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Vidingherreds Danske Skole har et stort opland, dvs. eleverne kommer fra mange 
forskellige steder rundt omkring Nykirke. Således hører Emmelsbüll-Horsbüll, Fried-
rich-Wilhelm-Lübke-Koog, Klanxbüll, Rodenäs og Aventoft med til skoledistriktet. Elever, 
som bor udenfor Nykirke, bliver kørt til og fra skole med o� entlige skolebusser.
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Flensborg Avis 28.04.1971

”Hvad er verber for noget”  

Levke: ”Det er sådan noget 
i � ernsynet, hvis man vil sæl-
ge noget” (Werbung)
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Forord

af Merete B. Petersen

„Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel“ - citat B. Franklin

For et par år siden modtog skolen rent tilfældigt en „krønike“, der starter ved 
skolens tilblivelse og fortæller om forholdene, tarv i hverdagen og til fest, og 
om de mennesker der har arbejdet/gået på skolen. Den lå på nu afdøde Georg 
Lesch´ loft, men heldigvis blev den gravet frem og har nu fået en værdig plads 
som dokument for fremtiden. 

Fredag den 29.04.16 bliver VIDENIGHERREDS DANSKE SKOLE 70 år – en 
anledning til at fejre skolen, og de mennesker der gennem årtier har haft deres 
daglige færden og været omdrejningspunkt for dannelse, kultur og samvær i 
vores skoledistrikt.  

For os, der er her lige nu, et dejligt sted med hygge, varme og atmosfære – en 
skole, der fortsat er ung og moderne og parat til fremtidens udfordringer.
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Uddrag af skolen krønike 1946-2016

1945
Initiativet til oprettelsen af en dansk privatskole i Nykirke udgik fra gårdmand og 
mejeriejer Johann Volquardsen.

29.11. havde man opgivet skolebygningen i Hesbøl. Den var belagt med flygt-
ninge. I stedet havde man fået løfte om at måtte bruge salen i Ebbe Nissens kro.

1946
Den 3.1. besigtigede og godkendte oberst Wilcox (engelsk kontrolo�cer) skolen. 

10.1. forelå godkendelsen af skolen med Thomsen som lærer.

24.4. var der stor invasion af nyankomne lærere på Skoleforeningens kontor 
i Flensborg, deriblandt også Thomsen til Nykirke. Der udskrives Fragebogen 
(spørgeskema ang. forholdet til nationalsocialismen) og underskrives erklærin-
ger om ikke at ville drive militarisme, nazisme eller politik i skolearbejdet. Der- 
efter læsses lærerne 5 til 6 + 1 chau¦ør og bagage i 4 personbiler. Så går det  
med 70 - 80 km fart ad hullede veje ud til de forskellige steder, hvor der begyndes 
nye skoler. Thomsen læsses af i Hesbøl hos Johann Volquardsen, der imidlertid 
ikke er hjemme. Fruen, der kun er tysktalende, ved ikke at give bedre besked 
end at henvise til Ebbe Nissen, hvor skolen vistnok skal være, og hvor der også er  
mulighed for kost og logis. Altså videre til fods. Her træ¦es så aftale om skole-
stue (i en uhyggelig og snavset sal). Der er hverken skolemøbler, undervisnings-
materialer eller fuldstændig liste over børnene. 

26. og 27. rejser læreren til Flensborg for at få fat i de nødvendigste bøger og 
hæfter. 

29.4. begyndte skolen med 22 elever. Halvdelen forstår lidt dansk, ellers er  
børnene tysktalende. Mange er her i gang med 2. sprogskifte. I nogle hjem taler 
forældrene dansk indbyrdes, dansk med de ældste børn, tysk med de næste og 
nu dansk med de yngste. Her er udgangsforbud om aftenen, nogle kommer for 
sent hjem og bliver taget med af engelske patruljer.

6.5. 1 ny elev indmeldt. Der lejes byggegrund til barakken hos fru Weih (manden 
er i russisk krigsfangenskab). Der skal betales med kartofler og tørv. 

af Jytte Andresen
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9.5.: Et par forældre har fået betænkelighed og vil hellere melde drengen ud af 
skolen igen. Drengen kom dog næste morgen og blev.
Elevtallet indberettes månedligt til militærregeringen.

3.9. Udflugt til Vestre skov sammen med Rosenkrans og Aventoft skoler med 
hestevogn.

26.9. fejredes Kong Christian den X.´s fødselsdag med kager og erstatnings- 
kakao.

26. - 28.10. deltes salen i to rum med en bræddevæg, der kunne tages ned, og 
der opstilledes en kakkelovn. Det blev ikke til noget med vindfang og toiletter. 
Toiletforholdene er mildest talt uappetitlige.

1947
Året begynder med 35 elever. Den tyske skole har på samme tid 111 tilhørende 
børn og omtrent det samme antal flygtningebørn. Februar og marts bringer en 
frygtelig hård vinter. 5 gange må skolen lukkes på grund af snestorm og 1 gang 
på grund af oversvømmelse. De fleste dage var vi glade for 5 - 7 graders varme  
i skolestuen. Det er en stor hjælp for børnene, at de kan få havregryn og lever-
tran på skolen.

29.4. fejres skolens 1-års fødselsdag med en lille festlighed. I april måned  
begyndte røret om barakkebyggeriet igen. 

3.5. antages P. Hansen Klangsbøl som bygmester. 

3.6. påbegyndes byggearbejdet  med indretning af overkørsel og nedramning 
af 5-5-pæle. 

6.6.: Efter anmeldelse af vejmand Anton Heinsen ruller vejmesteren sig ud i hele 
sin vælde for at standse byggeriet.
Byggeriet bød på mange problemer. P. Hansen havde ska¦et en del folk af noget 
forskelligt slags. Nogle var trofaste, men andre kom et par dage og blev borte et 
par dage for at komme igen, andre igen arbejdede nogle dage og blev så helt 
væk. 
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25.6. holdtes rejsegilde med en mængde kranse med danske og frisiske farver. 
I løbet af efteråret blev cisternen helt færdig, tagrender delvis færdige, men dog 
så meget, at der går vand i cisternen. Garagen blev færdig, så der kunne komme 
tørv i den.

1948
Skolen har i den forløbne vinter fået tildelt 1400 briketter fra de tyske myndig- 
heder. Havde vi ikke haft de gode danske tørv, var det blevet en kold vinter for 
os, trods det milde vejr. Horst Uwe, søn af arbejder Hans Tychsen, har nu ligget 
på sygehuset siden 3. december 47 med en slem nyresygdom. Det ser alvorligt 
ud for ham. 

6.12. blev Thomsen syg og måtte på hospitalet med mavesår. Lærer G. Lind-
strøm, Ladelund, vikarierede i december måned.

1949
18.1. påbegyndtes skolebespisning ved Dansk Røde Kors. Hidtil har vi fået  
havregryn gennem Dansk Skoleforening, nu bliver det smørrebrød.

25.1. inspektion ved rektor Hans Meng. Samtidig forelå meddelelse om, at for-
pagtningen af grundstykket var sagt op. Dette førte til lange og omstændelige 
forhandlinger om køb af grundstykket. 

28.4. kunne der endelig skrives købekontrakt. Prisen var 1800 DM. 

1951
Da lærer Thomsen holder op med arbejdet i skolen på grund af sygdom, er 
der kommet et tidsrum, i hvilket skolekrøniken ikke er blevet ført ajour. Skolen 
er udsat for hyppige lærerskift og dens elevtal går – af forskellige grunde –  
meget stærkt tilbage. Lærer Thomsen blev ikke rask og kunne ikke genoptage sit  
arbejde her. Han døde i Danmark, men efterlod sig det bedste vidnesbyrd. Folk 
nævner ham som en meget dygtig og energisk lærer.
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4.6. Jeg, Emil Jensen, kommer som lærer til skolen. Jeg lod mig ansætte ved 
skolen uden først at se den og egnen her. Det skal man ikke gøre. Mit første 
indtryk af forholdene er er ikke særlig godt og opløftende. Barakken er forfal-
den og uden maling – og fyldt med rotter. Disse ser man løbe i grøften mellem 
skolen og slagter Volquardsen. De hygiejniske forhold er dårlige: Først rotterne, 
som lever højt af a¦aldsprodukterne fra slagteren. Dernæst en stinkende grøft 
(mellem skolen og slagteren), hvori blod m.m. fra slagteren kommer. Den er fyldt 
med fluer, som vil ind i barakken. I varmen stinker slagteria¦aldet ubehageligt.

5.6. Jeg er klar til at rejse fra skolen med det samme. Jeg begynder undervis- 
ningen, og lærer Bruhn præsenterer børnene og mig for hinanden. Der er 12 
børn, en lille flok at arbejde med. Puh-ha! Lærer Bruhn er med mig ude for at 
hilse på forældre og andre af egnens dansksindede. Folkene er flinke, men ad-
skillige er meget fattige. De bor også meget spredt, og vejene er i en meget 
dårlig forfatning.
Jeg benytter dagene til at undersøge skolen lidt nøjere. Opdager herved, at  
drikkevandet er regnvandet, som samles i tagrenderne og der bliver blandet 
med produkter af forskellige dyr for endelig at opbevares i cisternen. Uappe-
titligt. Da der ingen ordentlig kælder findes, er det meget vanskeligt at bevare 
fødevarerne friske.

4.7. Sidste skoledag før sommerferien. Om aftenen er der møde i den danske 
skole i Rosenkrans. Rosenkrans og Nykirke skoler skal sammenlægges. Foræl-
drene i Rosenkrans er ikke begejstrede for det. Det bliver bestemt, da ingen 
andre muligheder kan gennemføres uden store udgifter, at skolerne skal lægges 
sammen, og børnene fra Rosenkrans skal have kørepenge, så de kan komme til 
Nykirke. De må så selv om, på hvilken måde de vil komme til Nykirke.

1952
Juleferien er på grund af brændselsmangel forlænget til den 8.1. Gennem lærer 
Hous brændselshandler kom der den 8. december 7500 pund brunkul i øsende 
regnvejr. Da lastbilen kørte fast midt på skolepladsen, måtte den læsse brunkul-
lene af midt i pløret – og så kørte han igen. I de kommende vintermåneder kunne 
jeg ikke holde skolen varm. Jeg fik for første gang frost i hænder og fødder.
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29.3.: Et skoleår afsluttes. Let er det ikke at holde skole herude. De lange dårlige 
veje og ofte dårligt vejr gør det vanskeligt for børnene at undgå forsømmelser. 
Der bliver så huller i undervisningen. Jeg gør, hvad jeg kan for at lære børnene 
noget. Målet er: et hestehoved – mindst – foran naboskolen.

22.09. Grundstenen nedlægges til den nye skole. Skoledirektør Hansen op- 
læser grundstensdokumentet. Jefsen Christensen nedlægger som formand for 
”statens udvalg til støtte af dansk sprog og kultur i udlandet” den første sten.  
2. sten nedlægger gårdejer Carsten Boysen, Risum, og den 3. sten nedlægger 
jeg. Alle har gode ønsker for skolens fremtid.

1953
25.6. er der rejsegilde på den nye skole kl. 16. Trods travlhed mødes ca. 60 per-
soner plus håndværkere og børnene, og der kommer 25 kroner til skolen. Jeg 
havde kun ventet få personer og et par kroner, men er glad over, at der kom så 
mange.

15.11. Skolen indvies. Der er over 200 personer, og ikke alle kan komme ind. Den 
nye skole begynder med 16 børn.

1954
19.8.: Lærer Niels Kjems på besøg. Lover at skolen får sløjdredskaberne inden 
20. Der kommer ingen sløjdredskaber. 

1.10. Sløjdredskaberne kommer.

1955
15.10. Det første bryllup holdes i skolen. Martin Sønke Nielsen, søn af Albert  
Nielsen, Rosenkrans vies af pastor Kristensen Aventoft til Martha Lorenzen, dat-
ter af Andreas Lorenzen, Sønderdige. Ca. 20 deltagere i højtideligheden.

