
SLESVIG-LIGAENS LANDSMØDE 2008
Foreningens landsmøde blev i år afholdt i på Højgård ved Skjern. Som vedtægterne foreskriver, aflagde formanden sin 
beretning, og kassereren fremlagde regnskab og forslag til driftsbuget. Ligeledes blev der foretaget valg af bestyrelses-
medlemmer, suppleanter og revisionsfirma. Bestyrelsen havde desuden indbragt et forslag om vedtægtsændringer, som 
også - med visse mindre ændringer - blev vedtaget.

Læs mere fra landsmødet inde i bladet.

LANDSINDSAMLINGEN 2008

Kære Slesvig-Liga
Vil I godt hjælpe os. Vi har slidt vores legeplads op, og vi har allerede samlet mange penge til en ny, men vi mangler endnu en del, inden vi kan gå igang.

Kærlig hilsen fra 
de yngste elever på Jes Kruse-Skolen

(læs mere om landsindsamlingen på side 6 og 7)



Formandens spalte

Kære medlemmer.
Det er dog utroligt, som ligestillingen mellem mindretallet og 
flertallet i Sydslesvig stadig skal være et emne til debat 53 år efter 
København-Bonn erklæringen!
De mange fine søndagstaler, som tyske politikere holder som gæ-
stetalere ved de danske årsmøder eller ved andre lejligheder, er jo 
langt fra den virkelighed, som Dansk Skoleforening oplever. Det 
er stadig kørselstilskud til de danske skoleelever, der er kastebol-
den mellem kommuner, amter og delstatsregeringen i Kiel. 
Vi kan kun, så kraftigt det kan gøres, henstille til alle ansvarlige 
politikere at skabe den ligestilling mellem danske og tyske elever, 
som gennem mange år har været en hæmsko for skoleforeningen 
i dens årlige budgetlægning. 
Det er ufatteligt, at politikere bruger dette emne som kastebold 
mellem forskellige forvaltninger, der næsten alle uden undtagelse 
forsøger at slippe for disse ekstraudgifter til skolekørslen ved at 
henvise til, at der intet sted er lovgivet om tilskuddet, men alene 
henviser til formuleringen, at kommunerne KAN give tilskud. 
Et ualmindeligt ynkeligt argument. Vi har set det så tit blandt 
politikere – vi kan benytte udtrykket: der er stadig trængsel ved 
håndvasken!
---
Så er endnu et landsmøde vel overstået. Landsmødet 2008 blev 
afholdt på Højgård i Skjern i nogle ualmindelig dejlige lokaler, 
som passede forsamlingen rigtig godt.
Inden landsmødets start holdt Wolfgang Lausten, Waabs et indlæg 
om sine mange gøremål som leder af det store fritidshjem i Egern-
førde, som idrætsleder i Egernførde danske Ungdomsforening og 
som lokalpolitiker.
Som afslutning på landsmødet overraktes Slesvig-Ligaens legat til 
Wolfgang Lausten som en tak for indlægget, men allermest for det 
store og uselviske arbejde der lægges i den danske befolkningsdel 
i Egernførdeområdet. Se mere om dette andet sted i bladet.
Såvel formandsberetningen, som kan læses længere fremme i 
bladet, som regnskabet blev godkendt uden bemærkninger af de 
fremmødte medlemmer. I år var der tre medlemmer på valg – Leif 
Liltorp, Frode Sørensen og undertegnede. Alle blev genvalgt for 
de følgende tre år.
Bestyrelsen har med de stadig større og større vanskeligheder 

med at rekruttere nye emner til bestyrelsesposterne de seneste år 
arbejdet med foreningens vedtægter. Dette arbejde mundede i år 
ud i et forslag til ændringer af vedtægterne, således at bestyrelsen 
fra i øjeblikket at skulle bestå af ni medlemmer fremover kun skal 
have fem medlemmer. For forslaget stemte 17 af de fremmødte 19 
stemmeberettigede – 2 undlod at stemme.
Der blev som fodnote indføjet, at de nuværende 7 bestyrelses-
medlemmer forbliver i bestyrelsen, og at antallet af bestyrelses-
medlemmer først successivt nedsættes til 5 ved nuværende besty-
relsesmedlemmers naturlige afgang. Med denne fodnote beslut-
tede forsamlingen, at ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer 
skulle føle sig presset ud. Fodnoten bortfalder, når bestyrelsen er 
reduceret til det besluttede antal.  
Foreningens nyændrede vedtægter er gengivet andet sted i bla-
det.
Som afslutning på landsmødet blev foreningens næstformand tak-
ket for sin indsats gennem foreløbig 11 år og fik i denne anledning 
overrakt Slesvig-Ligaens hæderstegn.
Efter landsmødets afslutning fik Carsten Dalgaard, Ikast ordet og 
fortalte om de tiltag, der sker i den kommende tid på Vesterled 
– kolonien ved Hvide Sande, som utrolig mange børn fra de 
danske skoler i Sydslesvig kender fra deres lejrskole- eller ferie-
koloniophold. 
På det første bestyrelsesmøde efter landsmødet den 25. sept. 
skulle bestyrelsen konstituere sig. Det resulterede i, at under-
tegnede som formand, Anne-Marie Thorup som næstformand og 
Jens Hønholt som kasserer alle blev genvalgt for perioden frem 
til næste landsmøde. 
På bestyrelsesmødet gennemgik vi bl.a. alle de ansøgninger, som 
var modtaget i løbet af sommeren. Der blev godkendt tilskud til 
de danske skoler i Husby og Store Vi, til børnehaven i Harre-
slev, til Det lille Teater i Flensborg og til teatergruppen Imagine 
Dreams. I alt blev der bevilget 73.500 kr. – penge som blev uddelt 
ved et møde på Harreslev danske Skole den 24. okt.
Ved SSF’s humanitære udvalgs julearrangement i Flensborg i 
dec. vil Slesvig-Ligaen være repræsenteret ved kasserer Jens 
Hønholt, der vil overrække det humanitære udvalg en check med 
et bevilget støttebeløb til det fortsatte arbejde. Denne uddeling 
er den absolut sidste til det humanitære udvalg, idet fonden, hvis 
overskud hidtil er gået til det humanitære arbejde, nu er nedlagt 
og midlerne opbrugt.
Jeg vil slutte med at ønske alle vore samarbejdspartnere, vore 
medlemmer og deres familier en glædelig og velsignet jul.

