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Sådan gøres der opmærksom på den aktuelle udstilling i Aachen, hvor  en særudstilling
sætter fokus på mindretallenes aviser i Europa. På udstillingens logo - og på selve udstil-
lingen - er også Flensborg Avis repræsenteret. (Foto: FlA)

Generalforsamling.
SSF i Sørup har fået
20 nye medlemmer.
Opskriften er fami-
liearrangementer og
et godt samarbejde
med børnehaven og
skolen.

SØRUP. Det går godt for
Sydslesvigsk Forening
(SSF) i Sørup. 20 indmel-
dinger, en samlet fremgang
fra 71 til 88 medlemmer og
en 16-årig, som gerne vil
være delegeret ved amtsge-
neralforsamlingen, men
som måske ifølge kultur-
foreningens vedtægter ikke
må.

Generalforsamlingen for
SSF bød på flere solstråle-
historier. Efter at de 15
fremmødte torsdag aften
på Sørup Danske Skole
havde styrket og hygget sig
ved oste- og skinkebordet,
aflagde SSF-formand Maj-
brit Molter sin beretning.
Selv om hun det meste af
2007 havde været i uddan-
nelse og talte om et roligt
arbejdsår, kunne SSF i fjor
byde på en halv snes arran-
gementer.

Runde sager
Pileflet og familiekegling
samt andre mere traditio-
nelle arrangementer tilret-
telægges sådan, at børn og
unge kan være med. Samti-
dig har yngre og mere mod-
ne fodboldfans været sam-
let for i fællesskab at se på
sommerens VM, ligesom en
hals snes unge har været
samlet til LAN-party, altså
fællesspil med computere,
hvor der også blev talt
sammen.

Desuden har de dansk-

sindede i Sørup efter man-
ge års pause fattet mod til
igen at satse på et eget års-
møde-arrangement.

- Det har været en stor
succes med 120 deltagere.
Det skyldes selvfølgelig og-
så, at vi har involveret bør-
nehave- og skolebørn, så
det blev til et dejlig fami-
liearrangement, hvor alle
trivedes, sagde Majbrit
Molter.

En synlig formand
Den engagerede formand
røbede også opskriften på
SSFs medlemsfremgang
fra 71 til 88: Et godt samar-
bejde med den danske bør-
nehave og skole i Sørup.
Der satses på overbevis-
ning i stedet for gratis- el-
ler tvangsmedlemskab, som
også har været på tale i
SSFs landsledelse.

- Jeg prøver at vise mig i
børnehaven og på skolen
mindst en gang om måne-
den for at gøre SSF synligt
og for at tale med forældre-
ne. Samtidig satser vi på
arrangementer, der også
appellerer til børnefamili-
er, sagde Majbrit Molter.

Hun viste også, at foku-
seringen på familiearran-
gementer godt kan gå i
spænd med at fremme
dansk sprog og kultur.

Bogpris til elever
- I SSF drøfter vi at uddele
en bogpris for eksempel for
elever, der bruger det dan-
ske spog i frikvarterene,
fortalte formanden, hvis
forslag faldt i god jord hos
de fremødte.

Successen med årsmødet
i Sørup skal gentages i år,
ligesom der skal startes et
tættere samarbejde med
det nordøstlige nabodi-
strikt, Hatlund-Langballe.
Der er hyret en fælles bus

for at se på teaterforestil-
lingen Emil fra Lønneberg
søndag den 17. februar i
Læk.

Engageret konsulent 
SSFs ny amtskonsulent, Ti-
ne Andresen, viste, at hun
ikke blot havde styr på ord,
paragraffer og vedtægter.
Sammen med formanden
efterlyste hun endnu flere
forslag til arrangementer.

Hun kom selv med flere
forslag, deriblandt en ud-
flugt til Kobbermølle Mu-
seum, hvis leder, Bodo
Daetz, er kendt for sine
spændende rundvisninger.
Tine Andresen mindede om
SSFs forårsfest den 1.
marts kl. 19 på Hotel des
Nordens i Kobbermølle og
til brunch-arrangementet
den 19. april i Tarp.