22.10. Vi henter et bordtennisspil i Ladelund. Ungdomsforeningen har fået lov til 
at låne det for et år.
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26.12.: Gudstjeneste kl. 10. Ingen mødt. Regnvejr.

31.12. Et år går til ende, et år med sku¦elser men også med overraskelser an- 
gående det danske og frisiske arbejde. Valget i april viste en tilbagegang i stem-
metallet. De børn, som var tilmeldt, kom ikke. Men så er der lyspunkterne: En 
ungdomskreds er kommet i gang, den arbejder langsomt og mest med bord- 
tennis, men den vokser sig nok stærkere med tiden. Mødelivet har gået meget 
godt, og det er det bedste i de snart fem år, jeg har været her.

1956
6.4.: Det nye skoleår begynder med et samlet elevtal på 7 børn.

29.04. Gudstjeneste kl. 10: 4 mødte.

Herfra fortsætter lærer Svend Aage Andersen med at skrive i krøniken:

17.6. Gudstjeneste kl. 10: 3 mødte.

1.7. Gudstjeneste kl. 20. 4 mødt.

9.9. Gudstjeneste kl. 10. 4 mødte

23.9. Gudstjeneste kl. 20, 3 mødt.

30.9. Nykirke danske ungdomsforening a²older generalforsamling på skolen. 
Der mødte 10 unge, og det viste sig, at der overvejende var stemning for helt 
at opløse den 11/2 år gamle forening. Efter langvarig diskussion blev man enig 
om at fortsætte endnu et år. Gennemgående var der meget ringe interesse for 
sagen. Der blev ikke lagt nogen plan for vinterens arbejde.

1958
1.8. Lærer Svend Aage Andersen har fået nyt embede i Bogense, og her på  
skolen efterfølges han af Georg Lesch, der har fået dette embede som det første 
efter seminarieuddannelsen på Jelling seminarium.
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11.11. Generalforsamling for ungdomsforeningen eller et mislykket forsøg på at 
skabe nogle faste rammer om bordtennisspilleriet. Der valgtes ingen bestyrelse, 
men man vedtog, at jeg foreløbig skulle ordne alle formaliteter og være ”besty-
relse”. En dårlig ordning!

20.12. Skolens julefest holdtes med fuldt hus, ca. 80 personer. Børnene opførte 
”Nissernes julegrød”, og de høstede megen bifald. Julemanden kom også med 
godter til børnene, der måtte fremsige et lille vers, f. eks.: Lieber guter Weih-
nachtsmann, schenk mir ´nen Schokoladenmann. Lass die Großen laufen, die 
könn´ sich selbst was kaufen”. Jo der tales mange sprog sådan en aften. Det er 
ikke bare dansk, frisisk og tysk, men lige så tit en blanding, og de tikke bare af 
sprogene, men lige så meget af skikkene. Der skal tid til at leve sig ind i det og 
bygge videre derpå.

1965
9.4.: rejsegilde på udvidelsen af lærerlejligheden og nødvendigvis også  
skolen. 15 kroner, 2 vimpler, 13 buketter, 10 potteplanter eller sammenplantnin-
ger. Aftenfesten var på Ebbe Nissens kro, hvor ca. 80 personer (håndværkere, 
naboer, forældre og kursusdeltagere hyggede sig og dansede. 

26.6.: Børnefest uden aftenfest.
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1966
13.4.: Holger Nissen indskoles i det første kortskoleår på grund af indskolings-
omlægning fra påske til efter sommerferien.

5.12.: Andet kortskoleår begynder.

1971
”Skolen, der ikke skulle have lang levetid” holder 25 års fødselsdagsfest.
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1979

1986
Til sit 40 års jubilæum skifter Nykirke skole navn til ”Vidingherreds Danske Sko-
le”, idet den i mellemtiden er den eneste danske skole i området, efter at den 
er blevet sammenlagt med først Rosenkrans og derefter Aventoft. Samtidigt kan 
skolen holde indvielse for endnu en tilbygning den 23. april 1988.

Fredag den 20. jufi 1979 ( FLENSBORG ) Nummer 167

AUTOHOFFISCHER
Reparatur- u. Karosser.-Werkst.

~ n • . J P\t I \A!«/«Anfür Benzin und Diesel-Wagen,
spez. Mercedes-Pkw und -Lkw.
Flbg., Harrisleer Str. 9, T. 40 75

Fotoudstilling
i Kredssparekassen

i Harreslev '
Harreslev. Indtil den 15. august vises
der i Kredssparekassen en fotoudstilling.

Det er Harreslev fotoklub, der
står bag arrangementet.

Det er i øvrigt første gang i klubbens
2-årige historie, der holdes en udstilling,

bestående af sort-hvide billeder.
Man håber i øvrigt fra klubbens side,
at udstillingen kan inspirere andre
fotointeresserede til at tage foto op,
som det spændende hobby denne
„kunstart" er. For særligt interesserede

arrangeres den første tirsdag i
måneden en foredragsaften i ungdomshjemmet

i skolecentrum. Foredragene
begynder kl. 20.

De tog knn af det
allerbedste

Harreslev. Natten til den 18.
juli trængte ukendte gerningsmænd

ind i en restaurations lager.

De åbnede en jern-sikring og
klatrede ned i kælderen, hvor
de forefandt større mængder
spirituosa og Krim-sekt. Kriminalpolitiet

i Flensborg modtager
oplysninger i sagen på tlf. 841.

Ulrich Wilde, BP Karl-Bruno Weissfeld, Texaco Wilhelm Hinrichsen, Aral Norbert Finger, Shell Johann Kröger, Esso

Nu dominerer bilernes tørst!
Danske bilister står i kø ved indfaldsvej enes benzintanke - Der kan
spares ca. en krone pr. liter ved at få fyldt op i Flensborg - To selskaber

er fem penning billigere pr, liter - Kun Esso kontingenterer
FLENSBORG. En næsten uafbrudt
strøm af danske personbiler kan i
denne tid hele dagen lang iagttages i
Åbenrågade på vej ind mod byen.
Hovedinteressen gælder for tiden den
i forhold til de danske priser billige
tyske benzin (mellem 95,9 og 1,01
mark pr. liter normalbenzin og mellem

1,01 og 1,06 mark pr. liter super).
Det betyder en besparelse på omkring
en krone pr. liter.

— Nu har jeg sparet 39 kr., og når
vi også tager en kasse øl med hjem,
har turen sandelig kimnet betale sig,
sagde en dansk bilist ved en af byens
mange benzintanke, da Flensborg
Avis i går var på rundtur hos i alt
fem benzintanke fra de forskellige
olieselskaber. Det kan stadig betale sig
at kigge efter prisen. SB-tankene Aral
og Shell er stadig de billigste og ligger

fem penning pr. liter under konkurrenternes
priser.

Hos Ulrich Wilde, BP-tanken ved
Danfoss, var der en lang dobbeltkø af

ventende danske bilar i går. — Min
omsætning er blevet fordoblet, siden
benzinpriserne er steget så voldsomt 1
Danmark. Der er ingen leveringsvanskeligheder,

hvorfor vi endnu ikke
har måttet melde alt udsolgt. Jeg har
ikke noget imod, at situationen fortsætter

som den er!
Karl-Bruno Weissfeld, dansktalende

forpagter af Texaco-tanken i Sønderborggade,
ligger ikke lige ved alfarvej,

men lige om hjørnet. Mange danske
bilister har alligevel fundet ud af,

at de her kan blive hurtigere betjent
end i Åbenrågade. Også her er omsætningen

blevet fordoblet. — Jeg vil
gerne have danske stamkunder. Vi
har ingen rationering, men får, hvad
vi kan sælge.

Wilhelm Hinrichsen, Aral-tanken i
Harreslev, mener også at have fordoblet

sin omsætning. — Men det kan
alligevel mærkes, at mange stamkunder

for tiden er på ferie eller er begyndt
at begrænse deres benzinforbrug.

Enestående populært band
Den danske rockgruppe Gnags kommer til Sydslesvig tirsdag

den 24.juli - Har opnået en enestående popularitet

FLENSBORG. Selv om koncertsæsonen
sådan set er afsluttet, betyder det

ikke, at musikglade unge må give
afkald på levende musik, idet der er
nogle gæstespil på programmet i den
kommende tid, der sikkert vil interessere

mange. Et af dem er den danske
yock-gruppe Gnags, der på vej hjem
fra Nyon-Festivalen i Svejts slår et
smut forbi Husbyris, hvor Flensborgs
musikvenner mødes på tirsdag den 24.
juli.

Gnags eksisterer allerede i næsten
16 år, med den samme „hårde kerne"
i besætningen. De første år spillede
de som tre-mands provo-orkester og
blev så siden i løbet af 70'erne udvidet
til den nuværende gruppe på seks
musikere. I Danmark har Gnags
opnået en nærmest enestående popu¬

laritet med deres socialt engagerede
tekster og spændende musik. En
popularitet, de har formået at holde
fast ved og endda udbrede i Sverige
og Norge.

Bemærkelsesværdigt er også, at
Gnags har grundlagt deres eget pladeselskab

Genlyd, producerer plader i
eget studie og i det hele taget deltager
i den samlede produktionsproces, hvad
da i parentes bemærket også medfører,

at pladerne kan sælges til en
forholdsvis rimelig pris.

Gnags er næsten blevet til en levende
legende ved dees optræden på

mange års Roskilde-Festivaler. De
giver nu en række koncerter i Nordtyskland

i forbindelse med en tur til
Svejts, hvor de spiller på den kendte
Nyon-Folk-Festival og vil muligvis

vende tilbage til landsdelen senere på
året.

I efteråret udsendes gruppens sjette
LP, der sikkert vil blive en lige så
stoi succes, som sin forgænger „Er du
hjemme i aften". Gnags er: Jens J.
Nielsen på trommer, Henning Stærk
på trommer og mundharmonika, Peter
A. G. Nielsen, der spiller bas og er
gruppens forsanger, Ivan Sørensen på
keyboards og guitar, samt guitaristerne

Per Frost og Jacob Riis-Olsen.
Bemærkelsesværdigt er, at samtlige
musikere også synger, hvad der gør
sig særlig fordelagtig bemærket i
gruppens sceneoptræden.

Vil man være sikker på at komme
ind, er det nok klogt at sikre sig en
billet til koncerten i forsalget, der
foregår i Husbyris.

Norbert Finger, Shell-tanken i Harreslevgade,
har ligeledes rygende

travlt for tiden. — En tredjedel al

omsætningen kommer fra danskerne,
en tredjedel fra feriegæster og den
sidste tredjedel fra stamkunderne.

Johann Kröger, Esso-tanken i Gasgade,
nyder ligeledes godt af „tørstige"

danske bilister, men Esgo har som
det eneste af de ovennævnte selskaber
indført en kontingentering. Kröger
kan ikke få al den benzin, som han

gerne ville have. Hans Esso-kollega
Georg Dethlefs, Abenrågade, havde
allerede sat skilter med „udsolgt".
Han var svært ked af det. Esso-vanskelighederne

ligger efter hans mening
i, at selskabet er for afhængigt

af olien fra Iran. — Fik jeg så meget
benzin, som jeg ville, kunne jeg tredoble

omsætningen! A.

Sådan fungerer demokratiet
Sydslesvigsk Forening holder landsmøde i Husum den 27.oktober

og her offentliggøres de formelle demokratiske spilleregler
FLENSBORG. Dansk Generalsekretariat

i Flensborg har udsendt en meddelelse
om Sydslesvigsk Forenings

landsmøde, der finder sted lørdag den
27. oktober på Husumhus i Husum.
For at yde et bidrag til den demokratisering

af vore institutioner og foreninger,
der så ofte er blevet krævet

fra forskellig side, vil Flensborg Avis
her redegøre for, hvilke »roligheder
for demokratisk medvirken SSF's
medlemmer i de 138 distrikter har via
deres valgte repræsentanter til landsmødet.