Med venlig hilsen
Flemming Radsted Madsen 

Ansøgninger om støtte fra Slesvig-Ligaen
Foreninger og institutioner, hjemmehørende i Sydslesvig, kan søge støtte fra Slesvig-Ligaen til kulturelt og humani-
tært arbejde i Sydslesvig.
Ansøgningsskema rekvireres hos formanden, hvortil skemaet efter endt udfyldelse returneres inden 1. april eller 
1. oktober hvert år.
På det første styrelsesmøde efter ovennævnte ansøgningsfrister vil indkomne ansøgninger blive behandlet, og evt. 
bevilget støtte vil efterfølgende blive udbetalt.



Aktuel kommentar

Kære medlemmer af
 Slesvig Ligaen,

Siden 1. september er jeg igang 
med mit nye arbejde som SSWs 
landssekretær. Jeg benytter gerne 
lejligheden til at fortælle læserne af 
Thyras Vold lidt om min baggrund 
og om mit nye arbejde. Jeg er et 
typisk produkt af grænselandet. 
Mine forældre kommer begge fra 
familier med både en dansk og en 
tysk baggrund. Men fra fædrene 
side kan jeg dog spore Lorenzen-
slægten tilbage til 1830erne i Sæd 
nær Tønder, hvor min tipoldefar 
blev født. Senere drog han så - som 
så mange på grund af arbejdet -  til 
Flensborg og i dette område bor i 
dag stadig næsten hele min familie. 
Jeg har derfor sammen med min 
søster både gået i dansk børnehave 
og i den danske skole i Harreslev 
nær Flensborg i starten af 1970erne. 
Senere tog jeg studentereksamen 
fra Duborgskolen og flyttede så 
efter en kontoruddannelse til Århus, 
hvor jeg i 1993 blev cand.merc. på 
den lokale Handelshøjskole. Efter 
nogle år som økonomiansvarlig i 
et datterselskab fra Gram A/S blev 
jeg kontaktet af Anke Spoorendonk 
med spørgsmålet, om jeg kunne 
tænke mig at arbejde for hende 

og SSWs landdagsgruppe i Kiel. 
Da min kone også er sydslesviger 
skulle jeg ikke have meget betænk-
ningstid, og vi flyttede i 1996 efter 
over 10 år i Danmark tilbage til 
Flensborg. Indtil sommeren 2008 
var jeg altså ansat i SSWs land-
dagsgruppe, hvor jeg sammen med 
mine gode kollegaer understøttede 
Anke Spoorendonk og Lars Harms i 
deres daglige virke. I juli 2008 blev 
jeg af SSWs hovedudvalg udpeget 
som efterfølger af Dieter Lenz som 
SSWs landssekretær eller partise-
kretær, som man siger i Danmark.   

Jeg mener selv, at jeg med mine 44 
år har den rette alder og erfaring til 
posten som SSWs landssekretær. 
Mine tolv år som forretningsfører 
og videnskabelig medarbejder hos 
landdagsgruppen og syv år som 
næstformand i SSW Flensborg by 
er en god ballast for dette krævende 
og udfordrene arbejde. Igennem 
mit fritidshverv som nyvalgt by-
rådsmedlem i Flensborg byråd har 
jeg også i høj grad pulsen på kom-
munalpolitiske udviklinger, som 
kan komme partiet til gavn. Jeg ser 
mig selv i en lang tradition af lands-
sekretærer i partiet, der ikke kun er 
ansvarlig for de administrative om-
råder, men også kommer med oplæg 
og ideer samt giver inspiration til 
det politiske arbejde både på lands- 
og kommunalt plan. Det er vigtigt 
at vores medlemmer, borgerne og 
offentligheden oplever, at SSW 
har en sammenhængende politik på 
alle niveauer. Men selvfølgelig har 
indsatsen for det danske mindretal 
første prioritet i vores arbejde. 

Som landssekretær er det en af mine 
opgaver at koordinere forskellige 
tiltag indenfor partiet og informere 
om hinandens politik. Landsstyrel-
sen har allerede nu nedsat flere ar-
bejdsgrupper, udvalg eller arbejds-
kredse med mig som sekretær, hvor 
vi vil sætte fokus på udviklingen af 
SSWs politik. Der skal ikke herske 

tvivl om, at jeg ser stillingen som 
SSWs landssekretær som partiets 
første tjener, der med de givne res-
sourcer sammen med sine medar-
bejdere skal yde en optimal service 
for landsstyrelsen og vores medlem-
mer. I de næste år vil en afgørende 
søjle for partiets - og dermed mit 
fremtidige virke - være at under-
støtte SSWs kommunalpolitikere. 
Efter kommunalvalget med 200 
mandater har SSWs landsformand 
Flemming Meyer gjort det klart, 
at det for SSW er yderst vigtigt, at 
vores lokale folk får opbakning fra 
partiet i deres daglige virke til gavn 
for det danske mindretal og de med 
os sammenarbejdende frisere. 

SSWs landsstyrelse er derfor igang 
med at udarbejde ”SSWs kom-
munalpolitiske handlingsplan for 
2008-2013”, som skal fastlægge 
klare mål og forudsætninger for 
partiets arbejde i de næste fem år 
på det kommunalpolitiske område. 
Handlingsplanen vil bl.a. beskæf-
tige sig med partiets efter- og vide-
reuddannelse, informationsudveks-
ling og elektronisk nyhedsbreve, 
arbejdsgrupper og arbejdskredse 
samt vores regionale og lokale 
organisationsstruktur. Partiet har 
allerede den d. 1. november gen-
nemført et optaktarrangement på 
Sønder Brarup Danske Skole, hvor 
ca. 40 kommunalpolitikere sammen 
med diverse oplægsholdere kunne 
diskutere SSWs mindretals- og so-
cialpolitik i kommunerne. 

Jeg er meget glad for at arbejde for 
et parti, der har så mange ”ildsjæle” 
i sine egne rækker og der med så 
få midler har opnået så meget for 
vores landsdel. Jeg håber, at jeg i 
de kommende år med min indsats 
sammen med alle involverede kan 
være med til at videreføre disse 
stolte tradtioner.

