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Flensborg Avis • torsdag den 7. maj 2015

Grænseforeninger

Nyt foreningsnavn
Sjældent har der været mulighed for
at deltage i et så levende og oplysende møde, som tilfældet var 8. april på
Toftlund Musik- og Teaterhøjskole.
Emnet var Mindretal I Europa, og de
agerende var tre af Grænseforeningens kulturambassadører og formanden for den europæiske mindretals
organisation Hans Heinrich Hansen.
De tre unge kulturambassadører indledte aftenen og gav ud fra deres baggrund en glimrende beskrivelse af
opvækst og ungdomsår frem til dato. En pige født i Irak, en dreng fra
en hjemmetysk familie i Tønder og
en pige fra dansk familie i Husum.
For dem alle var gældende, at de ofte
stod i et dilemma, når de skulle besvare spørgsmålet om deres faktiske
identitet. Mødedeltagere blev undervejs på forskellig måde inddraget i diverse spørgsmål om deres oprindelse,
uddannelsesforløb og andre forhold.
I svar og stillingtagen var der ingen
entydige svar.

stater, hvor de er hjemmehørende.
Ifølge Hans Heinrich Hansen var det
kun tilfældet i højst fem stater.
Mødet var en klar understregning af,
at man ved at mødes og lytte til forhold, som er gældende for alle andre
end os selv, bliver mere bevidste om
og for en forståelse for den dagligdag
utallige mennesker lever med.
Povl Solmer Frank

Hans Heinrich Hansen orienterede bredt om de betingelser, som er
gældende for de over 90 etniske og
sproglige mindretal i Europa. Langt
de ﬂeste må kæmpe en daglig kamp
for i alle henseender at ﬁnde forståelse for en respektabel tilværelse i de

Haderslev Østeramts Grænseforening
har været foreningens navn siden oprettelse i 1920`erne. Ved generalforsamling 21. april blev nye vedtægter
godkendt, og som en naturlig følge af
ﬂere forhold bl.a. ophør af Haderslev
Vesteramts Grænseforening, blev foreningens navn ændret til Grænseforeningen Haderslev. De nye vedtægter
vil blive sendt til alle medlemmer i
forbindelse med indbydelse til udﬂugt i september 2015.
Povl Solmer Frank

Mit liv i Sydslesvig har været et liv
som fritidsdansker, fortalte Dieter
Matthiesen på det første dialogmøde
på Flensborghus den 25. marts.
Dieter fortalte om sit møde med det
danske efter Anden Verdenskrig, om
erindringerne fra den danske skole, det varme møde med den danske
plejefamilie og udfordringerne som
spejder.
Som tysk embedsmand var der ofte
bud efter ham, når der var kontakter
hen over grænsen til Danmark, fordi
han kunne dansk.
Som tosproget var han med til skabe
broer over grænsen og dermed med
til at jerne kulturelle forbehold.
Selv om jeg er tilﬂytter, føler jeg mig
hjemme i Sønderjylland, fortalte dialogmødets anden fortæller, Jørn Ulrik
Larsen fra Aabenraa.

Vi glæder os til at se rigtig mange til dialogmødet Her er mit liv på Folkehjem onsdag den 27. maj kl. 14.30.
Med en barndom i Korsør og Svendborg, militærtjeneste i marinen på
Færøerne, ulandsfrivillig i Uganda
med udsigt over Victoriasøen og socialpædagog og lærer på pædagogseminariet i Aabenraa fortalte Jørn Ulrik om de store omvæltninger i især
70’erne.
Som politiker i 6-mandsudvalget (i
dag Sydslesvigudvalget) ﬁk han indblik i de komplicerede organisatoriske forhold i Sydslesvig, men som
han fortalte, mødte han mange spæn-

Jørn Buch foredrag

Slagmarkerne fra Første og Anden Verdenskrig
torsdag d. 4. juni kl. 19.
70 kr. med kaﬀebord

GF Aabenraa

Det grå guld inviteres til Folkehjem
onsdag d. 27. maj kl. 14.30. Se artiklen.