SSF-formand Majbrit
Molter var ikke på valg,
mens Kirsten Breuch blev
genvalgt som næstfor-
mand. Søren Christensen
blev genvalgt som kasserer,
mens Rolf Meyer og Peter
Kaczmirek er revisorer.
Formanden er delegeret
både til landsmødet og til
amtsgeneralforsamlingen.

For ung til SSF
Da det ikke lykkedes at
finde delegeret nummer to
til amtsgeneralforsamling,
erklærede 16-årige Tim
Molter sig villig til at over-
tage hvervet.

Flere opmærksomme
blikke i SSFs vedtægter vi-
ste dog, at medlemmer un-
der 18 år godt må overtage
samtlige hverv i et distrikt,
men ikke på amts- og
landsplan. Tine Andresen
lovede at undersøge, om
det også gælder for hvervet
som delegeret til amtsgene-
ralforsamlingen.

Raning Krueger

SSF vinder frem i Sørup

SSW Sørup satser på
lokallisten, FWS,
hvor SSW-formand
Rolf Meyer har stor
indflydelse.

SØRUP. De 17 medlemmer
i Sydslesvigsk Vælgerfor-
ening (SSW) i Sørup har
ikke stået for egne arrange-
menter, men de er aktive på
amts- og delstatsplan og
deltager i SSFs aktiviteter.
Samtidig har SSW gjort
gode erfaringer med at sat-
se på lokallisten, FWS Sø-
rup, hvor SSW-formand
Rolf Meyer netop er gen-
valgt på listeplads to til
kommunalvalget den 25.
maj.

Det oplyste SSW-for-
manden under den korte
politiske del af SSFs og

SSWs fælles generalfor-
samling på Sørup Danske
Skole torsdag aften. Min-
dretallets politiske talerør
står stabilt med nu 17 mod
16 medlemmer i fjor.

- Vi har tidligere prøvet
med en egen SSW-liste,
hvor jeg blev valgt ind.
Men jeg stod temmelig ale-
ne med det kommunalpoli-
tiske arbejde, og siden har
vi satset på Freie Wählerge-
meinschaft Sörup (FWS),
og det gav succes, fortalte
Rolf Meyer til avisen.

Dansk ligestilling
Her lykkedes det gennem
flere valgperioder at frem-
føre SSWs kernekrav om
ligebehandling af mindre-
tallets børn og organisatio-
ner i kommunen, som også
er et krav i FWS’ program.

SSW støtter FWS endda
med et lille beløb fra di-

striktets partikasse, mens
FWS-folk bakker op om
SSW til amtsråds- og land-
dagsvalg.

I kommunerådet har
CDU med ni ud af 17 man-
dater det absolutte flertal.
Desuden har FDP en, SPD
fire og FWS tre repræsen-
tanter.

- I FWS håber vi dog på
fire eller fem mandater den
25. maj, sagde Rolf Meyer
og bemærkede, at CDU og
SPD med deres politik i
Kiel og i Berlin næppe er
blevet mere populære
blandt borgerne i midtan-
gelske Sørup.

Under generalforsamlin-
gen kom Rolf Meyer ind på
et par lokale emner, deri-
blandt sammenlægningen
af forvaltningen mellem
Sørup og Satrup amtsdi-
strikt.

Raning Krueger

SSW er med på lokalliste
Pressemuseum. Det
internationale avis-
museum i Aachen vi-
ser i februar en sær-
udstilling om min-
dretalsaviser.

FLENSBORG. Aachen er
ikke blot hjemsted for fod-
boldklubben Alemannia,
men også for verdens stør-
ste samling af aviser lige
fra den første avis, der ud-
kom i 1605, Relation fra
Strasbourg.

Internationales Zei-
tungsmuseum (IMZ), der
rummer 180.000 avisudga-
ver, byder indtil 29. februar
på en særudstilling om eu-
ropæiske dagblade, der ud-
kommer i mindretals- og
regionalsprog.

Særudstillingen fokuse-

rer især på de 30 dagblade,
som er med i sammenslut-
ningen af mindretalsaviser,
MIDAS, hvor også Flens-
borg Avis er tilknyttet.