Martin Lorenzen, 

SSWs landssekretær

SSWs nye landssekretær, 
Martin Lorenzen



Sidste år kunne vi på landsmødet fortælle, 
at dagen før vort møde var Det danske Hus i 
Sporskifte blevet indviet.
De efterretninger vi modtager dernede fra 
– og hvad vi i øvrigt ind i mellem kan læse 
i Flensborg Avis – viser, at huset virkelig 
bliver brugt. 
Utallige er de møder og arrangementer, der 
afvikles i huset, og da alle betaler et mindre 
beløb for at låne eller leje lokalerne, så 
løber økonomien ganske fornuftigt rundt i 
dagligdagen.  
Vi kan være stolte af det tiltag vi tog i 2000, 
da vi besluttede at støtte ideen om huset med 
en landsindsamling.
        En anden af de ting, vi har arbejdet med 
i længere tid, så i foråret ud til endelig at 
skulle realiseres – renoveringen og ombyg-
ningen af Risby skole.
Siden 2003 har vi haft stående et beløb på 
500.000 kr. til brug ved dette absolut nød-
vendige arbejde på skolen. 
På vort landsmøde på Vesterled i 2004 viste 
skoleleder Niels-Jørgen Hansen et forslag 
til, hvordan den færdige renovering ville 
fremstå, men som jeg i de efterfølgende 2 
årsberetninger fortalte, havde skoleforenin-
gen store vanskeligheder med at få de fra 
Danmark bevilgede økonomiske midler til 
at nå ud i alle afkroge af Sydslesvig, så pro-
jektet blev gang på gang udsat.
Og så umiddelbart inden Årsmøderne 2007 
fik jeg en opringning fra skoledirektør An-
ders Molt Ibsen, der fortalte, at nu var der 
givet grønt lys for arbejdets påbegyndelse. 

I løbet af efteråret 2007 skulle detailplanlæg-
ningen laves og i løbet af foråret / sommeren 
2008 ville selve byggeriet blive sat i gang, 
således at skolen skulle stå klar til at tage i 
mod eleverne efter sommerferien 2008.
Imidlertid skete der det i foråret 2008, at 
elevtallet blev nedskrevet ved en omlægnin-
gen af skoledistriktet, så en del elever blev 
placeret på Jes Kruse Skolen i Egernførde. 
Årsagen skulle efter sigende være, at man 
ville skåne dem for nogle forholdsvis lange 
transporttider til Risby danske Skole.

I stedet for en elevmængde på ca. 45 ele-
ver er skolen nu nede på ca. 30 elever – så 
Skoleforeningen har i den anledning truk-
ket tilsagnet om bevillingen til renovering 
tilbage. 

Vi står nu i den situation, at vi har 500.000 
kr., som igennem flere år har været øremær-
ket til skolens renovering, men som nu ikke 
skal bruges til dette formål.
Skoleforeningen har luftet tanken, om ikke 
pengene i stedet kunne bruges til brandsik-
ring, men dette har jeg måttet afvise, da pen-
gene testamentarisk er bestemt til nybygning 
eller udbygning af eksisterende ejendom.
I stedet har skolen foreslået, at pengene 
benyttes til indretning af et manglende fag-
lokale til håndarbejde, formning og natur / 
teknik med hvad dertil hører.
Vi har ikke nogen ide om omkostningerne 
til et arbejde af denne karakter, men det vil 
blive nødvendigt med et økonomisk over-
slag – et budget – inden vi på det kommende 
bestyrelsesmøde, den 25. sept. vil tage stil-
ling til den ny situation.  

Men så længe pengene står på ligaens konto, 
kan andre institutioner jo nyde godt af ren-
tetilskrivningen, således som det er sket de 
foregående år.
Og nu vi er ved de store donationer:
I min formandsberetning sidste år omtalte 
jeg Holtenå Forsamlingshus’ ombygning 
af toiletfaciliteterne. Vi gav over et par år 
tilsagn om tilskud på i alt 120.000 kr. – et 
beløb, som kunne blive udbetalt, når vi fik 
melding om start og færdiggørelse af pro-
jektet.
Ombygningen blev startet medio sept. sidste 
år og var færdiggjort primo nov.
Fredag, den 16, nov. drog jeg til Holtenå 
med en check med et pålydende på 120.000 
kr. i lommen. SSF / Distrikt Holtenå havde 
stablet et flot arrangement på benene ved 
indvielsen af den garderobe– og toilettil-
bygning, som længe har været ønsket og i 
mange år vil kunne dække behovet for huset 
brugere.
Det var en stor fornøjelse at få lov til at 
overrække en check på beløbet, der sikrede 
færdiggørelse med det samme.
Vi har tidligere via en landsindsamling 
blandt vore medlemmer samlet penge ind til 
den lille danske børnehave i Vestermølle. 
Børnehaven har i nogle år været udsat for 
hyppige lederskift, så den senest ankomne 
leder kendte intet til den indsamling, som 
Ligaen havde foretaget for et par år siden.
De indsamlede penge har siden indsamlin-
gen stået og ventet på den rigtige lejlighed til 
udbetaling. Den kom i nov. 2007.

Foreningens kasserer Jens Hønholt drog til 
Vestermølle den 20. nov. og overrakte en 
check på 114.600 kr. til en meget overrasket 
børnehaveleder Inken Flöge.
Børnehaven har i en periode tænkt på tilbyg-
ning og værksted, men gaven fra Slesvig-
Ligaen gjorde, at man pludselig stod i en 
situation, hvor mulighederne synes større. 
Som børnehavechef fra skoleforeningen 
Birgit Messerschmidt udtalte:
”Vi må have en dialog om, hvordan pengene 

kan bruges på en fornuftig måde.”  
Denne dialog er nu tilendebragt, og resultatet 
bliver, at de penge, som Ligaen overrakte til 
børnehaven sidste år, sætter gang i en grun-
dig renovering af børnehaven under styring 
af skoleforeningens tekniske forvaltning. 
Landsindsamlingen 2006 og 2007 skulle gå 
til en brandtrappe til Askfelt danske Skole. 
Trappen var nødvendig, for at de nye lokaler, 
som skolen via skoleforeningens bevilling, 
via egne midler og via tidligere bevillinger 
fra Ligaen havde indrettet og møbleret i den 
tidligere skolelederbolig til bibliotek, EDB-
rum m.m. kunne tages i brug. 
De tyske myndigheder havde nemlig tidli-
gere nægtet skolen tilladelse til ibrugtagen 
af de nye lokaler, før flugtvejen fra 1. salen 
var etableret.
I foråret manglede 35.000 kr. – et beløb 
som Ligaens bestyrelse bevilgede som et 
ekstratilskud. 
På årsmødet i Askfelt, hvor Frode Sørensen 
fredag aften repræsenterede Ligaen, kunne 
skolens leder, Wolfgang Bradtke derfor 
modtage en check på i alt 90.000 kr. – netop 
det beløb, skolen manglede for at kunne 
påbegynde etableringen af den udvendige 
brandtrappe.  
Trappen er nu rejst, og lokalerne er taget i 
brug ved skoleårets start efter sommerfe-
rien.

På årsmøderne i Risby og Egernførde deltog 
Leif Liltorp og overbragte en hilsen fra Li-
gaen, men havde ingen stor gavecheck med 
i denne omgang.

Sidste år omtalte jeg på Landsmødet, at 
Landsindsamlingen 2006 var som de for-
rige år. Medlemsbidragene er fine, men de 
fonde og legater, som vi søger, svarer enten 
negativt eller slet ikke – og det samme kan 
siges igen i år. 

