag fik vi den sørgelige
melding, at Slesvig-Ligaens æresmedlem Hans Frederik Thrane
var død.
Hans Thrane var det vi med ordets inderligste betydning kalder
en hædersmand. Altid venlig og glad og med en humoristisk
indgang til mange ting. Hans største interesse var forholdene for
Det danske Mindretal i Sydslesvig.
Han nævnte selv en gang, at han næsten fik Sydslesvig-bacillen
ind med modermælken, og at han som dreng sammen med sin far
drog på cykel til de danske årsmøder.
Senere, når han alene deltog i årsmøderne, skulle han have det
hele med alle dagene og overnattede derfor i sin lille bil sovende
på førersædet for at spare på udgifterne.

Hans Thrane havde ikke tal på de mange
årsmøder han har deltaget i – men det var
mange – rigtig mange, og han savnede det
forfærdeligt, hvis han et år var nødsaget til at
melde fra til et møde.
Medlemsskabet i Slesvig-Ligaen startede
allerede i 1955, og hurtigt blev han et aktivt
medlem, der stillede sig til rådighed som
indsamler ved de store kampagner, der i 50-erne
og 60-erne blev stablet på benene til fordel for
bygningen og udvidelserne af specielt skolerne
i Rendsborg-Egernførde amt.
Så sent som i dec. 2010 solgte han julemærker
og hentede tilskud til Ligaen til fordel for det
danske arbejde.
Hans Thrane var aktiv lige til det sidste, men
vi kunne godt mærke, at kræfterne slap op, og
han meddelte, at dette var sidste gang, han ville
deltage aktivt i vort indsamlingsarbejde.
I 1972 var Hans Thrane blevet indvalgt i
Ligaens bestyrelse.
Med trofasthed over for foreningens
idegrundlag deltog han med enestående flid og
interesse i bestyrelsens arbejde.
I 27 år var han et skattet medlem af foreningens
bestyrelse, og i forbindelse med hans udtræden
i 1999 blev han udnævnt til æresmedlem og
modtog i den forbindelse Slesvig-Ligaens
hæderstegn.
Hans Thranes store interesse for mindretallet

gav sig udslag i mange tanker, og min
forgænger i formandsstolen nu afdøde Ingvard
Bro foreslog en gang Hans og hans afdøde
hustru Gertrud Thrane, at de sammen med
Slesvig-Ligaen donerede penge til opførelsen
af et kulturhus i Flensborg.
Gertrud Thrane opnåede aldrig at se
bygningen.
Hans Thrane derimod fik det hele med
– overdragelsen til SSF på Flensborghus af
den store check på en lille million, hvoraf
Gertrud og Hans Thrane donerede halvdelen,
en million som blev brugt ved købet af grunden
på Oksevejen. Det første spadestik blev taget
en kold januardag i 2007, og indvielsen af huset
fandt sted i september samme år.
De har begge – Gertrud og Hans Thrane – sat
sig et varigt og kærligt minde om deres årelange
virke for danskheden i Sydslesvig.
Slesvig-Ligaen vil med stor respekt og
taknemmelighed mindes ikke mindst Hans
Thranes gerning og indsats for det danske
mindretal i Sydslesvig.
Begravelsen fandt sted fra Grindsted Kirke
mandag, den 28. februar 2011.
Vor Thrane er fløjet bort – æret være hans
minde.
Flemming Radsted Madsen
Slesvig-Ligaen
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SKOLELUKNING

Siden regeringen i Kiel besluttede at nedsætte tilskuddet til de danske skoler til 85% af tilskuddet
til de offentlige skoler, har Dansk Skoleforening for Sydslesvig ihærdigt arbejdet på at finde de
nødvendige besparelser.
Der har været holdt utallige
møder, og hele mindretallet har
involveret sig i debatten. For
det drejer sig jo ikke bare om
skolerne, for de danske skoler
har næsten alle også en kulturel
funktion for de danske foreninger og menigheder.
Det stod efterhånden klart for
alle, at man ikke kunne undgå
lukning af en eller flere skoler.
Lige så klart var det også, at
alle ønskede at bevare deres
skole – om det så var den lille
wh
på landet eller den store byskole. I sandhed ikke nogen let
Christian Paulsen-Skolen blev oprettet i 1946, og størstedelen af
opgave for skoleforeningen.
eleverne vil fra næste skoleår blive overflyttet til Jørgensby-Skolen
Efterhånden
koncentrerede
og Gustav Johannsen-Skolen.
debatten sig om to mulighelukningen, så synes det at være
skoler, som vil kunne optage de
der: Lukning af et antal små
en velovervejet og solidarisk
godt 200 elever. Bygningerne
skoler på landet eller lukning
velfunderet beslutning set fra
forbliver i Skoleforeningens
af en enkelt af de store skoler i
en mindretalpolitisk synsvinvaretægt
og
vil
fremover
blive
Flensborg.
kel. En ting er alle dog helt
brugt til dele af foreningens
Resultatet blev en beslutning
enige om: En ny regering i Kiel
administration, som i dag har
om af lukke Christian Paulsenbør ændre den diskriminerende
til huse i lejede lokaler i byen.
Skolen i Flensborg med virklovændring, så de danske minDette giver på langt sigt yderlining fra det kommende skoleår.
dretalsskoler igen kan blive
gere en besparelse.
Begrundelsen er bl.a., at der
ligestillet med de offentlige
indenfor rimelig geografisk
Selv om de berørte elever og
skoler.
afstand findes andre danske
forældre naturligvis beklager
wh