Dagsordenen vil den 27. oktober
omfatte beretninger, valg af forretningsudvalg

og regnskabsudvalg,
regnskab og kontingentspørgsmålet. I
den sammenhæng minder vi om, at
spørgsmålet om kontingentforhøjelse
jo er blevet drøftet på flere generalforsamlinger,

blandt andet i Flensborg.
14 dage før mødet vil der blive

udsendt en nøjagtig dagsorden.
Forslag til valgene og til andre

punkter, der skal med på dagsordenen,
skal være indsendt til Generalsekretariatet

senest en måned før mødet,
dvs. til senest den 27. september

1979. De indkomne forslag vil så blive
udsendt sammen med dagsordenen. I
den sammenhæng gør Generalsekretariatet

specielt opmærksom på, at de,
der nu er medlemmer af forretningsudvalget

ikke automatisk er genopstillede,
men skal foreslås igen, hvis

man ønsker dem genvalgt.
Ved forslagene til valg, er der forskellige

formaliteter man bør være
opmærksom på. Således skal der i
hvert enkelt tilfælde angives hvad
den pågældende er foreslået til, og om
forslaget evt. også gælder for en anden

stilling. Et eksempel : N. N. foreslås
til formand for Sydslesvigsk

Forening eller næstformand eller
medlem af forretningsudvalget. Denne
fremgangsmåde benyttes, fordi valgene

sker enkeltvis. Er den pågældende
kun foreslået til f.eks. formand

Flensborg. En 52-årig mand stjal cigaretter
og kød til en samlet værdi af

9,79 mark i et supermarked.

og bliver ikke valgt, er forslaget dermed
bortfaldet.. Vigtigt er også, at de

foreslåede skal have erklæret sig villige
til at tage imod valg.

Stemmeberettiget ved landsmødet
er foruden medlemmerne af Sydslesvigsk

Forenings styrelse (ikke det
gamle forretningsudvalg) repræsentanter

for foreningens distrikter. Disse
er formændene for alle distrikter, der
har en valgt bestyrelse, næstformændene

fra distrikter med 201 til 400
medlemmer og yderligere en delegeret
for hver påbegyndte 100 medlemmer
udover de første 400.

Der kan kun sendes suppleanter for
distriktsformændene og evt. næstformændene,

men er formand eller
næstformand valgt til styrelsen, så er
distriktet jo repræsenteret og der kan
ikke sendes nogen stedfortræder.

Fra distrikter, der ikke har nogen
valgt bestyrelse (der drejer sig ifølge
Generalsekretariatets oplysninger om
knap en halv snes stykker) indbydes
en tillidsmand fra hvert distrikt, uden
stemmeret. I øvrigt skal navnene på

distrikternes delegerede til landsmødet
meddeles sekretariaterne i forvejen,
således at stemmeretten kan kontrolleres

og samkørsel organiseres.

Flensborg rundt
Flensborg. Fra et aflåst værelse i
Klues blev en grammofon af mærket
„Sanyo" og en „Philips"-båndoptager
til en samlet værdi af 500 mark stjålet.

Flensborg. To tykker sengetøj blev
stjålet fra en tørresnor i Schottweg.
Flensborg. Politiet har modtaget en
herrecykel af mærket „Normania"
(uden forhjul) og en herrecykel af
ukendt mærke som hittegods.
Flensborg. I aftentimerne den 18. juli
kørte en bilist ad Bismarckgade i retning

mod Mørvig og kolliderede med
en modgående bil, da hun svingede til
venstre ved St. Jørgenspladsen. Begge
biler beskadigedes og også et tredje
køretøj, der stod parkeret i nærheden
fik nogle buler. Politiet vil gerne tale
med vidner til ulykken på tlf. 8 42 44.

Ved Erik Paulsens død
Harreslev. I et afsnit på 40-50 år af
det danske landbrugsfaglige arbejde i
Sydslesvig indtager navnet Erik Paulsen

en absolut første plads.
Erik Paulsen, der var født i Flensborg,

kom i plads ved landbruget og
senere på tysk landbrugsskole. Derefter

tog han arbejde ved landbruget i
Danmark, kom på Gråsten landbrugsskole

og Rødding højskole. Det blev
den danske livsform, der så absolut
tiltalte ham mest, og disse ophold
nord for grænsen blev af så afgørende
betydning, at det kom til at præge
hele hans virke fremover'.

1928 blev han af Haderslev Vesteramts
Grænseforening opfordret til

at overtage konsulentarbejdet i Landboforeningen
for Flensborg og Omegn.

Først på cykel og senere på motorcykel
kørte han fra medlem til

medlem, så på bedriften og snakkede
med dem om deres problemer. Kunne

Folketingets præsidium
til Sydslesvig i august

Flensborg. Som allerede kort omtalt,
skal folketingets præsidium efter otte
års forløb påny til Sydslesvig. Besøget
er blevet fastsat til 28.-30. august.

Det er Sydslesvigsk Forening, der
har tilrettelagt besøget, som også omfatter

en afstikker om onsdagen til
landdagen i Kiel. Det danske landdagsmedlem,

chefredaktør K. O
Meyer, er vært ved denne visit, hvorved

præsidiet vil blive orienteret om
landdagens arbejde. Via Kappel, hvor
skoleinspektør Gerhard Wehlitz fortæller

om kommunale problemer, går
turen derefter til de historiske steder
i og omkring Slesvig. Om aftenen vil

præsidiet i Flensborg mødes med repræsentanter
for Sydslesvigsk Vælgerforening.

Om torsdagen besøges vestkysten,
hvor præsidiet vil få en orientering
om den frisiske folkegruppes situation.

Bl. a. er der planlagt besøg på
det nordfrisiske institut i Bredsted
samt i den dansk-frisiske skole i Risum.

Desuden besøges skolen i Nykirke,
der er en af de typiske mindre

danske landsbyskoler i Sydslesvig.
Besøget slutter med et samvær i

Flensborg med repræsentanter for
Sydslesvigsk Forening,
han ikke overbevise landmanden, var

han rask til at få anlagt et forsøg tri
at afgøre spørgsmålet.

Man fik tillid til ham som rådgiver
og man blev interesseret i at følge
med i det nye, der kom frem. Noget
der er helt afgørende for, at et landbrugsfagligt

foreningsarbejde kan
lykkes.

Sammen med Helga — en vestjysk
pige — overtog Erik Paulsen 1933 en
ejendom ved Langbjerg, men måtte
senere, da der skulle bygges flyveplads

på dette sted, flytte til Musbæk.
Som landmand har han ved flid og

dygtighed vist, hvad en let sandjord
kan bringes til at yde.

Det var derfor velfortjent, både for
hans gerning som konsulent og for det
eksempel, han har givet som landmand,

at han i 1956 fik tilkendt Det
kongelige danske Landhusholdningsselskabs

sølvbæger.
Da krigen sluttede i 1945, ønskede

Erik Paulsen ikke at fortsætte som
konsulent. Han blev i stedet formand
for Landboforeningen, for Flensborg
og Omegn og senere også for Fælleslandboforeningen

for Sydslesvig. I
næsten 25 år var han herigennem på
afgørende måde med til at præge arbejdet.

Et af Erik Paulsens valgsprog lød:
„Kommer vi ikke til Danmark, må vi
have Danmark herned." Hjemmet i
Musbæk blev et lille stykke Danmark.
I taknemlighed mindes vi de mange
gange vi i forbindelse med Erik Paulsens

virke for landboforeningerne har
fået lov til at gæste dette hjem.

Aage Sørensen
•fr

Erik Paulsen blev 77 år gammel.
Begravelsen finder sted mandag den
23. juli kl. 14 fra kirken i Harreslev.
Bagefter er der kaffebord i „Borgerforeningen".

Flensborg i dag
Biograferne:
COLOSSEUM 16.00 18.15 20.45

„Viel Rauch um Nichts"
PALAST 16.30 20.00

„Peter Pan"
STUDIO 17.15 20.00

„Die Blechtrommel"
CAPITOL 16.30 20.00

„Der Windhund"
Apotekernes nattjeneste:

Set. Hans-apotek, Angelbogade 56,
«f. 2 56 76
Altstadt-apotek, Nørregade 52,
tlf. 2 60 04

t
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BayernMünchen med
Lerbymestre
for niende gang
HAMBURG. (RB) Med en sejr
hjemme på 6-0 over Mönchengladbach

blev Bayern
München vesttyske fodboldmestre

for niende gang, da
samtidigt Werder Bremen ude
tabte til Stuttgart med 1-2.
Begge klubber sluttede med
49 point, hvorefter sydtyskernes

bedre målforskel blev
afgørende.

Det var Søren Lerbys næstsidste
kamp for Bayern, og

det var hans andet mesterskab
på tre sæsoner. Hans sidste

bliver næste lørdag, når
klubben kan vinde »The
Double« ved i pokalfinalen i
Vestberlin at besejre Stuttgart,

som med sejren over
Bremen blev sikker deltager i
næste sæsons Europa Cup for
pokalvindere.

Borussia Mönchengladbach
har ikke vundet i München i
18 år, og de 70.000 tilskueres
frygt for, at det ville ske denne

gang, blev manet i jorden
allerede i første minut, da Lothar

Matthäus gav Bayern
München en drømmestart.

Fra det tidspunkt stod der
Bayern München på kampen,
og efter at Dieter Hoeness
havde øget til 2-0 i 20. minut,
blev der i 2. halvleg klasseforskel

på de to hold.

Den var kun tre minutter
gammel, da Roland Wohlfarth
gjorde det til 3-0, og bare to
minutter senere sørgede Dieter

Hoeness for fuldtræfferen
til 4-0.

Knap et kvarter senere blev
det 5-0 ved Reinhold Mathy,
og ni minutter før tid satte
Roland Wohlfarth punktum
med sit andet pletskud.

Werder tabte
Kæmpesejren ville ikke have

hjulpet Bayern München
det fjerneste, hvis Werder
Bremen blot havde fået uafgjort

på Neckarstadion. Men i
overværelse af 60.000 tilskuere

kunne Werder først score 11
minutter før tid, da måltavlen
viste 2-0 i VfB Stuttgarts favør,

og på trods af gæsternes
hektiske stormløb i slutfasen,
holdt hjemmeholdet stand, så
Werder for tredje gang i de
sidste fire år måtte tage til
takke med andenpladsen og
dermed konstatere, at mesterskabet

i 1965 - da Sepp Piontek
spillede for klubben - fortsat
er dens eneste.

VfB Stuttgart kunne gå til
pausen med en 1-0 føring
skabt midt i 1. halvleg af Karl
Allgöwer, der udnyttede en
fejlaflevering fra Bruno Pez-

zey, og det var også Allgöwer,
der med sit 21. sæsonmål øgede

hjemmeholdets føring syv
minutter inde i 2. halvleg.

Foruden Werder Bremen
bliver sidste års pokaltriumfator,

Bayer Uerdingen, samt
Borussia Mönchengladbach og
Bayer Leverkusen vesttysk
fodbolds repræsentanter i UEFA

Cup—en.
Bayer Uerdingen nåede op

på 22 point i de sidste 12 runder
og konsoliderede sin tredjeplads

- holdets bedste placering
nogensinde - med en 5-2

sejr over Fortuna Düsseldorf,
og Bayer Leverkusen snuppede

den sidste billet fra Hamburger
SV ved at kæmpe sig

op fra 0-2 til 2-2 mod Schalke
0-4 på Parkstadion i Gelsenkirchen.

I bunden måtte Borussia
Dortmund på trods af en 4-1
sejr på udebane over agterlanternen

Ha -mover 96 se sig henvist
til tredjesidstepladsen, og

klubben, der i 1966 triumferede
som den første vesttyske i

en europæisk turnering ved at
vinde Europa Cup—en for pokalvindere,

skal dermed ud i
kvalifikationskampe mod det
tredjebedste hold i 2. bundesliga

for at få forlænget sit ophold
i den bedste række.