Jeg stillede endvidere spørgsmålet til for-
samlingen sidste år, om vi skulle fortsætte 
indsamlingerne til bestemte formål. Kon-
klusionen blev, at vi fortsatte med bestemte 
formål for øje, så på det kommende bestyrel-
sesmøde vil vi fastlægge indsamlingsmålet 
for 2008.

I foråret opdagede vi ved et tilfælde, at Li-
gaen via vor bank de sidste 5 år var blevet 
trukket i skat af vor aktiebeholdning. 

Det undrede os temmelig meget, da Ligaen 
har et skattekort, som fritager foreningen for 
skattebetaling af alle former for indtægter.

Vi bad derfor vort revisionskontor om at 
undersøge sagen, og det resulterede i, at 
Skat accepterede at tilbagebetale de fore-
gående års skattebetalinger, og vor kasserer 
Jens Hønholt vil senere redegøre dels for 
størrelsen af det beløb, som kan forventes 
tilbagebetalt og dels de terminer, hvor vi kan 
forvente at modtage pengene. 

To gange om året – i april og i oktober – behandler 

LANDSMØDET 2008
formandens årsberetning



vi de ansøgninger om økonomisk støtte som 
Ligaen modtager.
Ligesom i de tidligere år må vi prioritere, 
men trods det, var det rigtig mange ansøg-
ninger, der blev tilgodeset.

Vor prioritering og vore bevillinger er stadig 
gået ud fra devisen HJÆLP TIL SELV-
HJÆLP – og med det udgangspunkt, at det 
skal komme flest mulige børn, unge og æl-
dre til gavn de steder, hvor støtten faldt.
En lang række af skoler og institutioner har 
fået støtte, ligesom der er ydet støtte til kul-
tur- og ungdomsarbejdet bredt ud over Syd-
slesvig og til ældrearbejdet i Flensborg.
 Et stadigt problem er børnehavernes lege-
pladser. Ligesom i de tidligere år har disse 
institutioner modtaget støtte primært til 
udbedring af legepladserne, der i stor ud-
strækning var eller ville blive erklæret for 
uegnede og farlige og risikerede lukning af 
de tyske myndigheder. At vi ser  alvorligt 
på problemet viser alene støttebeløbet til 
børnehaverne. 
Med udbetalingerne fra landsindsamlin-
gerne og med de midler, Ligaen i øvrigt har 
rådet over i år, er der således ydet støtte på 
i alt 129.600 kr. til børnehaverne, det kultu-
relle arbejde har modtaget i alt 148.500 kr. 
–– herunder SSF / Holtenå, der som tidligere 
fortalt alene står for modtagelsen af 120.000 
kr., ældrearbejdet har modtaget 26.000 kr., 
ungdomsarbejdet har fået 10.000 kr. og en-
delig har skolerne  modtaget 55.000 kr.  
I alt er der i 2007 blevet ydet støtte til for-
skellige gøremål rundt omkring i mindretal-
lets børnehaver, skoler og foreninger for i alt 
ca. 379.100 kr. – en pæn fremgang i forhold 
til 2006 på ca. 168.000 kr.
Som vi har gjort de seneste år, samles mod-
tagerne af de støttemidler, Ligaen kan afse, 
til et lille møde. 

Sidste år valgte vi til forårets møde i juni 
at samles på Dansk Alderdomshjem, mens 
efterårets uddeling fandt sted i oktober på 
Jaruplund danske Skole. 
Vi tilbragte begge steder nogle hyggelige 
timer sammen med legatmodtagerne, og vi 
fik sædvanen tro en lille orientering om de 
enkelte modtageres historie og fremtidige 
planer.
 
Lokalerne blev både i Flensborg og i Ja-
ruplund stillet vederlagsfrit til rådighed, og 
det traktement, der blev serveret for os alle 
– kaffe med blødt brød – blev sponseret af 
værtsinstitutionerne – en gestus vi er meget 
taknemmelige for. 

Igen i år vil jeg berøre medlemssituationen, 
der langsomt, men sikkert går den forkerte 
vej:  medlemsskaren formindskes langsom 
men sikkert. 
I 2007 har 29 medlemmer forladt os af den 
ene eller anden grund – dødsfald, udmeldel-
ser eller sletning p.g.a. kontingentrestancer 
– og kun en mindre del af denne nedgang 
opvejes af nyindmeldelser. Det gør, at for-
eningen om nogle få år vil få svært ved at 
overleve under de nuværende former.

I dag er medlemsskaren fra 409 ved sidste 
landsmøde faldet til 380 – heraf er de 16 re-
stanter, der endnu ikke har betalt kontingent, 
selvom der er udsendt  flere rykkere.

Alligevel er det glædeligt, at mange med-
lemmer sammen deres indbetaling af kon-
tingent eller ved indbetalingerne til den år-
lige landsindsamling har sendt et større eller 
mindre beløb til støtte for vort arbejde. 

Jeg vil specielt til dem benytte lejligheden til 
at sende en stor og varm tak for trofastheden 
over for Ligaen og det danske mindretal.
Vort medlemsblad Thyras Vold får fortsat 

ros fra mange sider.
Et velfungerende samarbejde med redakti-
onsudvalgets øvrige medlemmer Anne-Ma-
rie Thorup og Anne Oesterle, der i mange 
numre af vort blad bidrager med interessante 
artikler,  og ikke mindst Willi Hansen, der 
som freelancer med tilvirkning af artikler og 
ikke mindst billedmateriale er den fuldendte 
samarbejdspartner, har vi fået bladet på ga-
den til de fastsatte tider. 
Dette skyldes også i høj grad Flensborg 
Avis’ trykkeri, der med Andree Hagel og Kaj 
Clausen som ihærdige samarbejdspartnere 
ved hver udgivelse i løbet af et par dage har 
fået sat produktion og udsendelse i gang.  
Vi er specielt Willi Hansen stor tak skyldig 
for den store arbejdsindsats han yder i for-
bindelse med udgivelserne, da det i høj grad 
er fra hans hånd og computer, at det fuldt 
færdige materiale tilvirkes til trykkeriet.
En stor og varm tak for din store indsats. Vi 
håber alle på, at du, Willi Hansen – trods det, 
at du har mange andre gøremål  i din pensio-
nisttilværelse, hvilket vi oplevede specielt i 
denne sommer – fortsat vil deltage i arbejdet 
med udgivelsen af bladet. Det har til nu 
været en uvurderlig og uundværlig hjælp, 
du har ydet os.

Jeg vil her til slut afrunde min årsberetning 
med at udtrykke min tak til styrelsen for et  
stort og godt arbejde til fordel for mindre-
tallet ved at omskrive en strofe af Benny 
Andersen: 

Ordet ven er lille, men her er intet småt
En ven gør venner større - og så er alt jo 
godt. 