GENÅBNING

Siden 2000 har den hæderkronede danske bygning, Slesvighus, ligget øde hen. Meget har været
overvejet, bl.a. salg, men nu genopstår huset, som er beliggende ved indgangen til den indre by
i Slesvig.
Renoveringen og udbygningen er opdelt i flere faser,
og man håber at kunne afslutte første fase i slutningen
af maj måned i år – meget gerne til årsmødeweekenden. Herefter vil Dansk Sekretariat for Gottorp Amt,
Slesvig Bibliotek og Flensborg Avis´ lokalredaktion
flytte ind i den renoverede del.

wh

Disse funktioner har i øjeblikket til huse i en bygning
lidt længere inde i byen, og denne bygning vil efter
flytningen blive solgt og pengene indgå i Slesvighus
projektet.

Det er med stor glæde, at Slesvighusudvalget nu kan se resultatet af deres lange og ihærdige indsats.
wh
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Overborgmestervalget i Flensborg
- en succes for det danske mindretal

Overborgmester
Simon Faber
wh

Ved anden valgrunde i november fik Simon Faber ikke mindre end 54,8% af de afgivne stemmer.
Det betyder, at Simon Faber ikke kun har fået stemmer fra sit eget parti (SSW), men også i stor
udstrækning fra byens andre partier.
Et sådant resultat forpligter
naturligvis, og den nyvalgte
borgmester har da også gjort
det klart, at han ikke kun er
overborgmester for det danske
mindretal, men for hele Flensborgs befolkning.

Simon Faber har store visioner
for byen både på det økonomiske og det kulturelle område,
og han vil arbejde for at gøre
Flensborg til et grænseoverskridende bindeled i regionen,
og han er særdeles åben for et

øget samarbejde over grænsen.
Denne dynamiske og udadvendte holdning kan blive til
glæde for hele grænselandet.
Vi ønsker Simon Faber held
og lykke med embedet.
wh

Vore indsamlinger
Vi har i forbindelse med kontingentindbetalingen i foråret 2011 til støtte for Ligaens fortsatte arbejde med stor taknemmelighed og glæde modtaget
Carl T. Fruerlund Nielsen, Faaborg 350 kr. – Bjarne Laursen , Skive 100 kr. – Inge Hovgaard,
Kerteminde, 100 kr. – Palle Joensen, Charlottenlund 350 kr. – Signe Hansen, Roskilde 100 kr.
– Knud Aage Lambert, Ringsted 225 kr. – Rolf Viggo Neergaard, Herlufmagle 850 kr. – Laust
Peter Lausten, Bagsværd 500 kr. – Jørgen Engell, Vig 150 kr. – Knud Vægter, Nørre Alslev 350 kr.
– V.B:rogaard Nielsen, Varde 150 kr. – Peder K. Blume Dahl, Augustenborg 200 kr. – Peter
Laursen, Vildbjerg 150 kr. – Margrethe Bro, Silkeborg 250 kr. – Knud Jessen, Skive 200 kr.
– Birgit Jacobsen, Lystrup 500 kr. – Holger Andersen, Højbjerg 100 kr. – Søren Gynther-Sørensen,
Højbjerg 200 kr. – Ellen Johanne Petersen, Ebeltoft 100 kr. – Rigmor Leschly, Ebeltoft 150 kr.
– Ruth Jeppesen, Aalborg 550 kr. – Knud P. Knudsen, Svendborg 150 kr. – Henrik Grønholm,
Vanløse 350 kr. – Ruth Christensen, Kolding 100 kr. – Mogens Lyhne, Holbæk 350 kr. – Arne O.
Müller, Andst 200 kr. – Carsten B. Karstoft, Krusaa 350 kr. – Gert Kragelund, Bjert 150 kr. – Birgit
og Kurt Simonsen, Glostrup 200 kr. – Margot Korsholm, Haslev 150 kr. – Deloitte, Sønderborg
150 kr. – Carsten Dalgaard, Ikast 1.000 kr. – Anonym, Hørsholm 1.000 kr.
I alt er der fra medlemmer indkommet kr. 11.758