DanskFodbold:

Brønshøjvandtforførste
gangidennesæsonFor to uger siden tabte Brønshøj

hjemme til KB, og for et
par dage siden tabte KB i pokalsemifinalen

til Ikast, så efter
alle teoretiske beregninger

skulle jyderne være favoritter,
da de lørdag gæstede Vanløse

Stadion for at møde
-Brønshøj. Men noget er teori
x&gßhoget andet er praksis i
dansk fodbold, så hjemmeholdet

kunne trække sig tilbage
med en fortjent sejr på 3-0
over et Ikast-mandskab, som
til sidst var i opløsning.

Brønshøjs første sejr i fire
kampe - hvor holdet kun tidligere

havde scoret to mål ved
Bo Elvar - var ikke et mål for
lille. I særdeleshed i anden
halvleg var det kun godt spil
af målmand Mogens Krogh,
som forhindrede en større

Brønshøj-sejr, bl.a. i det sidste
minut med en fantastisk

redning af et flyvende flugtskud
fra Michael Bo Nielsen.

Efter næsten kun spil på banens
midte var det netop Michael
Bo Nielsen, som efter 28

minutter bragte Brønshøj foran.
En eminent frispilning af

Bo Elvar udnyttede han promte
med et drønhårdt skud tæt

ved den ene stolpe uden chance
for Mogens Krogh.
Efter pausen spillede Bo Elvar

både sine medspillere fri
og han var også tæt på at score,

før han næsten på samme
tidspunkt som i første halvleg
øgede til 2-0 på en aflevering
ind i feltet af Jan Juul. 3-0
blev det 10 minutter før tid
igen ved Michael Bo Nielsen,
men æren tilfaldt Jan Verner

Hansen, som energisk fik
kæmpet sig fri i højre side, så
både Tommy Nielsen og målscoreren

stod helt fri med det
jyske forsvar spredt for alle
vinde.

Det var pokalfinalisternes
anden kamp på tre dage, og
det var tydeligt, at kræfterne
slap op. Man havde dog det
uheld, at angriberen Flemming

Andreasen - en af de
bedste mod KB - allerede måtte

trække sig ud af kampen efter
fem minutter på grund af

et trælår.
Med et publikum på 1754

tjente Brønshøj 5262 kr. - tre
kr. pr. tilskuer - samt 9000 kr.
for målene fra en sponsor. Og
endvidere var der 3000 kr, til
Bo Elvar, som blev kåret som
kampens bedste spiller.

Engelskfodbold:

Liverpoolhaledelodpa
Evertonsregerendemestre
JanMølbyscoredepåstraffespark
Spændingen om det engelske
fodboldmesterskab blev intensiveret

i lørdagens runde,
da Liverpool og outsideren
West Ham noterede sig for sejre

i hjemmekampene mod Birmingham
og Coventry, mens

Evertons regerende mestre
kun fik et enkelt point ud af
besøget hos Nottingham Forest.

Liverpool knuste nedrykningsdømte
Birmingham med

hele 5-0 på Anfield Road, og
Jan Mølby bidrog til den store
sejr ved at score på et straffespark

til 2-0, efter at Ian
Rush med sit 30. sæsonmål
havde indledt scoringen i 27.

minut ved at rette et skud fra
Ronnie Whelan af.

Dagens helt var dog forsvarsspilleren
Gary Gillespie,

der indtil denne kamp ikke
havde lavet et eneste mål i hele

sæsonen, men som tegnede
sig for hat-trick efter pausen.

Gillespie indledte sit triumftog
i 2. halvlegs første minut

med et hovedstødsmål, fulgte
op med sin anden træffer ti
minutter senere og satte
punktum på syv minutter før
tid på et straffespark begået
mod Ian Rush.

West Ham måtte kæmpe betydeligt
hårdere for at holde

liv i sine titelforhåbninger

med en 1-0 sejr over nedrykningstruede
Coventry i den

første af holdets tre hjemmekampe
inden for kun fem dage.

Tony Cottee sørgede for afgørelsen
i 2. halvlegs 17. minut.

Opgøret mellem Nottingham
Forest og Everton på City

Ground sluttede målløs.
Det var Everton bedst tjent
med i en kamp, der indeholdt
alt undtagen mål. Således
havde Franz Carr efter kun
fem minutters spil et skud,
der ramte Evertons træværk,
og senere måtte Kevin Sheedy
optræde i rollen som frelsende
engel på mestrenes mållinje.

lfinrlnr. »Elferwette:«vmucr n022 1 U1 u

tal »Spiel 77:«
4511524
»Lotto:«
3 24 33 35 44 49
Tillægstal: 34

SpanienRundt
Alfonso Gutierrez, Spanien,

vandt den 192 km
lange fjerde etape af cykelløbet

Spanien Rundt i
tiden 4,14,39 timer. Belgieren

Eddy Plankaert
blev nummer to foran
landsmanden Win Arras.
Også Marc Gomez, Frankrig,

fik samme tid som de
tre første, og bevarede
dermed føringen i den
samlede stilling.

Tennis:

TineScheuerer
ifinalen
iWildDunes
Førstepræmiepå641.000kroner
WILD DUNES. Tine
Scheuer-Larsen, der er syvendeseeded

i den internationale
tennisturnering for kvinder

i Wild Dunes i USA, skal
møde den topseedede amerikaner

Elise Burgin i finalen. I
semifinalen slog danskeren
Catherine Tanvier, Frankrig,
som var sjetteseeded, 6-3 6-2.

Scheuer-Larsen brugte sine
flugtninger og passerslag, når

Tanvier løb til nettet. - Jeg
troede, vi begge ville løbe mere

til nettet, men det passede
mig fint spille mine topspin
fra baglinien, sagde Tine
Scheuer-Larsen.

I den anden semifinale slog
Elise Burgin Laura Gildemeister

fra Chile 7-5 6-3.
Vinderen af finalen modtager

ud over æren 75.000 dollar
(641.000 kr.)

Am 23. April 1986 verstarb im Alter von 78 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter,
Herr

Peter Jessen
Herr Jessen war 20 Jahre in unserem ehemaligen Gaswerk tätig und lebte seit
1972 im wohlverdienten Ruhestand.
Wir haben den Verstorbenen als pflichtbewußten und allseits geschätzten Mitarbeiter

und Kollegen in Erinnerung und werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

STADTWERKE FLENSBURG GMBH

EINER TR\CE
DES ANDEREN

Min kære mand

Aage Waldemar Jensen
døde den 23. april 1986.

Maren Oksen Jensen
Todsbøl

Bisættelsen har fundet sted.

Dødsfald i Sydslesvig
FLENSBURG: Ida Rehbein, geb. Rehbein, 84 Jahre,

Richard-Wagner-Str. 30. Beerdigung heute um 12
Uhr von der Kirche in Adelby aus. Paul Berndt, 72
Jahre, Friesische Str. 27. Trauerfeier am Mittwoch
um 14 Uhr in der Kapelle am Friedenshügel. Peter
Jessen, 78 Jahre, Brixstr. 4. Trauerfeier am Mittwoch

um 12 Uhr in der Kapelle am Friedenshügel.
Margarete Jensen, geb. Lausen, Ritterstr. 19.
Trauerfeier heute um 12 Uhr in der Kapelle am
Mühlenfriedhof. Ulrich Brodthagen, 39 Jahre,
Waldstr. 66. Trauerfeier am Mittwoch um 15 Uhr
in der Kapelle am Friedenshügel.

HARRISLEE; Marianne Nissen, geb. Harksen, 83 Jahre,
Musbeker Weg 9. Beerdigung am Dienstag um

13 Uhr von der Kirche aus.
OEVERSEE/SCHUBY: Hertha Wockenfuß, 82 Jahre.

Beerdigung am Dienstag um 13 Uhr von der Kirche
in Schuby aus.

KLEINSOLT: Martha Paul, geb. Kühn, 95 Jahre,
Schulstr. 24. Die Beisetzung hat stattgefunden.

LANGBALLIGHOLZ: Emma Wagner, geb. Pieper, 88
Jahre, Unterstr. 9. Beerdigung am Dienstag um
14.30 Uhr von der Kirche in Grundhof aus.

SCHLESWIG: Hannchen Gustafson, geb. Thormann,
80 Jahre, Kolonnenweg 68. Trauerfeier heute um
12.30 Uhr in der Kapelle auf dem Friedrichsberger
Friedhof.

RENDSBURG: Emma Stahl, geb. Dielewski, 73 Jahre,
Niebüller Str. 22. Beerdigung heute um 11 Uhr von
der Kapelle des Altstädter Friedhofes aus.

HUSUM: Enny Luise Peters, geb. Jens, 72 Jahre, Asmussenstr.
14. Trauerfeier heute um 13 Uhr in der

Marienkirche (Marktplatz).
PELLWORM: Anni Freund, geb. Petersen, 84 Jahre.

Die Urnenbeisetzung erfolgt in aller Stille.

VIding Herreds Danske Skoles
40 års jubilæum

den 30. april 1986.
Åbent hus i skolen fra kl. 10—12.

Aftenfest hos Sophie Rasch kl. 20.00.
Det vil glæde os at hilse på alle, der sammen med
os vil festligholde dagen.

Forældrerådet

Gamle elevers fest
Tidligere elever indbydes til elevfest på Ladelund
Ungdomsskole lørdag den 3. maj fra 12.00 til 21.30.
Pris for hele dagen DM 5,—. Husk sportstøj.
Tilmelding 0 4666 / 7 14 eller 0 46 66 / 1041.

Ladelund Ungdomsskole

Die Kripo rät:
Sorgen Sie dafür,
daß Ihr Kind
nicht per Anhalter
fährt.

Schärfen Sie Ihrem Kind ein, nie per
Anhalter zu fahren - auch wenn es nur
wenige Kilometer sind. Sprechen Sie mit
ihm über Anhaltergefahren und nehmen
Sie selbst keine Anhalter mit.

Wir
und unsere

o«-Enormgunstig-soTæpper, forlæggere
berber, orient

inden De beslutter Dem, skulle De
se på vore afdelinger.
3000 m2 salgsareal.

Deres Tepplchbodenhalle
Hürup — telefon 0 46 34 /12 00

Gebrauchte PKW-Ersatzteile für
alle gängigen Ty^en zu verkaufen.
Kuprermühle .0461 / 7 20 50

Heilen Bilden Pflegen
Seit über 80 Jahren betreut
die Josefs-Gesellschaft
körperbehinderte Menschen
Sie können mithelfen.
Tun Sie es noch heute!
Spendenkonto 3319-502
Postgiroamt Köln
BLZ 37010050
Jot»f*-Qu*ell*chatt ».V.
5000 Köln 21
Alarlchgtraß• 40

ETff

r
Tirsdag den 29. april kl. 20, Slesvighus

opfører

LASER OG PJALTER
af Bertolt Brecht

Billetsalg: Dansk Sekretariat, Lollfuß 69,
tlf. 0 46 21 / 2 38 88 og ved indgangen.

Nur 3 Tage Sonderverkauf
aus Geschäftsauflösung ca. 200
St. Alu-Schiebeleitern 10 m 2x5
m 9 m ausgesch. alt. Pr. 488,-jetzt
265,-. Lieferung frei Haus.
Hermans-Leitern, Auftragsannahme:

04627/1233

PRIVATE
småannoncer

10 mm = 3 linier
DM 3,00

Gesucht!
Dia-Rundmagazin (80er)

von Rollei
Tel. 04 61 / 6 11 52

Til salg
3-værelses-lejlighed,

85 m2, nær centrum
i Flensborg, med udblik over
fjorden, balkon, indbygget
køkken, pris 148.000,- DM

Telefon: 0461/2 69 97

20 mm = 7 linier
DM 5,00

WEIT UNTER PREIS!
3 PS-Volvo-Bootsmotor

zu verkaufen
Tel. 04 61 / 6 11 52

30 mm = 10 linier
DM 7,00

inkl.MwSt./moms
Betaling: Kontant / Bank / Frimærker

Tlf. 800 - 33

- - •Lopper — Lopper — Lopper
Alle slags gaver modtages til vort loppetorv og tombola
i forbindelse med Ansgar-Kirkens basar i Flensborg
den 4. maj 1986, der åbnes med en kort andagt kl. 14.00 i
Ansgar-Kirken, Aabenraagade 25, Flensborg. Gaverne
afleveres i præstegården eller man ringer — og vi henter!