Tak til gæster og medlemmer, der har villet 
afse tid til at deltage i vort Landsmøde her 
på Højgård og tak for husly.

Flemming Radsted Madsen

Vore indsamlinger
Vi har i forbindelse med kontingentindbetalingen i foråret og sommeren 2008 til støtte for 
Ligaens fortsatte arbejde med stor taknemmelighed og glæde modtaget 
Carl T. Fruerlund Nielsen, Faaborg 280 kr. – Inge Hovgaard, Kerteminde 100 kr. – Palle Joensen, Charlottenlund 380 kr. – Lise 
Birch, Kbh. Ø 120 kr. – Erwin Jacobsen, Kastrup 100 kr. – Ellen Balslev, Hellerup 130 kr. – Edv. Wulff Pedersen, Snekkersten 
500 kr. – Rolf Viggo Neergaard, Herlufmagle 380 kr. – Kirsten Nøkkentved, Kolding 1.000 kr. –  Inger Nørholm, Skødstrup 
280 kr. – Knud Vægter, Nørre Alslev 130 kr. – Helga Berg, Lemvig 500 kr. – Svend Axelsen, Løgstør 500 kr. – Thora Emilie 
Mortensen, Vejle 380 kr. – Ingvard Bro, Silkeborg 160 kr. – Birgit Jacobsen, Lystrup 400 kr. – Søren Gynther Sørensen, Højbjerg 
300 kr. – Knud Erik Krogh-Meyer, Rønde 200 kr. – Ruth Jeppesen, Horsens 380 kr. – Henrik Grønholm, Vanløse 380 kr. – Otto 
Jensen, Herlev 130 kr. – Mogens Lyhne, Holbæk 100 kr. –  Kaj Madsen, Esbjerg 130 kr. – Carsten B. Karstoft, Krusaa 500 kr. 
– Gert Kragelund, Esbjerg 180 kr. – Birgit & Kurt Simonsen, Glostrup 260 kr. – Morten Jensen, Vordingborg 120 kr. – Erik 
Christoffersen, Haslev 120 kr. – Søren Brøndum Rasmussen, Kolding 125 kr. – Carsten Dalgaard, Ikast 1.000 – Karen Lisbeth 
Lund-Sørensen, Tilst 100 kr. – Anne-Margrete & Leif Jessen, Flensborg 187,50 kr. – Anne Oeseterle, Gr. Königsförde 112,50 kr. 
– Margarete Strobel, Weltzheim 277,50 kr. – Benthe Voss, Slesvig 277,50 kr. – Elva Thorup Nielsen, Flensborg 127,50 kr. – Peter 
Lynggaard Jacobsen, Store Vi 112,50 kr. – Georg Hanke, Jaruplund 187,50 kr. – Thomas Hartung, Strande 375 kr. – Birgit Lund, 
Hellerup 380 kr.  – Bjørn Palnæs, Frederiksberg 100 kr. – Bent Nielsen, Kgs. Lyngby 130 kr. – Claus Nissen, Gentofte 380 kr. – Ib 
Silbye, Slagelse 120 kr.          
 I alt er der fra medlemmer indkommet 
Kr. 15.717,50
Fonde og legater:   
Morten og Karen Mortensens Fond kr. 2.937,00 – Hjemmesygeplejerske Elise Sørensen og bankfuldmægtig Thora Sørensens legat 
kr. 11.000,00               
Arv:  Boet efter Harry Hansen Myssen kr. 33.528,25  



SKOLEN I EGERNFØRDE         HAR BRUG FOR VORES HJÆLP

Slesvig-Ligaen var i mange år en af 
Jes Kruse-Skolens faste støtter, men i 
de sidste år har skolen kun fremsendt 
få ansøgninger. Nu står skolen imid-
lertid foran en større opgave, som 
ikke kan løses uden hjælp.
Målet er at få fornyet og genetable-
ret den lille skolegård, som befinder 
sig bag skolebygningen, og på dette 
forholdsvis lille område holder de 
yngste elever til, og hver gang klok-
ken ringer til frikvarter strømmer 
omkring 100 elever ud på arealet, 
som efterhånden er slidt op. Græsset 
er væk, og mange af legeredskaberne 
er – trods vedligehold – i en sådan 
stand, at myndighederne har advaret 
om, at de ikke ret meget længere vil 
godtage tingenes tilstand. – Og så er 
gode råd dyre.
Kort før jul 2007 blev samarbejdsrå-
det ved skolen enige om, at løsningen 
kunne vi ikke finde alene.

Gennem avisartikler kom skolen i 
kontakt med en tysk forening, som 
hjælper skoler med at nyanlægge 
skolegårde ud fra et natur-nært ud-
gangspunkt.

Skolens samarbejdsråd tog kontakt til 
foreningen, som tilbød at medvirke i 
en proces, som skulle munde ud i et 
sæt færdige planer for genetablerin-
gen af den lille skolegård.

Der foreligger nu et sæt tegninger, 
som i vid udstrækning tager højde 
for ønsker fra elever, forældre og 
personale. 

Prisen på projektet er beregnet til 
40.000 EUR (ca. 300.000 kr.).

Det er et stort beløb, men alle lokale 
kræfter er indstillet på at hjælpe, og 
der har været afholdt mange forskel-
lige arrangementer, hvis overskud 
sættes ind på en speciel oprettet 
konto. 

Og opfindsomheden er stor: ved det 
netop afholdte motionsløb før efter-
årsferien fik eleverne forældre, ven-
ner og bekendte til at sponsorere den 
enkeltes antal tilbagelagte km – og 
det blev til adskillige tusinde euro, 
som eleverne løb sig til.

Alt i alt har man således fået samlet 
ca. 25.000 euro, og nu håber man 
inderligt, at Slesvig-Ligaen vil hjælpe 
med at få de sidste penge samlet, så 
projektet kan påbegyndes. Til de-
cember 2009 fylder skolen 60 år, og 
det ville jo være fantastisk, hvis vi til 
denne dag havde nået målet.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at 
dette års landsindsamling skal gå til 
ovennævnte formål, og vi føler på 
baggrund af skolens historie en hel 
særlig forpligtelse til at hjælpe, når 
man i Egernførde kalder på os, og vi 
håber, at mange vil hjælpe os ved at 
sende et bidrag – lille eller stort – til 
landsindsamlingen.