7

Moderne skolevirksomhed kræver bedre bygningsmæssige
rammer for fællesskolen i det sydøstlige hjørne af Sydslesvig.
I Egernførde drømmes om realiseringen af en nødvendig om- og tilbygning ved
Jes Kruse-Skolen og ikke mindst om byggeriet af en hal i byens danske hjørne på
Hans Christian Andersen Vej. Der mangles også vuggestuepladser.
Jes Kruse-Skolen knager i fugerne. Godt nok er den en herre på
godt 60 år; men det er ikke alene
grunden til, at skolebygningen giver sig. Nej, der er snart ikke mere
plads til elever, lærere og alle deres aktiviteter.
Moderne skolevirksomhed kræver
mere plads end i tidligere tider,
og det betyder, at skolen er nødt
til at få en om- og tilbygning for
at kunne honorere moderne krav.
Dette ønske er ikke bare grebet
ud af luften, og er slet ikke turdet
fremsat i tider, hvor mindretallet
presses økonomisk, hvis ikke det
var udtryk for, at det er alvorligt
ment. Skolen har en stigende elevtilgang med flere og godt fyldte
klasser til følge, og børnehaverne
har ventelister. Det danske står
stærkt her i området og ses gennem mange medlemmer i ungdoms- og idrætsforeningerne og
ikke mindst i SSF.
Denne tilstrømning kan statistisk
belægges, idet skolen i kraft af
børnehaver og omkringliggende
danske skoler kan regne sig frem
til, at der de næste 3 år vil være
op imod 350 elever i skolen. Og
ikke nok med det; men skolen
er godkendt som en ”Gemeinschaftsschule”, hvilket betyder, at
der snarest muligt skal oprettes
heldagsskole med bespisningsmulighed for eleverne, så det er ikke
så sært, at den gamle skolebygning
knager. Derudover er fritidshjemmet ved siden af skolen fuldt belagt og har rigtig mange børn, som
tilbringer hver eftermiddag enten
ude eller inde sammen med hjemmets pædagoger, så den institution
vil der også i fremtiden være god
brug for.
I skolen er der først og fremmest
brug for flere klasseværelser. De
gamle er for få og for små. Det
er svært at placere deletimer, og
med den fleksible indskolingsfase,
hvor eleverne må bruge 3 år om de
første 2 år, skal der være mulighed
for holddannelse i 1. – 2. kl.
I fællesskolens 7. – 10. kl. med 28-
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34 elever på udvidet hold i f.eks.
dansk, tysk, engelsk og matematik
er det vanskeligt overhovedet altid
at kunne tildele eleverne hver især
bord og stol. Gruppearbejde er næsten umuligt.
Så forslaget er at bygge et antal
klasseværelser på arealet ved det
gamle fritidshjem. Her kunne
indskolingen få deres lokaler sammen med evt. forskolen fra børnehaverne. Det ville frigive plads i
børnehaverne til vuggestuepladser
– et stort behov og et alvorligt problem, hvis ikke snart mindretallet
kan tilbyde dette i Egernførde.
Med forskolen i samme bygning
som indskolingen kunne de ældste
børnehavebørn opleve et tæt samarbejde med skolens 1. – 2. kl. og
dermed langsomt blive forberedt
på skolegangen. Børnehavens ansatte skulle stadigvæk stå for forskolebørnene, og forskolen kunne
benytte Egernførde Børnehaves
legeplads. Samtidig med bygningen af klasseværelser skulle den
nye bygning indeholde et fællesareal, så eleverne havde mulighed
for at mødes til morgensang, fælleslege, små teateropførelser eller
andre fællesaktiviteter.
Med en ny bygning med 4 klasseværelser ville der blive mulighed
for at frigøre klasseværelser i den
bestående bygningsmasse. Disse
klasseværelser skulle så til dels
nedlægges for at gøre andre klasseværelser større og mere tidssvarende. Der skulle indrettes grupperum, så undervisningen kunne

organiseres mere fleksibelt, og der
skulle overvejes, om det ville være
muligt at skabe plads til elevskabe
og –toiletter. Enkelte faglokaler er
også klemte, og måske skulle placeringen af klasselokaler tænkes
om, så musik kunne få en bedre
placering i skolebygningen, da faget ind imellem medfører ”støjgener” for andre fag. Ved en flytning
af musik kunne skolebiblioteket
få mere plads – en mulighed som
ville give skolens åndehul endnu
flere muligheder for at fylde sin
plads.
Hjemkundskabslokalet
trænger
også til renovering og evt. udvidelse, og formning, som er
placeret i kælderen, kunne måske
komme op i dagslyset og få plads
i en tilbygning sammen med indskolingen. Derudover er det nødvendigt at medtænke opholdsrum
til eleverne til brug i evt. ubetjente
timer, fri– eller ventetimer. I dag
tilbringer eleverne den slags timer
i deres klasseværelse, i godt vejr i
skolegården og ellers i skolebiblioteket, når det er åbent.
En hal for alle
En bygning på arealet mellem
skole og børnehave, hvor det nu
fjernede fritidshjem lå, skulle altså
indeholde klasseværelser og alt efter pladsen måske også formning
– eller kunst, som vi kalder det i
dag. Det ville løse en del af lokaleproblemet på skolen; men ikke det
hele. Jes Kruse-Skolen råder foruden en gymnastiksal også over en
sportshal; men den er ikke ret stor.

wh

Mellem skolen og børnehaven lå det gamle fritidshjem, som nu er revet
ned. Her ville en bygning med nye klasselokaler til de yngste elever
kunne finde plads.