Mangfoldighed
Den sproglige og journali-
stiske mangfoldighed fra
Finland til Spanien og fra
Nordirland til Rumænien
dokumenteres blandt andet
ved svenske Hufvudstads-
bladet fra Finland, sorbi-
ske Serbske Nowiny fra
Tyskland, slovenske Pro-
morski Dnevnik og sydty-
rolske Dolomiten fra Itali-
en, ungarske Bihari Naplo
fra Rumænien eller kata-
lanske Segre fra Spanien.
Desuden findes der en
række tysksprogede blade
fra hele verden med blandt
andre Der Nordschleswiger
fra Sønderjylland.

Den faste udstilling by-

der desuden på et historisk
strejftog gennem 400 års
pressehistorie med næste
200 aviser. Deriblandt
håndskrevne The Buster af
1892 fra Afrika, det kinesi-
ske billedblad Hua Pao af
1885 fra Shanghai eller og-
så aviser i Bantu- eller
Maori-sprog.

Udstillingen genspejler
både den europæiske og
printmediernes historie.
Samtidig dokumenteres de
skiftende vilkår for presse-
frihed, der  er en elementær
rettighed og en forudsæt-
ning for demokrati og men-
neskerettigheder.

Denne kamp er fortsat le-
detråd især for mindretals-
aviserne, der ofte er talerør
for mindretalsborgere, der
har svært ved at få ørenlyd
selv i demokratiske lande.

Raning Krueger

Avisen kommer
på museum

HUSUM. Mandag og tirs-
dag slår Husums messe-
hal portene op til niende
udgave af Nord Gastro
und Hotel.

Messen, der typisk sam-
ler over 160 udstillere og
lokker op til 5000 besø-
gende, har gennem årene
udviklet sig til en vigtig
trendsetter i restauratør-
og hotelbranchen i Sles-
vig-Holsten. I år vil mes-

sedeltagerne ikke mindst
beskæftige sig med
spørgsmålet om, hvordan
branchen skal håndtere
det ny rygeforbud. Flere
udstillere vil derfor infor-
mere om, hvilke tekniske
muligheder der findes for
fortsat at kunne forene
rygere og ikke-rygere un-
der samme tag, uden at de
generer hinanden. Derud-
over vil der sædvanen tro

tilbydes en stor buket af
produktpræsentationer,
stande og foredrag rundt
omkring køkken, bar og
gæstgiveri på det 7000
kvadratmeter store mes-
seareal. Heriblandt mode-
og kogeshows, cocktail-
trends og meget mere.

Messen har åbnet fra
klokken 10 til 18 på begge
dage og henvender sig
primært til et forhåndsin-

viteret publikum. Det er
dog også muligt for bran-
chefolk, der ikke er invi-
teret, at få en akkredite-
ring. Interesserede kan
læse mere om betingel-
serne på hjemmesiden
www.husummesse.de
Her kan man også
downloade et messepro-
gram og få yderligere in-
formationer om messen.

(FlA)

Stor hotel- og restauratørmesse i Husum Store mængder tobak stjålet
SØNDER BRARUP. I løbet af natten til i går skete der to
indbrud i Sønder Brarup.

Et af indbruddene skete i tobaksforretningen lige over
banegården, hvor tyven kom ind i forretningen ved med
en glasskærer at skære hul i et vindue lige ved siden af
butiksdøren. Fra forretningen stjal tyvene en anseelig
mængde tobaksvarer, som politiet forklarer størrelsen af
indbruddet med.

Også i nattens løb skete der et indbrud på Thorsberg-
schule. Politiet er ikke helt sikker på, hvordan tyven eller
tyvene kom ind på skolen, men det står fast, at det blev
forsøgt at komme ind i skolens cafeteria. Da det mislykke-
des, søgte tyvene andre muligheder for at berige sig, og
det lykkedes i et andet lokale, hvor der blev fjernet en
computer og et fjernsyn. Politiet i Slesvig hører gerne fra
eventuelle vidner til de to indbrud. (FlA)