Telefon 4 33 76 eller 4 1133

FürSicherheiteingulesTeam

...forennyårsabonnent
til
FLENSBORG
AVIS!
PHILISHAVEbarbermaskine
»Tracer HP 1622«
rød eller blå.

Den nedenfor opførte abonnent har jeg hvervet.
Præmien bedes sendt til:

Navn/fornavn

by

Hermed bestiller jeg FLENSBORG AVIS for et tidsrum af
mindst et år til en abonnementspris af DM 19,00 pr. måned
(inkl. tysk moms) i Danmark 240,— kr. pr. kvartal. Jeg
bekræfter, at jeg i det sidste halve år ikke har holdt
FLENSBORG AVIS:

i«

Sendestil:
Flensborg Avis, Postfach 2662,2390 Flensburg
Flensborg Avis, Boks 70,6330 Padborg
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18 Fra kyst til kyst Fredag den 18. marts 1988

Sydslesvig i dag
(Meddelelser under denne rubrik
står for arrangørernes egen regning)

Flensborg: Den slesvigske
Kvindeforenings generalforsamling

i Idrætshallen
kl. 15

Nybjernt: Stueplanteforening
i Forsamlingshuset

kl. 20
Vesterland: Husmoderforeningens

generalforsamling
i den lille skole kl.

19.30
List: Påskelotto i Skolen

kl. 19.30
Follervig: Påskelotto i Di-

ge-Skolen kl. 20
Egernførde: Teater på Jes

Kruse-Skolen kl. 20
Treja: Udflugt til Tønning

kl. 19.30
Danske Biblioteker

Slesvig 14-19 Gottorpskolen
7.45-13

Husum 12-16 Danske
skole 8-13
Harreslev 9.45-14

Bogbussen kommer til:
Follervig, Garding, Jaruplund,

Isted
Dansk Sundhedstjeneste:

Hjemmesygepleje, ring
0461-5 20 72

Vel mødt!
HARRESLEV. Den siddende

bestyrelse for HKUF har
endnu ikke opgivet tanken
om, at det er muligt at finde
frem til en ny bestyrelse.
Det lykkedes ikke ved den
ordinære generalforsamling,

så nu har man indkaldt
til en ekstraordinær

generalforsamling. Den
holdes mandag, den 21.
marts kl. 19.30 i det danske
fritidshjem. Den nuværende

formand, John Spoorendonk,
opfordrer i invitationen
ungdomsforeningens

medlemmer på det kraftigste
op til at møde denne aften.
Og han understreger: I

yderste konsekvens er der
kun tilbage at nedlægge
foreningen. Dette ønsker
vel ingen, men uden en arbejdsdygtig

bestyrelse kan
man ikke opretholde en forening.

Tyvene kan
komme op
om morgenen
NIBØL. Gerningsmændene
til et indbrud i et ubeboet
sommerhus i Vest Bordelum

må i fremtiden have de
bedst tænkelige muligheder

for at komme op om
morgenen.

Foruden to ens sort-hvide
transportable TV-apparater

stjal de ifølge kriminalpolitiet
i Nibøl ikke færre

end syv radio-vækkeure.

Teknisk møde
LÆK. Et offentligt kommunerådsmøde

torsdag den 24.
ds. kl. 20 i mødesalen på
rådhuset i Læk kommer
ifølge dagsordenen overvejende

til at dreje sig om
tekniske spørgsmål.

Der foreligger forslag om
anskaffelse af nogle analyseapparater

til anvendelse
på kommunens rensningsanlæg

og kommunerådet
skal træffe afgørelse om,
hvilken entreprenør der
skal udføre et konkret
kloakeringsarbej de.

Som tredie og i øvrigt sidste
konkrete punkt på dagsordenen

skal man drøfte
bebyggelsesplan for industrikvarteret.

Der er som sædvanligt et
kvarters spørgetid for borgerne

fra kl. 1945 til kl. 20,
når kommunerådsmødet
åbnes.

SLESVIG. Med en hel katalog
af forespørgsler og et

kompleks af andragender
vedrørende fremtidens affaldsbehandling

i SlesvigFlensborg
amt satte den

»grønne« tomandsfraktion
præg på amtsrådsmødet i
onsdags i Slesvig.

Miljøpartiet havde en
god dag og mødte kritisk
med gennemgående positiv
interesse hos alle fraktioner,

CDU inklusive. Andragenderne
vedrørende et nyt

koncept for affaldsbehandlingen
var dog så vidtgående

i deres konsekvenser, at
SSV-gruppens ordfører
Gerhard Wehlitz efter lange
og engagerede debatter foreslog

at overgive sagen
som helhed til de kompetente

udvalg til grundig
overvejelse, før amtsrådet
påny tager stilling. Forslaget

blev vedtaget med flertal.

Overraskende for mange
var, at CDU-amtsrådsmedlem

Uwe Hansen fra Skovlund
meddelte, at hans

fraktion kunne støtte andragendet,
når visse mindre

ændringsforslag fra
CDU blev tilgodeset - ændringsforslag;

som også De
Grønne kunne leve med,
som de senere sagde. Men
også CDU ville helst have
andragendet behandlet i
udvalgene.

Gerhard Wehlitz gjorde

sig energisk til talsmand
for, at hele komplekset burde

behandles gentagne gange
i flere relevante udvalg.

SSV: For lidt
forberedt
SSV var ikke villig til at
diskutere emnet længere,
idet ingen i huset var forberedt

på det. Formanden
for miljøudvalget, Rainer
Laufer, SPD, var ligeledes
mest for udvalgsbehandling,

men udelukkede ikke
dannelsen af en særlig arbejdskreds,

der kunne beskæftige
sig ganske specielt

med sagen.
Kredspræsident Andreas

Franzen anså SSV-andragendet
»alt til udvalgene«

som det videstgående og
stillede det derfor til afstemning.

Voteringen gav
SSV medhold med stort
flertal. Endda fra De Grønne.

Andragendets
indhold

De Grønne ønskede med
deres andragende en beslutning

fra amtsrådet, der
skulle gå ud på udarbejdelsen

af et helt nyt koncept
for affaldsbehandlingen,
der skulle stå senest ved
udgangen af 1993, når nu
gældende kontrakt med affaldsselskabet

udløber. De¬

res talsmand Jürgen Nielsen
Bolte betegnede i sin

begrundelse komposteringen
som et videstgående

mislykket forsøg på at
komme affaldsproblemet
til livs. Det nye projekt at
føje en affaldsforbrænding
til ville heller ikke falde i
De Grønnes smag, idet miljøbelastningen

derved kun
flyttedes fra jordoverfladen

til atmosfæren.
Grundlaget for det nye

koncept måtte være uafhængige
ekspertbetænkninger.

Nielsen Bolte navngav
nogle egnede faginstitutioner.

Amtet burde sætte
prioriteterne i følgende

rækkefølge: forringet affaldsproduktion,
råstofrecykling,

andet genbrug og
deponering. Bolte indrømmede,

at på nogle områder
blev der allerede i dag gjort
et godt stykke arbejde på
dette område. De Grønne
krævede også at lade en rekommunalisering

af affaldsbehandlingen
gå ind i

overvejelserne.
Det var i øvrigt et lukket

møde i affaldsselskabet
NORD, der åbenbart havde
givet stødet til De Grønnes
aktiviteter. På dette møde
var forbrændingsprojektet
blevet drøftet og tilkendegivet,

at der måtte findes en
løsning på de miljøproblemer,

affaldsbehandlingen
endnu er forbundet med.

Borger kontra
administration
Men amtet havde næsten altid ret
Kun 13 af 260 retssager tabt
SLESVIG. Borgerne i Sies- miljøkontoret med 38 og
vig-Flensborg amt er ikke
altid indforstået med de afgørelser,

der træffes af
amtsforvaltningen ved deres

personlige problemer.
Det viser det stigende antal
indsigelser, der skal behandles

ved retten. Statistikken
viser en voldsom

stigning af disse sager, idet
der i 1987 kom 314 nye til,
mod kun 214 i 1986.

260 af sagerne kunne færdigbehandles
i 1987, og af

disse blev kun 13 eller fem
procent tabt af forvaltningen.

124 gange havde amtet
ret, og de resterende sager
endte med forlig eller løb
ud i sandet af sig selv. - Dette

er et fremragende vidnesbyrd
om, at amtets forvaltnings-

og retseksperter udfører
et fortrinligt arbejde

for borgerne og er i stand til
at træffe de rigtige afgørelser,

fastslog landråd Jörg
D. Kamischke ved amtsrådsmødet

i Slesvig.
Hovedparten af det forgangne

års sager vedrører
ordenskontoret, der er en
slags politimyndighed,
nemlig 176. Også udlændingeafdelingen

sorterer under
dette, og den tegnede alene
ansvarlig for 124 af sagerne.-

Socialkontoret havde
med 59 retssager at gøre,

byggetilsynet med 31.
Samfundets tilstand genspejler

sig i de 210 nyindkomne
indsigelser i forbindelse
med socialhjælpsspørgsmål.

I 1986 lå dette
tal på kun 88. Og tendensen
er stigende. Allerede i februar

1988 måtte socialudvalget
på et møde beskæftige

sig med 42 indsigelser
mod forvaltningsafgørelser.

Ved ordenkontoret steg
antallet af nye sager ligeledes

fra 54 i 1986til 92 i 1987.
Kun en mindre stigning

fra 80 til 90 registreredes
der ved byggeforvaltningen.

Det dalende antal indsigelser
mod afgørelser i

miljøsager fører amtet tilbage
til en stigende ansvarsbevidsthed

i befolkningen.
- Foruden de egne

sager har amtet også overtaget
yderligere 35 forvaltningsretsstridigheder

i
amtsdistrikterne

At forvaltningen i det
hele taget kan klare denne
stigende strøm af forvaltningsretssager

skyldes, at
der foruden de to egne
amtsjurister for tiden er
ansat en fra delstaten delegeret

kvindelig regeringsråd
og en forvaltningsdommer,

fastslog landråden.

Stort gæstebud
FREDERIKSSTAD. Udstillingen om u-landene og missionen med billedplancher, oplysninger

og brugsgenstande fra den tredie verden har i de to dage, den har været at se i
Paludanushuset, været et tilløbsstykke, der virkeligt har nået mange med sit budskab.
Forhåndsinteressen fra skolerne var stor, og de to vejledere, Anne Margrethe Roesen og
Walter Lorenzen havde begge dage nok at se til; knap var den ene gruppe færdig før den
næste meldte sig. Den første udstillingsdag taltes omkring 200 besøgende, og interessen
var ikke meget mindre på andendagen.

På billedet ses Anne Margrethe Roesen, der demonstrerer et praktisk klædningsstykke
fra Tanzania. -ik

Grøn amtsrådsfraktion
i offensiven
På talefod med alle fraktioner - SSV forslag vedtaget

NYKIRKE. Forældrekredsen
ved Viding Herred danske
skole har i fællesskab

med skoleleder Georg
Lesch og skolens øvrige
personale tilrettelagt programmet

for den officielle
indvielse af den ny undervisningsfløj,

der er opført
ved skolen for rundt regnet
250.000 mark.

Indvielsesdagen er fastsat
til lørdag den 23. april —

og mange mennesker vil få
en særlig indbydelse til festen.

Det drejer sig om skolebørnenes
ferieværter i

Danmark, skolens venskabskreds
i Danmark,

hvilket vil sige Grænseforeningen
for Brørup og Omegn,

samt kommunalbesty¬

relsen i Nykirke. Men i øvrigt
bliver der åbent hus,

således at alle interesserede
er velkomne.

Der serveres et fint festmåltid,
og desuden bliver

der underholdning ved skolebørnene.