Den kaldes i folkemunde en halv
hal. Det var så vidt midlerne rakte
i begyndelse af 1990´erne; men
hallen kan ikke længere dække
alle de behov, som nødvendigvis
opstår i forbindelse med idrætsundervisningen og byens danske
foreningers aktiviteter.
Med 19 klasser i skolen er der
mange idrætstimer i løbet af ugen,
og lægges nogle af disse timer
sammen - som f.eks i overbygningen med næsten 50 pr. årgang
- er hallen for lille. De unge mennesker i de ældste klasser har
brug for megen plads for at kunne
strække ud, og med høj motivation
i undervisningen er det nødvendigt
ind i mellem at drosle glæden og
begejstringen for overhovedet at
være i hallen. Det lever eleverne
og lærerne med, men det kunne
være anderledes. Tidligere havde
skolen da også mulighed for at
låne den tyske skoles hal; men
pga. stigende elevtal lægger den
skole nu selv fuldt beslag på hallen. Mindretallets foreninger er
lige som skolen klemt hvad angår
halplads. Såvel idrætsforeningen
som ungdomsforeningen er nødt
til at sprede deres børne- og ungdomshold rundt i byens haller,
hvor nu man kan få plads. Og det
er ikke nemt, for disse haller er i
forvejen godt fyldt op. Det giver
samtidig heller ingen mulighed for
at skabe en følelse af fællesskab
for mindretallets unge, når det
gælder foreningsliv.
Badmintonforeningen holder til
i skolens hal, men har brug for
flere haltider for at kunne udvide
aktiviteterne, så de er også klemte
og endelig bør nævnes at fritidshjemmet også har fast tid i hallen;
men ofte må afgive tid, når andre
foreninger eller skolen pludselig
har brug for eftermiddagstid. Hvad
angår det sidste, sker det i øvrigt
ofte, at hallen er lukket over flere
dage, fordi skolen har brug for
arealet til teater, sommerkoncert,
julefest, afholdelse af eksamen
m.v. Derfor foreslås det, at der
bygges en hel hal på sportspladsen ved siden af skolen på Hans
Christian Andersen Vej. Sammen
med vores nuværende lille hal
kunne de to dække skolens behov
i forbindelse med idrætsundervisningen, og skulle det vise sig,

at der samlet ville være lidt luft
om formiddagen, ville der være
mulighed for danske foreninger
i byen at tilbyde en formiddagsaktivitet som f.eks. mor-barngymnastik eller idræt for ældre.
Samtidig med bygningen af en ny
hal skulle der i den ene gavlende
indrettes et cafeteria, som kunne
bruges af skolen om formiddagen
som bespisning i forbindelse med
heldagsskolen og af foreningerne
som cafeteria om eftermiddagen,
når f.eks forældre venter på deres
børn eller unge. I den anden ende
af bygningen skulle der foruden
omklædningsfaciliteter også indrettes foreningslokaler.
Med en hal på sportspladsen ville
Jes Kruse-Skolens gamle gymnastiksal kunne omfunktioneres til
en festsal. Det ville betyde omfattende renoveringer; men salen
har allerede en scene, som med
forbedringer ville fremstå som en
tidssvarende mulighed for arrangementer også for egnens voksne.
I skolen arbejder en engageret
dramagruppe med den første store
forestilling, som har premiere før
sommerferien, og i realiseringen
af heldagsskolen vil der uden tvivl
være god brug for sådanne muligheder. Skolen mangler også et mødelokale til forældremøder, hvor
der nemt kan være mellem 60 og
80 fremmødte forældre til de store
årganges forældremøder. Indrettet
som fest-, møde- og prøvesal vil
den gamle gymnastiksal kunne
opfylde et mangeårigt ønske om
bedre faciliteter ved skolens arrangementer.
Mindretallet står stærkt i det
sydøstlige hjørne
Jes Kruse-Skolen er Sydslesvigs
første fællesskole. Den blev oprettet i 1995 og beregningerne fra
dengang om, at det ville være en

investering i fremtiden, har vist
sig bæredygtige. Skolens centrale
rolle i kernen af det sydøstlige
hjørne er blevet styrket ved den
efterfølgende
omstrukturering.
Askfelt Danske Skole, Jernved
Danske Skole og Risby Danske
Skole sender elever til Egernførde
efter 6. kl., hvilket betyder, at familierne i området ved, at der ikke
er langt til overbygningsskolen,
hvilket igen har styrket både de
små skoler og dermed også Jes
Kruse-Skolen. Tilsammen har
de 4 skoler næsten 500 elever.
Mindretallet består fortsat i dette
hjørne af Sydslesvig, og med 2500
mennesker i menneskekæde langs
Egernførdes lange strande i protest
imod landsregeringens sparetiltag
i forsommeren 2010 slåes det fast,
at mindretallet også består i fremtiden. Det er altså en investering
i en fremtidig skolevirksomhed,
som her er beskrevet.
Om- og tilbygningen af Jes KruseSkolen og rejsningen af en hel hal
er nødvendig, og midlerne og bevillingen må tilvejebringes. Dansk
Skoleforening for Sydslesvig råder
imidlertid ikke over tilstrækkelige
midler til at indfri disse ønsker inden for overskuelig fremtid; men
de danske i Egernførde er kendt
for at stå sammen, når det gælder
en indsats for mindretallet. Nu må
mindretallets organisationer stå
sammen for at gøre en indsats for
Egernførde.
Denne opgave bliver også voldsom stor; men Egernførde er tidligere blevet reddet på målstregen af
gode venner i Danmark. Det bliver
nok også nødvendigt i denne sag.
Peter Olesen Müller
skoleinspektør
Jes Kruse-Skolen
Egernførde

wh

Sportspladsen, hvor en hal til gavn for hele mindretallet vil kunne bygges.