LANDSINDSAMLINGEN  -  2008 JES KRUSE-SKOLENS HISTORIE I KORTE TRÆK
Efter 2. verdenskrigs afslutning kom 
der atter gang i mindretalsarbejdet 
i Egernførde, og snart fremkom øn-
sket om en dansk skole i byen. Men 
hverken Skoleforening eller Grænse-
foreningen var i stand til at opfylde 
de mange ønsker om skolebyggeri, 
der fremkom i Sydslesvig efter 1945. 
Heller ikke den danske stat ville enga-
gere sig syd for Sli - Danevirke. 

Skulle der bygges en dansk skole i 
Egernførde, måtte det altså ske på 
privat initiativ, men det var umuligt 
for den krigshærgede lokalbefolkning 
at skaffe de nødvendige midler.

Lykkeligvis trådte Slesvig-Ligaen, til, 
og den startede en landsindsamling i 
Danmark. Snart havde man samlet så 
mange penge, at der kunne købes en 
grund i byens udkant. Man fortsatte 
indsamlingen, og i 1949 var der mid-
ler nok til opførelsen af en skolebyg-
ning med to undervisningslokaler. 

Det var en stor dag for det danske 
mindretal i Egernførde, da man i de-
cember 1949 kunne fejre indvielsen 
af bygningen.

Den lille rødstensbygning var allerede 
fra starten for lille til de mange elever, 
og Slesvig-Ligaen påbegyndte derfor 
allerede året efter en ny indsamling til 
en udvidelse af skolen, og allerede i 
foråret 1951 kunne man tage de næste 
lokaler i brug. Skolen var i disse år 
næsten konstant en byggeplads. Man 
fortsatte med at samle penge ind, og 
hver gang, der var tilstrækkelig med 
midler, blev der foretaget udvidelser, 
og i 1955 kunne man glæde sig over 
opførelsen af en ny nordfløj.
Der blev anlagt en rigtig vej hen til 
skolen, og i marts 1959 fik vejen sit 
nuværende navn, Hans-Christian-An-
dersen-Weg.
Skolen bestod nu af fire byggeafsnit, 
og i den næste snes år var der ikke 
større byggerier i gang ved skolen. 
Med tiden blev behovet for flere lo-
kaler dog større, og i 1978 blev en ny 
udvidelse taget i brug. Både skolen og 
de danske foreninger havde desuden 
længe haft et ønske om en idrætshal, 
og efter mange års ihærdigt arbejde 
med ideen, gik Dansk Skoleforening 
for Sydslesvig i 1990 i gang med et 
halbyggeri. 

Dette byggeri blev starten på en ny 
8-årig byggeperiode, hvor der blev 
foretaget ændringer og moderni-
seringer i de bestående bygninger. 
Samtidig blev der opført yderligere 
tilbygninger, og det 8. byggeafsnit 
blev taget i brug i 1998.

I 1995 blev skolen som den første af 
de danske skoler i Sydslesvig om-
dannet til en enhedsskole efter dansk 
model, og fra at være en tanke, som 
kun få troede på, har JES KRUSE-
SKOLEN udviklet sig til i dag at 
være en af de største danske skoler i 
Sydslesvig.

Samtidig med skolens vækst kom 
også andre danske bygninger til, og i 
dag har syv danske institutioner deres 
hjemsted på Hans-Christian-Ander-
sen-Weg. Hertil kommer endnu en 
dansk børnehave og en dansk kirke 
andetsteds i byen. 

I sandhed et eventyr, som aldrig 
ville kunne være skrevet, hvis ikke 
Slesvig-Ligaen havde ydet støtte. 

Danske bygninger på Hans-Christian-Andersen-Weg i Egernførde
2008

Medborgerhus

Fritidshjem
Børnehave

Idrætshal
Jes Kruse-Skolen

Pensionistboliger

Det første årsmøde ved skolen i
1950

I år er det sjette gang Slesvig-Ligaen skal uddele sit legat.
Legatet, som ikke kan søges, men uddeles efter styrelsens indstilling, skal tilfalde en person, som 
har ydet en ihærdig og målrettet indsats for danskheden og den danske ungdom i Sydslesvig.
Det er meningen, at legatet efter eget valg skal benyttes af modtageren som hjælp til at føre sine 
ideer og visioner ud i livet i forbindelse med sit arbejde for danskheden i sit lokalområde.
Igen i år har vi fundet en person – en ildsjæl – som gennem mange år har ydet en stor og ihærdig 
indsats ikke bare som pædagog, men også som inspirator og igangsætter – en person, som målrettet 
går efter at udbygge og udvide det danske i sit område.
Dette er gjort via det daglige institutionsarbejde med børn og unge i lokalområdet, via 
foreningsarbejdet i den lokale idrætsforening, de mange – nogle siger næsten månedlige 
udvekslingsrejser, der foretages til Danmark med besøg i danske idrætsforeninger og institutioner, 
og ikke mindst de mange timer, der gennem årene er brugt for politisk at styrke det danske i 
Egernførdeområdet. 
Kære Wolfgang Lausten – når jeg nu overrækker dig denne check, vil jeg med tanke på dit virke for 
danskheden og den danske ungdom i Rendsborg-Egernførde amt slutte af med Kung-fu-tse’s ord: 

»Den, som forlanger meget af sig selv og kun lidt fra andre, vil holde sig fri for at blive 
genstand for andres modvilje«  

Det er vort indtryk, at du til fulde lever op til ordene.
Hjertelig tillykke med legatet.

Slesvig-Ligaens legat 2008

Anne-Marie Thorup har gennem flere års medlemskab af Slesvig-Ligaen engageret sig i Ligaens arbejde, blev 
valgt som suppleant og senere valgt til en bestyrelsespost i 1997. Her har Anne-Marie Thorup været en engageret 
medarbejder i gode som i mindre gode tider.

Altid har du virket positiv i dit virke for Slesvig-Ligaen’s arbejde i vor tabte landsdel ved officielle lejligheder såvel 
som ved vort arbejde i styrelsen.

I en årrække har du også været medlem af Thyras Volds redaktionsudvalg, hvor du har ydet en stor og prisværdig 
indsats. Du stiller dig altid til rådighed, skaffer skribenter til artikler, når der er behov derfor.

Som en beskeden hyldest til dig og som en stor tak for dit uselviske arbejde til fordel for Ligaen, er det mig derfor 
en stor glæde at kunne overrække dig Slesvig-Ligaens hæderstegn med et stort tillykke.

Slesvig-Ligaens hæderstegn tildelt Anne-Marie Thorup



Indtil nu har jeg kun skrevet om 
mænd, så nu er det vel på tide, 
at jeg skriver om en kvindelig 
person, og denne er også noget 
ganske særligt.