Med opførelsen af den ny
undervisningsfløj har den
danske skole i Nykirke fået
løst et stort og påtrængende
pladsproblem, idet skolens
elevtal har været stigende i
de senere år — også selvom
man sidste år — i lighed
med Bavnehøjskolen i
Humtrup — sendte de ældste

årgange til Nibøl danske
Skole. Der er i indeværende

skoleår 26 elever på
Nykirke-skolen.

Skoleidræt i
Sydtønder
SYDTØNDER AMT. Udvalget,

der organiserer den
danske skoleidræt i Sydtønder

amt, har netop sat
datoer på årets store arrangementer

på landsdelsplan.
Det traditionelle, årlige
boldspilstævne afvikles
tirsdag den 21. juni på
idrætspladsen ved den danske

skole i Læk, der også
bliver skueplads for det år¬

lige atletikstævne. Det finder
sted torsdag den 1. september.

Skolernes motionsløb er
fastsat til fredag den 30.
september, mens gymnastikdagen

holdes i Sportscentret
i Læk onsdag den

14. oktober, oplyser udvalgsformanden,
lærer Kaj

Andersen, Vesterland.

Besøg på
virksomhed
FLENSBORG AMT. Landboforeningen

for Flensborg
og Omegn, SSV-distriktet
Skovlund og Omegn samt
Skovlund Kvindeforening
er gået sammen om at aflægge

et virksomhedsbesøg
på det ny ostemejeri i Nørre
Haksted onsdag den 30.
marts kl. 14.30.

Der bliver vist rundt og
forklaret om fremstilling af
forskellige oste samt disses

afsætningsmuligheder.
Bagefter serveres smagsprøver,

og der er mulighed
for at få besvaret spørgsmål.

Alle er velkomne til at
være med.

Man bedes melde sig til
inden 25. marts hos enten
Marie Meyer, Skovlund, eller

via Fælleslandboforeningens
kontor i Harreslev.
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1989 
ansættes Merete Bjorholm Petersen som lærer ved skolen, der i forvejen har 
ansat Per Christensen i 1982 og Jytte Andresen i 1986.

1991 
går skolens leder, Georg Lesch, på pension efter 33 års tjeneste i Nykirke. Hans 
efterfølger bliver undertegnede, Jytte Andresen, der på det tidspunkt har været 
lærer på skolen i 5 år. På ca. samme tid mister skolen sin overbygning, idet 7. - 9. 
klasses elever bliver centraliseret på Nibøl Danske Skole. Vidingherreds Danske 
Skole fortsætter herefter med elever på 1. - 6. klassetrin.

1995
4 — Onsdag 27. december 1995 — FLENSBORG AVIS

Skoleleder Walter Johannsen i gang med waterpasset ved
halbyggeriet i Kejtum. Sammen med fritidshjemmet i Büdelsdorf

er hallen på Sild et af de sidste dyre byggeprojekter
i Sydslesvig på denne side af årtusindskiftet.

(Arkivfoto).

Murstenenes
år for SdU

Kunst
og kirke
Af Jens Høyer

CHRISTIANSLYST.
Under temaet
»Kunst, kirke og kristendom«

afvikler
dansk kirke i Sydslesvig

et weekendmøde
den 2. og 3. februar på
Christianslyst.

Temaet vil blive belyst
gennem tre foredrag.

Billedkunstneren
Bodil Kaalund beskæftiger

sig med
kunsttemaet i et lysbilledforedrag

ved
navn »Når Bibelen
bliver til billeder«.

Kirketemaet tager
professor Theodor
Jørgensen sig af.
Hans foredrag hedder
»At være kirke - og
kirke i grænselandet«.

I det sidste foredrag
taler biskop Henrik
Christiansen om
»Gudstjenesten - festen

for livet«.
I forbindelse med

Christianslystmødet
vil væver Lene Abildgaard

Knudsen vise
sine arbejder frem på
en plancheudstilling
og i øvrigt fortælle om
sin kunst.

Lottoaften i
Langballe
LANGBALLE. (F1A). Fredag

den 12. januar 1996
klokken 19.30 indbyder
SSF Langballe distrikt til
en lottoaften i HatlundLangballe

danske Skole.
Der vil være mange gode

gevinster.
Drikkevarer og pølser kan

købes på stedet.

Af Lise Kristensen

SYDSLESVIG. For Sydslesvigsk
danske Ungdomsforeninger

bliver 1995 et historisk
år på grund af alle de

byggerier, der kom i gang.
Halbyggeriet i Kejtum på

Sild og fritidshjemmet i Büdelsdorf
tegner til at blive

nogle af de sidste store byggeprojekter,
der bliver sat i

gang på denne side af årtusindskiftet.

Byggeriet i Kejtum er en
længe ønsket skolehal med
plads til de danske foreningers

idrætsaktiviteter. I Büdelsdorf
er en gammel

skolebygning lavet om til
fritidshjem for et halvt hundrede

børn, der var med til
at fejre indvielse den 8. december.

Situationen i ungdomsforeningerne
er meget symbolsk

for resten af Sydslesvig.
Der er mange visioner i

SdU, men spørgsmålet er,
hvornår der igen bliver penge

til et større anlægsbudget.
De dystre økonomiske

perspektiver kaster skygger
over mangen optimistisk
forenings fremtidsplanlægning.

Dog ikke mere end at hovedstyrelsen
på et budgetmøde

kastede et blik på visionære
halplaner, der skal

leve op til det moderne motionsmenneskes
fritidsbehov.

Det ville selvfølgelig
også blive et millionprojekt,
men så har SdU også tænkt
helt frem til år 2030.

Af øvrige projekter kan
dog nævnes fritidshjemmet
i Lyksborg, der fortsat er
ved at forbedre faciliteterne,

og at Dansk Gymnastikforening
fik nye klublokaler

betalt af Flensborg by.

Ny struktur
En modernisering af den

store organisations strukturer
har også beskæftiget et

helt udvalg i flere år. Målet
er en forenklet forretningsgang,

direkte valg og større
lokal råderet over egne penge.

Desuden skal midlerne
ledes ud til de mest aktive
foreninger.

Meningen er også at befri
de meget mødebelastede hovedudvalgsformænd

for
overflødigt fremmøde og at
kunne tage fagfolk ind i institionsudvalg

til rådgivning
ved byggeprojekter

o.lign. Med en så total omstrukturering
viser ungdomsforeningerne

vejen i
fremtiden og kan måske blive

foregangseksempel for de
øvrige sydslesvigske organisationer.

Debatten er dog
først ved at komme i gang
her omkring årsskiftet.

Det blev drøftet på hovedsendemandsmødet
i maj,

der også beskæftigede sig
med den manglende lyst til
at tale dansk i ungdomsforeningerne.

Blandt mærkedagene i
1995 var udover grundstens-nedlæggelser

og indvielse
Aktivitetshusets fem

års fødselsdag. Stedet har i
løbet af de første fem år
slået sit navn fast som samlingssted

for unge med brug
for et sted at mødes om deres

interesser og fritidssysler.

Farvel boksning
Det forgangne år tegner også

til at blive det sidste,
hvor - SdU kunne omfatte
aktivitetsudbudet med boksesporteri.

De to bokseklubber,
Sparta og Fight, har

spøgt så alvorligt med sammenlægningsplaner,
at de

ser ud til at blive strøget af
den danske organisations
tilskuds- og haltimeplan.
Der er ikke meget dansk islæt

i den nydannede bokseforening,
og de hårdtslående

sportsudøvere har også
forsømt at informere hovedorganistionen

ordentligt om
planerne.

De danske cricketspillere
i Husum har derimod været
så aktive, at de er vendt tilbage

til den danske 1. division,
og DHKs håndboldherrer
har formået at spille

sig op i Oberligaen.
Desuden fik Rolf Küssner

i det forløbne år sin officielle
betegnelse som fritidshjemskonsulent

efter at have
fungeret som sådan i flere
år.

I det kommende år vil den
sydslesvigske ungdoms- og
idrætsorganisation rette
blikket mod København
som europæisk Kulturby 96
og satse på deltagelse i et
stort idrætsarrangement i
den danske hovedstad.

Hovedstyrelsen har brugt
det forløbne år på at give
Tjellesen Film i Århus til
opgave at lave en film om
den store, danske organisation,

der har mange gode
tilbud i Sydslesvig, men også

problemer med at gøre
dem kendt blandt de potentielle

brugere.

A-capella-kvartetten Kvart i Fire og redaktøren af SdUs
medlemsblad Treklang, Bjørn Popp (forrest til højre), fik i
det forgangne år tildelt SdUs kulturpris. (Arkivfoto).

Vi har kigget i bakspejlet for at
se på, hvad der egentlig skete i
Sydslesvig i det år, der nu
snart er gået.
Hvad spejlet viste, vil fremgå af
en række artikler her på Sydslesvig-siderne

i de kommende dage.
I dag sætter vi fokus på, hvad
1995 bød på for Sydslesvigs danske

Ungdomsforeninger, SdU.

Nykirke skole parat
til stor fødselsdag

Julehæfte med jubilæer
Af Chr. Kloch Larsen

EGERNFØRDE. Årets jule- og nytårshilsen
til medlemmer af SSF i Rendsborg-Egernførde

Amt afspejler årets
gang i det store jubilæumsår 1995, som
nu synger på sidste vers.

I sin jule- og nytårshilsen til de danske
i Rendsborg-Egernførde Amt ser formanden

for SSW i Egernførde. by, HansJørg
Petersen, tilbage på den festlige juni-dag

på Dybøl Banke, hvor 10.000 deltagere
fra hele Slesvig-landsdelen fejrede

75-året for Genforeningen.
Men 1995 bød som bekendt på flere jubilæer.

SSF og Skoleforeningen rundede
ligeledes de 75 i år.

Hans Jørg Petersen mindes også, at
det i år var 50 år siden, at flygtningene
og de engelske Jeeps trak indover landsdelen

efter afslutningen på Anden Verdenskrig.

- Efter denne periode faldt så dannelsen
af mindretalsforeningen i Egernførde.

En lille kreds begyndte med at samle

en dansk-slesvigsk orienteret befolkningsgruppe
i byen, husker Hans-Jørg

Petersen.

Kieler-kanalens historie
Men 1995 var også året, da der blev fejret

jubilæer, som i særlig grad har med
Rendsborg-Egernførde Amt at gøre.

SSF i Risby runde de første 50 år, og
Kieler-kanalen fyldte 100 år. Kanal-jubilæet

har inspireret lærer ved Ejderskolen,
Jens Handler, til at skrive en udførlig

beretning om denne specielle
søvejs spændende historie.

Der vil også i fremtiden være jubilæer
at fejre i den sydlige ende af Sydslesvig.
Det danske liv i Rendsborg-Egernførde
Amt har i de senere til fået bedre rammer

at udfolde sig i - et nyt medborgerhus
i Egernførde og en stor tilbygning til

Ejderskolen i Rendsborg. Der er også
blevet plads til billeder af disse to bygninger

i årets julehæfte fra SSF i Rendsborg-Egernførde
Amt.

Nytårskoncert i Lyksborg
LYKSBORG (F1A). For fjerde

år i træk indbyder Lyksborg
By til en nytårskoncert

i »Rudehalle« på den første
dag i 1996.

Koncerten begynder klokken
16.00, og der vil blandt

andet blive spillet musik af

Beethoven, Strauss og
Schubert.

For de ældre vil der blive
mulighed for at køre gratis
med bus til koncerten. Bussen

kører klokken 15.00 fra
ZOB Lyksborg, men den tager

også passagerer på ved

stoppestederne Bremsberg
og Sandwig. Efter koncerten

kører bussen ad samme
rute tilbage.

Det koster 18 mark for en
billet. Studerende og pensionister

skal betale 10
mark.

Af Thomas Reil

NYKIRKE. Mens de fleste
tænker på jul og nytår, er
skolelederen på Nykirke
danske Skole, Jytte Andresen,

allerede et væsentligt
skridt længere fremme,
nemlig i april. Den 29. april
fejrer skolen nemlig 50 års
jubilæum, og forberedelserne

til dette jubilæum er allerede
begyndt.