9

VESTERLED
Som omtalt i forrige nummer af
Thyras Vold, så er der foretaget
omfattende bygningsmæssige
ændringer i vinterens løb.
Lejrskolehjemmet er undergået
en kraftig foryngelseskur, med
en helt ny hovedbygning.
Dette betød samtidig et farvel
til 4 ældre bygninger på stedet.

INDBYDELSE

Dalgaard

Dalgaard

Trods den lange og hårde vinter, er det lykkedes at holde
tidsplanen, så indvielsen kan
finde sted som planlagt.
Bestyrelsen har udsendt indbydelse til ÅBENT HUS, og
vi viderebringer den hermed
gerne til vore medlemmer, som
er hjerteligt velkomne.
wh

Dalgaard

Kredsene bag Lejrskolehjemmet Vesterled, vil gerne invitere
ALLE interesserede, til et Åbent Hus arrangement på
Lejrskolehjemmet
Vesterledvej 76, Sdr. Haurvig, 6960 Hvide Sande

Søndag den 19. juni 2011
fra kl. 11.00 til 15.00

Vi står klar med kaffe/te & kage + postevand. Frokostkurv må
I selv medbringe
Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Carsten
Dalgaard,
tlf.: 97 15 58 51, og via carstendalgaard@mail.tele.dk

Glæden ved Vesterled – del den med
andre…

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.
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Hvordan var det dengang?
af Anne Oesterle

arkiv

Jeg var blevet færdig med min
læreruddannelse på Københavns Dag- og Aftenseminarium i juni 1974 og søgte ansættelse ved Dansk Skoleforening
for Sydslesvig enten på Ejderskolen i Rendsborg eller på Jes
Kruse – Skolen i Egernførde,
og efter en samtale med den
daværende skoleinspektør Ingvard Bro, der dengang endnu
boede i en større lejlighed på
skolen, og som i dag er pedelbolig, fik han mig overbevist
om, at det bedste for mig var
at starte på Jes Kruse – Skolen,
der efter hans mening var en af
de bedste i Sydslesvig, og jeg
fik at vide, at alt her var ærkedansk, og der blev forventet, at
jeg var ligeså.
Endvidere kunne jeg tjene et
par D-Mark ekstra, hvis jeg
næsten med det samme, altså
før sommerferien, kunne tage
med på lejrskole i Hørnum på
Sild sammen med Peter Bruhn,
der dengang var klasselærer for
den ældste S-klasse, altså hjælpeskolen.
Det var en hård begyndelse
for en nyudsprungen lærer.
Jeg skulle sove i samme rum
som pigerne på den gamle toklassede skole i Hørnum, men
det var nu ikke så slemt, det
værste var madlavningen og
indkøbene hertil. Der var selvforplejning, og maden skulle
laves i et meget gammeldags
køkken, der lå i et skur lidt væk

Og hvor og hvornår
var dengang?
Jo, det var i 70erne,
hvor jeg begyndte mit
arbejde på Jes Kruse
- Skolen i Egernførde.
fra skolen. Hvordan jeg klarede
det med elever, der ikke havde
ret megen lyst til at arbejde,
ved jeg egentlig ikke, men det
gik åbenbart, måske lavede jeg
det meste selv, såsom vandopvarmning og opvask i hånden
efter 13 personer. Nej, nogle
elever må have hjulpet. Alene
havde det været ret uoverkommeligt. Men en tanke havde
jeg: Det var nok ikke så let at
være lærer.
Efter sommerferien begyndte
mit rigtige skolearbejde. Jeg
havde ikke helt fuldt timetal,
der dengang var 28 undervisningstimer gange 50 minutter,
og det fordelt på 6 dage, men
alligevel havde jeg en ugearbejdstid på 40 – 50 timer med
transport og forberedelse.
Min mand og jeg boede dengang i Kiel – Kronsburg, og jeg
havde ikke noget kørekort. Det
betød vækkeur kl.5.30, transport med bil eller bus til hovedbanegården i Kiel – 35 minut-
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ters togtransport til Egernførde
– 15-20 minutters gang til skolen, og det sammen tilbage igen
og ud over det forberedelse til
næste skoledag.
Men andet skoleår blev endnu
hårdere. Der var vel lærermangel dengang, så jeg fik påduttet
34 timer, (se skema), og det
oven i købet med 11 timer i
1. klasse, hvilket er et ret anstrengende arbejde for slet ikke
at tale om det at undervise i 8
fag i 8 forskellige klasser, og
ud over det var der også de
mange planlægningsmøder og
lærerrådsmøder, som det jo hed
dengang. En hård omgang for
en næsten nybagt lærer.
Gudskelov var vi i 1976 flyttet
til Osterby ca. 5 km fra Egernførde, og jeg var begyndt på en
køreskole i Fleckeby og bestod
også efter mange timers teori
og praksis køreprøven. Jeg er
uden tvivl i denne tid gået ned
med flaget adskillige gange,
men det blev jo alligevel på en
eller anden måde hejst op igen.