Hun hedder nu Sinja Gibson, 
men er født som Sinja Christin 
Winkelmann. Hendes livshistorie 
kan nok sammenlignes med H. C. 
Andersens eventyr ”Den grimme 
ælling”, fordi den begyndte så 
grufuldt. Men i hvert fald indtil 
dags dato har den fået en lykkelig 
ende; nej, udtrykket ende kan man 
jo ikke benytte, da Sinjas liv jo 
fortsætter og det forhåbentlig med 
al held og lykke.
Hvordan er jeg kommet ind i hen-
des liv, eller rettere sagt, hun ind i 
mit? Det skal I få at høre nu:
Da jeg nu engang arbejder som 
lærer på Jes Kruse-Skolen i 
Egernførde og også har med ud-
viklingshæmmede børn at gøre, 
blev hun min elev som 13-årig. 
Men nu først alt, hvad jeg ved om 
Sinjas barndom.

En vanskelig start på livet
Hun blev født den 16. september 
1988 i Kiel under nok så tragi-
ske omstændigheder. Moderen 
var alkoholiker i stærkeste grad 
og faderen ligeså. Da moderen 
under graviditeten konstant drak, 
blev barnet født alt for tidligt og 
skulle straks i kuvøse. Hun vejede 
langt under middel og led under 
FAS (føtalt alkoholsyndrom), der 
giver hjerneskade, væksthæmning 
og specielle ansigtstræk, der hos 
Sinja viste sig som et ”bedste-
moderansigt” eller ”abeansigt”. 
(Dette bliver mindre med alderen 
og er nu faktisk væk). Moderen 

ville intet have med Sinja at gøre 
og forsvandt ud af hendes liv bort-
set fra et enkelt besøg, og som 32-
årig afgik hun ved døden.
Fire måneder lå Sinja på hospitalet 
og blev sondeernæret. Her kom-
mer hun ind i sine plejeforældres 
liv. Jugendamt, der i Tyskland 
tager sig af forsømte børn, bad 
familien Gibson, der for øvrigt 
kommer fra England, og som bor i 
nærheden af Kiel, om at tage Sinja 
til sig, selvfølgelig mod betaling.

Den lange kamp
Det gjorde de gerne, eftersom de 
ved siden af tre egne børn indtil nu 
har haft seks plejebørn. Men Sinja 
viste sig at blive en af de sværeste 
opgaver, de nogen sinde har haft. 
Hun græd næsten konstant, kunne 
jo ikke sutte normalt, og næsten 
al mælk blev kastet op igen, de 
måtte gå over til sondeernæring 
igen. Også senere var der store 
problemer med spisningen, hun 
var så tynd så tynd, ville næsten 
intet tage til sig. Først efter lang 
tid kunne Sinja spise og drikke 
normalt.

Næstekærlighed
Det var en hård tid for fami-
lien Gibson med denne konstante 
overvågen, men grunden til, at de 
tager eller har taget hæmmede, 
forsømte børn er, at de ønskede, 
at deres egne børn skulle vokse op 
sammen med sådanne og betragte 
dem som noget ganske normalt.
(Gid, der fandtes flere sådanne 
familier).

Børnehave og skole
Som fireårig kom Sinja i dansk 
børnehave i Egernførde, og denne 
ligger lige ved siden af Jes Kruse-
Skolen.
Hun udviklede sig godt, legede 
udmærket med de andre børn, og 
familien Gibson blev lidt bedrø-
vet, da det efter en test viste sig, at 
Sinja i august 1996 måtte indsko-
les i en hjælpeklasse. 
Efterhånden blev de dog glade for 
det, da de så, at der blev arbejdet 
godt med hende, og at hun gjorde 
gode fremskridt såvel i det faglige 
som i det motoriske, hvor hun 
efter et kursus kunne bevæge sig 
ganske normalt.

Mit første møde med Sinja
Og så sidst i januar 2002 sad hun 
pludselig som 14-årig i min klas-
se, selvom jeg dog godt vidste, at 
der skulle komme en ny elev.
En lille, spinkel, lyseblond pige 
med det før beskrevne ansigt sad 
der og kiggede på mig med æng-
stelige øjne, der havde udtrykket: 
Hvad vil hun nu forlange af mig? 
Eller måske mere: Gør hun mig 
noget ondt? – Hvad jo på ingen 
måde ville være tilfældet.
Efter en vis tid befandt hun sig 
godt i klassen, også fordi de nye 
klassekammerater egentlig ret 
hurtigt accepterede hende, som 
hun nu engang var. 
Hun blev en evigt smilende elev, 
og næsten ligegyldigt, hvad man 
sagde til hende, blødt eller hårdt, 
kom der alligevel et strålende smil 
tilbage.
Men nu til hendes skolemæs-
sige præstationer: Hendes læsning 
blev med tiden udmærket, selvom 
det var svært for hende at gengive 
indholdet. 
Matematik var ikke hendes 
yndlingsfag, men hun gjorde sit 
bedste, og hvad kan man forlange 
mere? 
I faget idræt var hun fantastisk 
god, her havde hun sin stærke 
side!

Sinja – 
ikke en ganske almindelig pige

af Anne Oesterle

Familien Gibson-Avevor
et liv i næstekærlighedenshedens 

tjeneste.



Ridesporten
Men endnu mere var hun bidt af 
ridesporten, og om dette emne 
fik jeg en masse fortalt, da jeg 
besøgte Sinja og hendes familie i 
Felmerholz i august 2008. 

Allerede som seksårig begyndte 
hun at ride på en lille pony, som 
nabogårdens ejer, der havde heste-
pensionsdrift, lånte hende, og som 
11-årig fik hun sin første ridepony, 
gik til rideundervisning og deltog 
i mange turneringer i Schleswig-
Holstein, hvor hun i dressur fik 
gode placeringer. I 2004 deltog 
hun i Special Olympic Games 
i Hamburg, hvor hun vandt en 
guldmedalje.
To år senere deltog hun i en turne-
ring i Berlin, hvor hun red sig til 
tre guldmedaljer.

Olympisk guld
Men den største oplevelse kom 
i 2007, hvor Sinja gennem sin 
ridelærer fik tilbuddet om at del-
tage i Special Olympics World 
Summer games i Shanghai i Kina. 
Hun kunne ikke tage sin egen hest 
med, transporten ville blive alt for 
dyr, men i stedet fik hun tildelt 
en 1,47 meter høj ridepony, som 
hun var godt tilfreds med, og med 
hvilken hun opnåede en sølv- og 
to guldmedaljer. 

Selvfølgelig rejste familien med, 
og for alle, men nu mest for Sinja, 
var det en oplevelse, hun aldrig vil 
glemme, og som har gjort hende til 
en berømt person indenfor hendes 
ridesport. Selv i Flensborg Avis er 
der skrevet en artikel om hendes 
gode evner i ridekunsten og hen-
des præstationer i Shanghai.