- Vi har gennemført en
række projekter på skolen
og i området, der gør, at
skolen vil kunne præsentere

sig med et helt nyt ansigt
til jubilæet, siger Jytte Andresen.

Biotop og fliser
Skolen har med hjælp fra
Amt für Land- und Wasserwirtschaft

anlagt en biotop
med en lille sø og 5000
træer og buske på den to
hektar store grund, som
Dansk Skoleforening for
Sydslesvig allerede i begyndelsen

af 1990erne købte af
skolens nabo.

- Den tidligere skoleleder,
Georg Lesch, bragte dette
projekt på banen. I dag er

en stor del af den to hektar
store grund plantet til. Nu
mangler vi bare at få lagt
dræn i den midterste del af
grunden, så skolens 27 børn
kan bruge stedet som
sportsplads, siger den 43årige

skoleleder.
Hun regner dog ikke med,

at sportspladsen bliver en
realitet før i slutningen af
1997, idet Skoleforeningen
simpelthen mangler pengene.

På trods af sparetider
har moderorganisationen
dog brugt en del penge på
skolen det seneste år. For
eksempel er skolegården
blevet belagt med fliser.

- Om sommeren dyrker vi
sport i skolegården, og da
skolen er bygget på marskjord,

har vi tit haft problemer,
fordi ungernes tøj blev

smasket og mudret. Det
problem er heldigvis løst.
Nu mangler vi bare at få opført

en legeplads på skolegården,
siger Jytte Andresen.

Klatrestativ
Til dette projekt står pengene

allerede parat, og skolens
nye klatrestativ skal

da også stå færdigt inden
jubilæet i april.

- Nykirke Kommune har
bevilget 2000 mark. Derudover

har vi fået 3000 mark
fra en dansk fond, og dermed

har vi næsten samlet
det beløb, der skal til for at
få opført et klatrestativ, siger

Jytte Andresen.
Det er imidlertid ikke kun

skolens ydre, som har fået
en ansigtsløftning. Også indendøre

er der sket en del
fornyelser.

- I løbet af de sidste to år
har vi fået malet samtlige
lokaler, og for eksempel fået
lagt fliser i kælderen. Jo,
skolen er virkelig ved at blive

flot, og de otte nye elever,
der starter til næste år, har
noget at se frem til, siger
Jytte Andresen.

Hvad der skal ske til jubilæumsfesten
er endnu ikke

fastlagt, men Jytte Andresen
understreger, at

lærere og forældreråd skal
mødes straks efter juleferien

for at tage stilling til dette
spørgsmål. Skolens indendørs

og udendørs faciliteter
er i hvert fald klar til

den store begivenhed.
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Uddrag af skolen krønike 1946-2016

1996 
holder Vidingherreds Danske Skole 50 års jubilæum.

1997 
ansættes Brigitte Naegeler som lærer, og i skrivende stund, år 2016 er vi sta-
digvæk de samme fi re personer: Per, Merete, Brigitte og Jytte, der underviser 
børnene på skolen. Vores pedel Jens Otto har også været ansat siden 1986, og 
desuden har skolen i dag 2 SFO-medarbejdere, Kirsten Ertzinger og Susanne 
Karstens, der også gør rent på skolen.

2016
De sidste 12 år har Vidingherreds Danske Skole afl everet børn til Læk Fælles-
skole efter 6. klasse. Skolen er i dag en to-klasset skole med i alt 31 elever for-
delt på 6 klassetrin. Børnene får vi fra Aventoft Børnehave, som vi har et godt 
samarbejde med. Jeg vil ønske for skolen, at den må fortsætte i mange år frem. 
Tillykke med de 70 år Vidingherreds Danske Skole – det er godt gået!

FLENSBORG AVIS — Torsdag 28. marts 1996 — 31

Dødsfald i Sydslesvig
FLENSBURG: Lydia Krumbügel, geb. Schmidt,

Friedheim 4, 87 Jahre. Beerdigung am 29.3. um
11.00 Uhr von der Kirche in Adelby aus.

SOLLBRUCK: Christian Johannes Thomsen, Alte
Landstr. 2, 88 Jahre. Beerdigung am 29.3. um 13.30

..Uhr von der Kirche in Kleinjörl aus.
BORM: Anni Pingel, geb. Hoffmann, 79 Jahre.

Trauerfeier heute um 13.30 Uhr in der Kapelle in
Börm.

SCHLESWIG: Johannes Peter Schmidt, Hafenstr.
15, 66 Jahre. Die Trauerfeier hat stattgefunden.
Willi Siemsen, Hesterberg 57, 71 Jahre.
Beerdigung am 23. 3. um 11.30 Uhr von der
Auferstehungskirche aus.

SCHUBY: Marga Untiedt, geb. Thies, Dellenstr. 4, 68
Jahre. Die Trauerfeier hat stattgefunden.

KAPPELN: Johann Driever, Schleswiger Str. 6, 78
Jahre. Die Beisetzung hat stattgefunden.

PELLWORM: Frieda Clausen, geb. Schwarz,
Nordermitteldeich 22, 64 Jahre. Trauerfeier am
29.3. um 13.30 Uhr in der Neuen Kirche zu
Pellworm.

LADELUND: Mary Bilinger, geb. Jochumsen,
Karlumer Str. 3, 75 Jahre. Die Trauerfeier hat
stattgefunden.

BRADERUP: Janne Rasmussen, An der B5, Nr. 1,
60 Jahre. Beerdigung am 29.3. um 14.00 Uhr von
der Kirche in Braderup aus.

TINNINGSTEDT: Amalia Andresen, geb. Siebert,
Damweg 2, 93 Jahre. Trauerfeier am 29.3. um 13.30
Uhr in der Kirche in Karlum.

RENDSBURG: Helga Rahf, geb. Röckendorf, 57
Jahre. Beerdigung am 29.3. um 12.00 Uhr von der
Kapelle des Altstädter Friedhofes aus. Heinz
Scharping, 79 Jahre. Trauerfeier am 29.3. um
11.00 Uhr in der Kapelle des Altstädter Friedhofes.

SPANNAN: Carl Lau, 83 Jahre. Trauerfeier am 29.3.
um 13.00 Uhr in der Kirche zu Jevenstedt.

Allianz |Ehrhardt
Toosbüystraße 31 • g 1 73 21

HAUS-PERTZEL
AM n«61 5000 110

SönnrGetränke Paradies
ABHOLMARKT FÜR

JEDERMANN ^
Skål! - Smag hvadu
du vilhave.
Flensburg, Apenraderstr. 71
Telefon 0461/4 2649
Ma.-Fr. 8-18, Lø. 9.30-13 Uhr
Kl toran døren

DiemaritimeSeglermodevon
SEGLERHAUS

]FAHNEN-FISCHER
FLENSBURG

Schiffbrücke23 S (04 61)2 58 02
..wirhobendieAuswahl!!!

mwuuummwßi

EinbruchhemmendeBeschläge,
Überwachungsanlagen,Tresore...
ULLIKRAT0CHVIL

25840 Friedriehstadt

Dänische Stickereien
Eva Rosenstand • Permin

Oehlenschläger • IJMC
Bahnhofstr. 12« 24966 Sörup

O 46 35 / 6 OQj

HOLZ- UND BAUTENSCHUTZ

Jürgen Petersen
Meiereistraße 5

24977 Dollerupholz
Tel. 04636/1578

BARGELD- HYPOTHEKEN
vermittelt

KVZ GmbH • 04 61/177 77
Flensburg Rathausstraße 16

4SCHUTT
Unterhaltungselektronik

Wir haben Ihre
Aufmerksamkeit

verdient
Bahnhofstr.36. Tel.0461/2 3417

Dansk
Centralbibliotek
for Sydslesvig
1. 9. 1995-31.3. 1996
FLENSBORG
Dansk Centralbibliotek
Telefon 04 61 / 86 97-0
Fax udi. 04 61 / 86 97-2 22
adm. 04 61 /86 97-2 20
Nørregade 59

Daglig kl. 10.00-19.00
Lørdag kl. 9.00-13.00

Børnebibliotek
Daglig kl. 10.00-18.00
Lørdag kl. 9.00-13.00

Jens Jessen-Skolen
Tirsdag kl. 8.30-13.00

Cornelius Hansen-Skolen
Tirsdag kl. 10.30-15.00

Jørgensby-Skolen
Onsdag kl. 9.00-12.30

Gustav Johannsen-Skolen
Tirsdag kl. 8.00-13.30
Torsdag kl. 8.00-12,30

HARRESLEV - Dansk Skole
Tirsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 9.00-12.00

SLESVIG - Dansk Bibliotek
Telefon 0 46 21 / 2 42 63
Fax 0 46 21 /2 52 48
Lolfod 69

Mandag og torsdag
kl. 12.00-19.00

Onsdag og fredag
kl. 10.00-16.00

Hiort Lorenzen-Skolen
Tirsdag og torsdag

kl. 7.45-12.30
Gottorp-Skolen

Onsdag og fredag
kl. 7.45-13.00

HUSUM - Dansk Bibliotek
Husumhus

Telefon 0 48 41 / 22 92
Fax 0 48 41 / 6 14 87

Mandag og torsdag
kl. 12.00-19.00

Dansk Bibliotek
Fredag 12.00-16.00

Klaus-Groth-Str. 45
Telefon 0 48 41 / 7 27 20

Onsdag kl. 8.00-13.00
Fredag kl. 8.00-13.00

BREDSTED - Dansk Skole
Hermannstraße

Onsdag kl. 8.00-13.00
FREDERIKSSTAD
Dansk Bibliotek
Hans Helgesen-Skolen
Schleswiger Str. 23

Torsdag kl. 7.30-13.00
LÆK - Dansk Bibliotek
Dansk Børnehave
Propst-Nissen-Weg 57

Mandag kl. 18.30-19.30
Torsdag kl. 15.00-16.00

TØNNING - Dansk Bibliotek
Uffe-Skolen
Herzog-Philipp-Allee 3

Tirsdag kl. 9.00-13.00
og 14.00-17.00

VESTERLAND
Dansk Bibliotek
Hans Meng-Skolen
Deckerstr. 31-33

Mandag kl. 13.00-14.00
Torsdag kl. 19.00-20.00

Sßtäe «lÆ/Mfreåen,
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Flensborg

vies fredag den 29.3.1996
i Flensborg rådhus

FORÆLDRENE ønsker til lykke

Vesterallé
Børnehave

I anledning af

bornehavens 25 års fødselsdag
holder vi åbent hus
mandag den 15. april fra kl. 15-17.
Alle er hjertelig velkommen.

På forældrerådets og børnehavens vegne

SIGNE LORENZEN
f

Grænselandets ældste dagblad FLENSOORQ
0 AVIS
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StoreViSkole
0G

SSFdislrikl
StoreVi

INDBYDER TIL

50 års
jubilæumsfest

lørdagden4. maj1996

16.00
ankomstkaffe og hyggeligt
samvær

17.30
underholdning ved skolebørn
Holger Geipel holder festtalen
"Kvart i Fire" underholder
Fællesspisning å 10,- DM

Tilmelding senest d. 25.4.96
på tlf. 04604-830
el. 04604-805

SSF FLENSBORG SSW
holder bygeneralforsamling

onsdag, den 17. april 1996 kl. 19.00
i salen på Flensborghus, Nørregade 76

Dagsorden iflg. vedtægterne SSF- og SSW-medlemmer er velkommen.
Vi beder om tilmelding til den 15. april til Bysekretariatet, tel. 2 47 66

Med venlig hilsen
Bystyreiserne

afholder

GAMLESgeneralforsamling
tirsdag den 2. april 1996 kl. 14.30

V#4j* |7N i Toosbüygade 7.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter
generalforsamlingen er der kaffebord
og lysbilledforedrag ved Karl Kring.