Mit ugeskema i skoleåret 1975-76 var en stor udfordring - kun
søndag var undervisningsfri.
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Hvordan var det for næsten 40
år siden på Jes Kruse – Skolen?
Jeg kan kun sige: Ganske anderledes. Der var ca. 250 elever
og til sport kun den lille gamle
gymnastiksal. Håndarbejde, fysik og sløjd var indrettet i små
klasserum. Et lille bibliotek og
bogdepot lå nede i kælderen.
Kun skolekøkken og formning var i samme rum som i
dag, blot mere sparsommeligt
udstyret. Alle de nybygninger
vi kender i dag, er jo kommet
meget senere. Det var trangt
dengang.
Lærerværelset var der, hvor nu
skolekontoret ligger, og dengang blev der på skolen røget
meget mere end i dag, hvor
det jo er forbudt. Det var som
at komme ind på en slagmark
med al den røg og damp, der
kom fra de 20 lærere, der var
ansat på skolen, men som ungt
menneske er man jo ligeglad
med at passe på sundheden.
Næsten alle var startet på skolen i begyndelsen af 70erne,
og det gjorde også, at vi kom
hinanden lidt mere ved, at vi, i
hvert fald de fleste, kom sammen privat, at ved jule- og sommerfrokosten blev der festet
længere og måske på en lidt
anden måde end i dag.
Hvordan var det med undervisningen dengang? Som frisk
uddannet fra et moderne seminarium og med forskellige
praktikperioder på nye Københavnske skoler syntes jeg, at alt
var uhyre gammeldags på Jes
Kruse – Skolen. Alle eleverne
sagde De og hr., fru og frøken
… til lærerne. Ved forældremøderne var klasselærerne
ret despotiske, og de stillede
spørgsmål fra forældrenes side
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blev hurtigt affærdiget. I pauserne blev døren til klasserne
og skolegården låst, og biblioteket blev heller ikke besøgt ret
meget, eftersom der ikke var
særligt mange bøger til udlån.
Hvordan mine kolleger udførte
deres gerning, aner jeg ikke,
uden tvivl udmærket, men
hos mig i min klasse skulle
en lille reformation finde sted.
Jeg forlangte et nyt dansksystem. Johan Brinths tale – læse
– skrive - materiale blev mig
så bevilliget trods mange faglige protester. Eleverne fik kun
læsning som hjemmearbejde
og fik i pauserne lov til at blive
inde i klassen under mit opsyn,
og mange spil og en del legetøj
blev anskaffet til dem. Ved et
klasselærerrådsmøde blev jeg
og mine klassekollegaer enige
om at gå over til du - og fornavnsprincippet. Jeg må hertil
fortælle, at enkelte forældrepar
ikke var ret glade for dette. Der
skulle da være respekt og afstand mellem elev og lærer.
I løbet af de første år foretog
jeg hjemmebesøg hos forældrene, selvfølgeligt med deres
samtykke, og der blev foretaget
forskellige udflugter, hvor forældrene lærte hinanden rigtigt
at kende på en sjov måde.
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Her er elever og forældre på
besøg i vort hjem i Osterby.
Når vi var på lejrskoler kom
forældrene på besøg den sidste

dag, og der blev spist og festet
sammen. Endvidere indførte
jeg åbent hus, hvor forældrene
måtte overvære undervisningen
og komme, hvornår de ville,
altså uden tilmeldelse. Mange
af dem tog jeg med op på lærerværelset i pauserne, for at de
kunne få en kop kaffe/te.
Det måtte jo komme, altså
mit Waterloo eller rettere sagt
nederlag. Jeg blev kaldt ind til
en alvorlig samtale hos Ingvard
Bro. En del af kollegaerne må
have klaget over mig. Det blev
mig forbudt at tage fremmede
personer med op på lærerværelset. Dette havde jeg oplevet
som en naturlig ting på en af
mine praktikskoler. Endvidere
blev det mig pålagt, at nye ting
først skulle diskuteres på et
lærerrådsmøde, før de blev
indført.
Nu kan jeg godt se det rigtige
i det, men dengang bestemt
ikke, jeg syntes, at hele skolens
system var for gammeldags.
Populær var jeg i lang tid ikke
hos alle kollegaer, det kunne
jeg mærke, men summa summarum, denne samtale fandt
sted for sent, alt havde jo allerede fundet sted. Og ser man så
på, hvordan det er på Jes Kruse
– Skolen i dag i 2011, kan man
vel blot sige, at jeg måske bare
var lidt forud for min tid. Ikke
alle, men mange af de nævnte
punkter er jo i dag en naturlig
ting på skolen, og hvad sker der
de næste mange år? Ingen kan
se forud, gudskelov.
Til sidst: Tænk, at I er nået helt
til slutningen af denne artikel.
Hertil vil jeg kun sige: Den
har da nok ikke været så dårlig
endda.
Anne Oesterle