GF HADERSLEV ØST

dende mennesker her.
I Sydslesvig erfarede Jørn Ulrik også, at her synger man meget, for når
man synger sammen, skændes man
ikke.
60 mennesker nord og syd for grænsen var mødt op til dialogmødet Her
er mit liv.
Snakken gik livligt hen over kaﬀen
og kagen, og der blev sunget af karsken bælg mellem de to fortælleres
livshistorier.
Samarbejdet mellem SSF-Flensborg
By og Grænseforeningen i Aabenraa
om dialogmøderne Her er dit liv blev
bestemt skudt godt i gang på Flensborghus.
Den 27. maj kl. 14.30 gentager vi successen på Folkehjem i Aabenraa, hvor
2 fortællere fra hver side af grænsen
vil indvi os i den gode fortælling om
tildragelser i deres liv – ud fra devisen om, når livet skal leves forlæns,
må det forstås baglæns.

Aabenraa kommune

Du inviteres til følgende 3 ture:
Rügen – Stralsund
31.5 – 4.6. 3.999 kr.
kontakt Niels Erik Palle
tlf. 74 66 26 99.

Færøerne d. 13. – 18. juli 9.890 kr.
kontakt Merete Schleef 74 67 08 23

Aabenraa Grænseforening

Tilmelding senest lørdag den 23. maj,
til Calle Thams, Farversmøllevej 97,
Aabenraa,
mail: calle-kisse@sol.dk eller telefon:
30 59 53 39.

i samarbejde mellem

tirsdagene d. 12. og 26. maj – 9. og 23. juni
kl. 9.30 Fællesang, kaﬀebord og fællesskab.

skifter navn. Se artikel.

juli 2014 indviet i ny opsætning i kobber- og messingværkets gamle haller.
Oprindeligt lod den danske konge
Christian den 4. omkring 1600 opføre et hammerværk til metalforarbejdning ved Krusåen og først i 1962 lukkedes kobber og messingfabrikken.
Deltagerpris: 160,00 kr. pr. person.
Der kan købes drikkevarer under turen.

det at være ung studerende dansker i
Sydslesvig.
Kobbermølle Industrimuseum blev i

SANGCAFEER

Tur til Flensborg lørdag d. 30. maj. Se artiklen.

Udﬂugt til Flensborg
lørdag den 30. maj 2015 til Flensborg. Afgang med bus: Folkehjem,
Haderslevvej 7, kl. 10,00 med forventet hjemkomst kl. 17,00. Vi kører til
Flensborg Gamle Kirkegård, dernæst
til Duborg-Skolen, hvor vi også spiser
vores medbragte madpakke og sidst
til Kobbermølle Industrimuseum.
Flensborg Gamle Kirkegård blev indviet i 1811 som den første kommunale
kirkegård i Sønderjylland, blev taget
ud af drift og fredet i 1950. I september 2011 blev Istedløven ﬂyttet tilbage til kirkegården til det sted, hvor
det oprindeligt stod.
Duborg-Skolen er en dansk fællesskole med gymnasial overbygning
og blev taget i brug i 1923. Udover at
høre om skolens historie vil vi høre
et par nuværende elever fortælle om

GF Aabenraa i samarbejde med Ældre Sagen
i Folkekulturhuset Rebbølcentret,
Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
tlf. 7464 6502 – fhrc@bbsyd.dk

GF Aabenraa

Her er mit liv
Historier fra det levede
liv på tværs af grænsen

ARRANGEMENTER I SØNDERJYLLAND

Østrig – Tyrol 22. – 30.august 6.699 kr.
kontakt Gerda Juhl 74 64 24 91

Vi har et godt fællesskab på turene.

Næste medlemsside er usikker.
GF i Aabenraa er ansvarlig for medlemssiden
Aabenraa: Andreas Brandenhoﬀ
tlf. 7464 6502 – mail fhrc@bbsyd.dk
Haderslev: Povl Solmer Frank,
tlf. 4028 5670 – mail svanevej@privat.dk
Rødding-Vejen: Hans Harald Sørensen
tlf. 5154 2075 – mail hhs111@googlemail.com