Bestyrelsen

SSW NORDFRIESLAND SSW
ICteifdeleøiehteM/eMMHhtllMuø

am 17. April um 19.00 Uhr,
„Landwirtschaftliches Haus", Niebüll.

Tagesordnung lt. Satzung. Perspektiven nach der Landtagswahl
und Verabschiedung des Vorsitzenden.

Set. Jørgen - 50 år - Mørvig
søndag den 21. april 1996

Gudstjeneste kl. 10.00 i Set. Jørgen
Festmiddag kl. 12.15 på Flensborg Hus

Kaffe, samvær og tale ved C. B. Karstoft. Tilmelding
til middagen senest 10. 4. 1996 ved indbetaling

af DM 20 på Union Bank: Set. Jørgen, Kontonr.
0017760, mærket »Jubilæumsfesten«

Alle er velkomne
Menighedsrådene

Børnemode
/>

Ak 4.3.-303.96Raumnqstorkauf

wegen Geschäftsaufgabe
Flensburg, Dorotheenstr. 23

S 04 61 / 5 65 97

4SCHUTT
Beiunssehenundhören

SienurGutes
Der Hi- Fi- TV- VIDEO-SATPROFI

Bahnhofstr.36. Tel.0461/23417

HÆNGEKØJER

fra Sydamerika
ring eller skriv efter prisliste

-eller kom selv ind!
HÄNGEMATTENLADEN, Bei der

Reitbahn 2, 22763 Hamburg-Altona,
tlf. 0 40 / 39 22 23, tlf. fra Danmark

00 49 40 / 39 22 23
kan indpakkes som gave

Wir fahren ab:
Gartenabfall

und
Bauschutt

04 61/9 3900 + 1 25 27
Fax 04 61/9 39 10

T>asT*7e#ne~

Stoffparadies
Ferielukning

fra 1. 4.-14. 4. 1996
Renate Böckermann

Lerchenweg 7
24991 Freienwill-Wielenberg

S 0 46 02/10 95
Parkering på »Wendeplatz«

GYMNASTIK
FORENMQEN

Inviterer til

GENERALFORSAMLING
onsdag den 17. april 1996
kl. 19.00 i Tønnsenhuset,
Åbenrågade 49.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Der startes med et mindre
traktement. Tilmelding kræves. Forslag, der ønskes behandlet

på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest den 9. april 1996.

Vel mødt bestyrelsen

VIDINGHERREDS DANSKE SKOLE

SSF og Vidingherreds danske Skole
indbyder til jubilæumsfest mandag den 29. april 1996 på
Vidingherreds danske Skole i Nykirke.

Åbent hus fra kl. 16.30-18.00
Herefter starter aftenens program:

Børnene underholder med Abdul
festtale • spisning •ordet frit for korte hilsner

Alle er velkomne! På SSF's og skolens vegne:
Jytte Andresen Marlene Büchner

(forældrerådsformand)
Af hensyn til den fælles spisning (koldt bord inkl. drikkevarer

20,- DM) bedes om tilmelding til Dansk sekretariat i
Nibøl, tlf. 9 46 61 / 27 55 senest den 22. 4. 96.

«1
/T\

Skriv
venligst

Min annonce skal indrykkes: tydeligt!

Omandag O tirsdag O onsdag O torsdag O fredag O lørdag

I II II 11

IL J_I_L

Sendes til: Flensborg Avis, Postfach 2662,24916 Flensburg
eller Flensborg Avis, Postboks 70,6330 Padborg

betales via bank:

kto.-nr.: BLZ: bankens navn + adr.

Beløbet vedlagt:
O frimærker G check Ö kontant

Bill.mrk. (Chiffre) DM5,00 / dkr. 20,00 ekstra!

Afsender:

Navn:

Gade:

Telefon:

Underskrift::

Post-nr./by:
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Min skolegang på Vidingherreds Danske Skole (1. - 6. klasse)

af Brian Littmann

Hej, mit navn er Brian.

Jeg har været elev på Vidingherreds Danske Skole i seks år fra 2005 til 2011, 
og det var seks dejlige år! Der har altid været et meget godt og næsten fami-
liært forhold mellem elever og lærere. Vi var det meste af tiden kun fem elever i 
klassen, hvilket dog var en fordel i den forstand, at det var lettere for lærerne at 
holde overblik og sørge for, at alle lærte det, der skulle læres.

Jeg kan godt huske timerne med min klasselærer Per, og når han sagde ordene: 
„Nu skal jeg fortælle jer en historie fra det virkelige liv!“ De historier han fortalte 
var nemlig sjove, interessante, og passende til de emner vi behandlede i timer-
ne, og derfor lettere at huske og det hjalp med til at  skabe en god grundviden. 
En anden ting jeg husker meget godt var de teaterstykker vi altid lavede op til jul, 
vi øvede med Jytte i dansktimerne. Jeg tror det har været meget positiv og givet 
mig selvtillid så jeg tør holde foredrag uden at have notater.

Jeg har opdaget, at først når man har afsluttet 6. klasse og starter på en ny skole 
med nye udfordringer, hvor vigtige de første 6 år var for ens videregående ud-
dannelse.

Jeg ønsker skolen alt det bedste for dens fremtid, og håber at mange flere børn 
får muligheden til at opleve de samme gode ting jeg har oplevet på Viding- 
herreds Danske Skole.

Martin: ”Jeg får måske en fætter 
og en kusine.” 

Jeg spørger hvordan da det? 

Svar: ”Jo, for min moster ligger på 
sygehuset.”
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Min skolegang på Vidingherreds Danske Skole (1. - 6. klasse)

af Jette Littmann

Mit navn er Jette Littmann og jeg er en gammel elev fra Vidingherreds Danske 
Skole i Nykirke fra 2008 - 2014. I 4. klasse blev vi sendt til Vesterled Vi var ved 
stranden med alle elever. Per tog et par elever med ned til vandet for at samle 
Rav, det blev til rigtig mange små stykker. Også i 6. klasse var vi på klasserejse 
og denne gang var det Rendbjerg. Vi var på en skattejagt. Det varede længe 
at komme frem til alle posterne og nogen gange var det svært at få fat på det 
man skulle finde ved dem. Nogen var også faret vild, men de kom heldigvis på  
det rigtige spor igen. ;-) 

Det allerbedste var nu engang teaterforstilningerne i juletiden på den smal-
le scene, som var bygget op i håndarbejdslokalet. Jeg glædede mig altid og  
håbede at efterårsferien hurtig var forbi, for så kunne vi begynde på det og øve 
i dansktimerne. Vi var alle vældigt med på den og Jytte har altid gjort sig umage 
med at hente/købe noget tøj der passede til vores roller. 

Når jeg skal fortælle om min årgang, var vi dem, der havde lyst til at prøve noget 
nyt. I elevrådet, som altid foregik én gang om måneden, har vi besluttet, at lave 
en frugtbod. Det var en meget god beslutning. Vi fik penge i kassen og kunne 
lave udflugter med hele skolen af overskuddet. 

Vores klasse var meget musikalsk. Vi sang, når vi kom ind i klassen om mor- 
genen, i spisefrikvarteret og når skolen var forbi. 

Og når jeg nu skal tale om lærerne, kan jeg ikke huske at der var en eneste  
situation, hvor jeg har ønsket at have andre lærere. ;-)  Det sjoveste var jo al-
ligevel, når Per fortalte om sine ”historier fra det virkelige liv”, om sine hunde 
og hans hverdag. Jytte havde altid forstand på musikken, stavelser, vokaler og  
konsonanter og alle ting der hører med til det danske sprog. Brigitte havde for-
stand på kunsten og at skrive historier, jeg mener de historier jeg har skrevet til 
hende og at hun altid glædede sig meget. Merete har oftere lavet spil og lege 
i timerne, som hørte til emnerne vi havde i engelsk og naturligvis matematik,  
hvor vi blev klædt godt på til Læk.

Alt i alt var det de 6 mest sejeste år, jeg har oplevet og jeg kan huske, at vi havde 
en meget dejlig afslutning, hvor vi lavede spil med lærerne og smed slik ud af 
vinduerne fra anden sal. Jeg vil gerne sige tak for alt. Tak for det vi lærte, op- 
levelserne og en god grundviden at tage med. 

Også tak til vores pedel Jens, som allerede i vores ”fortid” var en god bus- 
chau¦ør og kørte os hjem efter børnehaven. Tak for det!  Hjertelig tillykke med 
de 70 år! Godt gået! 
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70 års jubilæum

af Janne L. Meyland

Vores skole fejrer 70 år god undervisning, 70 år gode lærer, 70 år godt sam- 
arbejde, 70 år god uddannelse i Nykirke, ja 70 år en samlet god pakke. Vi er 
glade for at kunne være en del af det, nu allerede i 13 år. Grunden til jeg siger 
vores, så ligger det i vores tilknytning til skolen, vi er nemlig gamle elever fra  
Vidingherredes Danske Skole, som altid har fundet vejen tilbage. En stor vej- 
viser for dette var i særdeleshed vores spejdergruppe, som blev startet af Maik 
Jyttes søn og videreført af os som startede i 4. klasse dengang.

??
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70 års jubilæum

Med glæde fik vi bygget en hytte til vores spejdergrej, kunne tilrettelægge  
aktiviteter til spejderne med de gode faciliteter og fik til ethvert arrangement 
mulighed for at bidrage med en slags underholdning. De mundede for det meste 
ud i et lejrbål, hvor der kunne laves popcorn og pandekager. Det skal dog ikke 
betyde, at det er det vi går rundt og laver, tværtimod. Vi arbejder nemlig hen 
mod at få unge til at uddanne unge. I fællesskab at udvikle hinanden og at kunne 
fungere som et team, uanset hvem man begiver sig i fællesskab med. Selvom vi 
er en meget beskeden gruppe, er det nu den 2. generation som startede med 
spejderarbejdet da de var små og har uddannet sig til at kunne være leder til 
spejder, som forhåbentlig også overtager lederarbejdet senere.

Et stort tillykke med de 70 år, dejlig skole og hermed også lærerne. Tak for alle 
minder vi måtte og stadig må dele med jer som elever men også som spejder. 
Tak for al den glæde I giver os og al den stolthed I tilkendegiver når I taler om 
og med os. 

Vi er glade for at kunne være en del af det gode arbejde.

Jeg opdager at Sebastian og Hauke har lavet 
samme fejl i skriftlig dansk og siger: ”Noget kun-
ne tyde på at nogen skriver af.” 

Sebastian svarer spontant: ”Men ikke alt.”

Patrick: ”Har du en Radiergummi?” 

 Jan Eric: ”Hva?” 

Patrick: ”Hast du ein viskelæder?”
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Klassebillede Oktober 2010
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Klassebillede 2015
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Flere oplevelser gennem et lærerliv

af Per Christensen

”Hvorfor er det vigtigt at spise morgenmad?”  

Victor: ”Ellers vågner maven ikke.”

Dennis havde været i biografen: ”Og så var 
der en nøgen dame på en hest, hun havde 
kun sit hår på.”

Læk boldstævne holdene har 
fået navne Chelsea, Tottenham,  
Arsenal, Manchester United.  

En lille pige spørger: ”Hvornår 
skal Mein Schatz spille igen?” 
(Manchester)

Snakker om flygtninge og jeg spørger: 
”Har i prøvet at flygte fra noget?” 

Levke: ”Ja, når min mor beder mig om 
at rydde op.”



23

Flere oplevelser gennem et lærerliv

”Victor skriver du også breve hjem, når du 
er ude og rejse?” 

Victor: ”Nej, for så er der jo ingen hjemme.”

I biologi: ”Hvad bruger man munden til?” 

Jesper: ”Politikerne misbruger den.”

Peer: ”En fri mand er én, 
der ikke arbejder”

”Hvad skal man huske når 
man gaber?” 

Fine: ”At åbne munden.”



Layout og tryk: Sydslesvigsk Forening e.V., Dansk Generalsekretariat Flensborg

www.vidingherredsdanskeskole.de