Bestyrelsens forslag til fondsdannelse.
Gennem lang tid har bestyrelsen arbejdet med et forslag til en fondsdannelse.
Årsagen hertil er, at vi føler os ansvarlige for, at den formue, som i øjeblikket er til rådig for Slesvig-Ligaens arbejde til
fordel for det danske mindretal, skal fremtidssikres.
Vi må se i øjnene, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at holde fast i et medlemstal, som kan sikre et sikkert afkast
til Ligaens arbejde. I stedet for at begynde at tære på Ligaens formue, har bestyrelsen derfor besluttet at fremsætte nedenstående forslag.
Det er ubehageligt at skulle tale om en nedlæggelse af foreningen, men det vil på langt sigt blive en konsekvens af den
fortsatte medlemstilbagegang, vi i de senere år har set, og som vi må tage med i vore overvejelser om Ligaens fremtid. Vi
kan ikke mere spare os ud af vore problemer.
Vi har tidligere skåret ned på udgivelsen af Thyras Vold, hvilket har givet en pæn besparelse, men de helt store udgifter
ligger hvert år også i kontingentopkrævningen og den pligtige revision af Ligaens regnskab.
Med en fondsdannelse vil vi fortsat kunne bevare vor skattefrihed som en almen velgørende fond, og der vil være store
besparelser at hente hjem på udgifterne til den lovpligtige revision, der fremover vil komme til at ligge i en af Ligaens
medlemmer godkendt forvaltningsafdeling.
Bliver bestyrelsens forslag vedtaget, sikrer vi, at der forsat i Slesvig-Ligaens navn vil være midler til uddeling blandt de
danske institutioner i Sydslesvig.
Forslaget anbefales derfor godkendt på det forestående Landsmøde.
BILAG 1 TIL LANDSMØDET 10.09.2011
STIFTELSESDOKUMENT
Foreningen SLESVIG-LIGAEN ( CVR nr. 16 11 03 10 ) stifter herved en fond under navnet »Slesvig-Ligaens Fond«. Formålet
med fonden er at yde kulturel og økonomisk støtte til det danske arbejde i Sydslesvig, især i den sydlige del af landsdelen.
Stiftelsen sker med virkning fra den 10. sept. 2011 i henhold til nedenstående vedtægter.
Fondens startkapital er på 4.000.000,oo kr. indbetalt af foreningen Slesvig-Ligaen.
Kapitalen foreligger i kontanter og værdipapirer.

Aktiver:
Passiver:

Finansielle Anlægsaktiver
Kontant/værdipapirer indestående……………… 4.000.000 kr.
Bunden fondskapital………………….………… 4.000.000 kr.

Der tilkommer ikke stifteren særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke med stifteren eller andre kan indgås aftale,
hvorefter der påføres Fonden økonomiske forpligtelser.

For Fonden er vedtaget følgende vedtægter:
1. Fondens navn.
Fondens navn er SLESVIG-LIGAENS FOND.
2. Fondens hjemsted.
Fondens hjemsted er Ferskenvej 7, 4690 Haslev.
3. Fondens opgave og formål.
Fonden har til opgave at skaffe økonomiske ressourcer og foretage uddeling af disse i overensstemmelse med Slesvig-Ligaens
formål – at yde kulturel og økonomisk støtte til det danske arbejde i Sydslesvig, især i den sydlige del af landsdelen - med mindre
tilførte midler direkte er bestemt for Fondens bundne kapital eller bestemte formål.
4. Fondens stiftelse og kapital.
Fonden er etableret den 10. sept. 2011 af foreningen SLESVIG-LIGAEN.
Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller pligter i forbindelse med stiftelsen eller driften.
Fondens bundne kapital udgør på stiftelsestidspunktet kr. 4.000.000.
5. Fondens øverste myndighed.
Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af fire personer.
Fondens bestyrelse består af Slesvig-Ligaens til enhver tid siddende forretningsudvalg, bestående af foreningens formand,
næstformand og kasserer, suppleret med et bestyrelsesmedlem valgt af og blandt bestyrelsens øvrige medlemmer. Foreningens
formand er samtidig formand for Fondens bestyrelse.
Fondens bestyrelse vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Over
alle beslutninger føres en protokol.
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BILAG 1 (fortsat) TIL LANDSMØDET 10.09.2011
I tilfælde af Slesvig-Ligaens opløsning supplerer den siddende fondsbestyrelse sig selv.
Fonden udbetaler ikke honorar for deltagelse i bestyrelsens arbejde, men betaler alene medlemmernes faktiske omkostninger ved
udførslen af bestyrelseshvervet.
6. Fondens beslutningsproces.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er til stede efter forudgående skriftlig indkaldelse med
mindst otte dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.
Til alle beslutninger om anvendelse af Fondens midler til opfyldelse af formålet kræves simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
7. Fondens årsmøde.
Ved Slesvig-Ligaens landsmøde aflægger Fonden sin årsberetning og orientering om Fondens reviderede årsregnskab.
8. Fondens daglige drift.
Til at forestå Fondens daglige drift kan bestyrelsen ansætte en administrator. Administrator kan ikke være medlem af
bestyrelsen.
9. Tegningsret.
Fonden tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan
meddele prokura.
10. Fondens regnskabsår.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med herom gældende regler. Bogføring og
revidering af Fondens regnskab foretages i henhold til Fondslovens bestemmelser herom.
11. Anvendelse af overskud.
Årets overskud anvendes efter fradrag af administrationsomkostninger til Fondens formål, jf. § 3 i henhold til fondslovens
bestemmelser herom.
Bestyrelsen kan henlægge indtil 25 % af årets overskud til konsolidering af formuen.
12. Ændring af vedtægter og Fondens opløsning.
Beslutning om vedtægtsændringer, herunder beslutning om Fondens opløsning kan kun ske, når samtlige bestyrelsens medlemmer
på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum, stemmer herfor.
Fondens formue kan ved Fondens opløsning kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formål efter forudgående
godkendelse af tilsynsmyndigheden.
---------o0o-------Som Slesvig-Ligaens Fonds første revisor er udpeget Sydbanks forvaltningsafd., København.
---------o0o-------Underskrevne stifter bemyndiger herved Flemming Radsted Madsen, Jens Hønholt og Anne-Marie Thorup til at foretage sådanne
ændringer af nærværende stiftelsesdokument samt af beslutningerne på den efterfølgende stiftende generalforsamling, som måtte
blive skønnet fornødne som betingelse for Fondens anmeldelse til Civilretsdirektoratet og skattemyndighederne.

Slesvig, den 10. sept. 2011.
Foreningen SLESVIG-LIGEN
v/ bestyrelsen

Flemming Radsted Madsen

Frode Sørensen
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Anne-Marie Thorup

Horst-Werner Knüppel

Leif Liltorp

Jens Hønholt

Anne Oesterle

BILAG 2 TIL LANDSMØDET 10.09.2011

Regnskab 2010
I henhold til Slesvig-Ligaens vedtægters § 5 offentliggøres regnskabet her.
Foreningens driftsregnskab

2.010

2.009

2.008

46.804
275.750
322.554

37.940
217.437
255.377

40.727
139.463
180.190

140.102
43.609
183.711

122.342
18.549
140.891

98.821
28.342
127.163

Overskud / underskud

138.843

114.486

53.027

Indsamlinger og uddelinger
Indgået bidrag og gaver
Arv efter Inge Margaret Gad
Arv efter Harry Hansen Myssen
Arv efter Tora Emilie Mortensen
Overskud og kursregulering

212.235
0
0
13.927
138.843

74.176
0
0
0
114.486

561.248
50.000
33.528
0
53.027

Til disposition

365.005

188.662

697.803

-598.000
27.745
-260.740

-159.000
-16.314
45.976

-277.250
1.109
419.444

-830.995

-129.338

143.303

Aktiver
Tilgodehavender
Aktier
Obligationer & investeringsbeviser
Anker Olsens Fond
Slesvigs Erhvervsfond
Flensborg Avis
Union Bank
Likvid beholdning

266.150
456.926
3.563.678
0
80.508
48.841
42.863
254.927

128.232
403.372
3.156.263
0
80.368
48.756
42.789
780.706

128.031
195.049
2.052.284
503.936
80.466
48.817
42.840
721.673

Aktiver ialt

4.713.893

4.640.486

3.773.096

Passiver
Egenkapital
Landsindsamlingen
Hensat til senere disposition
Kortfristet gæld

2.104.432
47.309
2.544.852
17.300

1.798.932
19.564
2.805.590
16.400

961.904
35.878
2.759.614
15.700

Passiver ialt

4.713.893

4.640.486

3.773.096

Indtægter
Kontingent
Bidrag, renter og udbytte

Udgifter
Drift, kontorhold m.v.
Thyras Vold

Uddelt til støtte i Sydslesvig
Hensat Landsindsamling
Hensat til særlige formål

Balance pr. 31. dec. 2010

Det foreliggende regnskab indstilles til Landsmødets godkendelse 2011
Styrelsen, den 28. april 2011
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsselskab
Sønderborg, den 8. april 2011
Jan Thietje
Statsautoriseret revisor
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LANDSMØDE 2011
Slesvig-Ligaens landsmøde a�oldes i år
lørdag, den 10. september 2011 på
A. P. Møller Skolen i Slesvig

PROGRAM
Kl. 13.00

Indlæg ved rektor Jørgen Kühl / afd.leder Klaus Pløen
om A.P. Møller Skolen.

Kl. 13.45

Kaffepause med Ligaen som vært og underholdning ved
Bente Stenger med kor og musik.

Kl. 14.15

Landsmødet starter.
Dagsorden iflg. vedtægterne (se bilagene på side 13, 14 og 15).

Efter landsmødet vil der være arrangeret rundvisning på skolen.
Af hensyn til det arrangerede kaffebord bedes om tilmelding til foreningens
formand Flemming Radsted Madsen på tlf. ( +45) 56 31 18 58
eller pr. mail til flemming@radsted.eu
senest den 3. sept.
Skolens
adresse:

Fjordallee 1
D-24837 Slesvig

GPS
54˚30’50” N
koordinater: 9˚35’14” E
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Følg også med på Slesvig-Ligaens hjemmeside: www.slesvigligaen.dk
ISSN 0902-707