Hvad laver Sinja i dag?
Da hun blev udskrevet fra skolen 
i 2005, begyndte hun sin Be-
rufsbildende Massnahme i Kiel 
Drachensee (beskyttet værksted), 

men her indenfor pasning af he-
ste, som hun så udførte i Mumms 
hestepension/rideskole. Hendes 
opgave er bl.a. at fodre 30 heste 
om morgenen, føre dem ud på 
marken, muge ud, strø boksene 
på ny, og også når beslagsmeden 
kommer, skal hun hjælpe til. End-
videre skal hun være til stede og 
hjælpe, når dyrlægen kommer. 
I den sidste tid har hun også fået 
den opgave at hjælpe syv-otte ud-
viklingshæmmede børn, der kom-
mer til terapiridning, med at sadle 
op og så videre. Dette arbejde er 
hun meget glad for. Udover det 
passer hun også hestene eller har 
ansvaret, når familien Mumm 
sommetider er væk for en dag.

Fremtiden
Til sidst spurgte jeg Sinja, der nu 
er tyve år, hvordan hun havde det, 
om hun var tilfreds. Hun svarede, 
at hun var meget glad for at være 
hos familien Gibson. Der ville hun 
blive, så længe det var muligt, el-
ler indtil hun fandt en mand, hun 
ville gifte sig med. 

Hun var meget glad for sit arbejde 
men utilfreds med lønnen. 
For 30-35 timer ugentligt arbejde 
får hun en månedsløn på cirka 150 
euro = ca. 1125 kr. plus hesten på 
stald. 
Det er jo ikke den store sum, men 
hvad kan man gøre? Den tyske 
stat bestemmer.

Tak til Sinjas familie for at jeg 
måtte komme, og Sinja ønsker jeg 
alt godt i fremtiden.

Anne OesterleEn glad Sinja øverst på sejrsskamlen ved olympiaden i Kina.



§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Slesvig-Ligaen”. Dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Formål
Slesvig-Ligaen har til formål at støtte det danske mindretal i Sydslesvig
- ved at oplyse om Sydslesvigs historiske og folkelige fællesskab med Danmark 
- ved at yde kulturel og økonomisk støtte til det danske arbejde i Sydslesvig, især i den sydlige del af Syd-

slesvig
- ved at hjælpe med at bevare ejendomme på det danske mindretals hænder.

§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig Slesvig-Ligaens formål og vedtægter.
Optagelsen sker ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget.
Medlemsskabet kan opsiges til ved skriftlig henvendelse til formanden.
Medlemsskabet ophører ved en kontingentrestance på mere end et år.

§ 4 Kontingent og medlemsblad
Det årlige kontingent fastsættes på det ordinære landsmøde og opkræves i kalenderårets første kvartal.
Foreningens medlemsblad ”Thyras Vold” udsendes til alle medlemmer.

§ 5 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret / registreret revisor, der på landsmødet vælges for det kommende 
år.
Regnskabet offentliggøres i medlemsbladet, inden det forelægges til godkendelse på landsmødet.

§ 6 Landsmødet
Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Ethvert lovligt indkaldt landsmøde er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Hvert medlem har én stemme. Institutioner og foreninger betragtes som ét medlem med én stemme. Kun frem-
mødte medlemmer kan udøve deres stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemme.   
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved valg af suppleanter gælder tilsvarende.
Der føres protokol over ethvert landsmøde. Protokollen underskrives af den valgte protokolfører og dirigent. 
Beslutninger, der træffes af landsmødet, offentliggøres i medlemsbladet.

§ 7 Det ordinære Landsmøde
Det ordinære landsmøde afholdes hvert år i september eller oktober måned skiftevis i enkelte landsdele inkl. 
Sydslesvig.
Landsmødet indkaldes gennem medlemsbladet senest den første uge i august måned med angivelse af forelø-
big dagsorden.
Forslag til dagsorden og kandidatforslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest den 1. september.
Den endelige dagsorden og kandidatforslag kan rekvireres ved forretningsudvalget.
Dagsorden til det ordinære landsmøde skal mindst indeholde:

Vedtægter for Slesvig-Ligaen
Slesvig-Ligaen er stiftet i København den 26. januar 1920 med genforeningshåbet som grundlag.



 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere
 3. Formanden beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 5. Fremlæggelse af det kommende års driftsbudget til godkendelse, herunder  fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af statsautoriseret / registreret revisor
 9. Behandling af indkomne forslag
     10. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinært Landsmøde
Der indkaldes til ekstraordinært landsmøde, hvis enten et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 10% af 
medlemmerne fremsender forslag herom vedlagt motiveret dagsorden.
Mødet afholdes inden tre måneder fra ønskets fremsættelse.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst tre ugers varsel i Thyras Vold eller ved brev.

§ 9 Bestyrelsen
Slesvig-Ligaen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på landsmødet.
Sydslesvig bør være repræsenteret med én repræsentant i bestyrelsen.
Alle valg til bestyrelsen gælder for en toårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer. 
Formand og kasserer skal bo i Danmark.

Et bestyrelsesmedlem, der sidder i ledelsen af institutioner og foreninger, der er på tale som modtager af støtte 
fra Slesvig-Ligaen, er inhabil og skal forlade mødet under drøftelsen herom.

§ 10 Tegningsret
Tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer er formanden, næstformanden og kassereren.
Slesvig-Ligaen tegnes ved to forretningsudvalgsmedlemmer i fællesskab.

§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer besluttes på et ordinært landsmøde.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres mindst seks uger inden landsmødet i medlemsbladet eller pr. 
brev.

§ 12 Opløsning
En opløsning af Slesvig-Ligaen kan besluttes på to på hinanden følgende landsmøder, hvoraf det sidste skal 
afholdes mellem 6 uger og 3 måneder efter det første.
Opløsning af foreningen kræver ved begge møder et flertal på 3⁄4 af de afgivne, gyldige stemmer.
Ved opløsningen af Slesvig-Ligaen skal foreningens formue overgå til en fond, der bærer Slesvig-Ligaens 
navn.

Således vedtaget på det ordinære Landsmøde den 13. sept. 2008 i Skjern.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart herefter, og samtidig ophæves de hidtidige vedtægter  af 25. sept. 1999.

Fodnote:
De i 2008 siddende 7 bestyrelsesmedlemmer sidder fortsat i bestyrelsen efter gamle regler. 
Først ved et bestyrelsesmedlems afgang reduceres bestyrelsen successivt til 5 medlemmer. 

Når bestyrelsen er reduceret til 5 medlemmer, bortfalder denne fodnote.
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På det første bestyrelsesmøde efter landsmødet blev de ansøgninger om støtte, der var indkommet i løbet 
af sommeren, gennemgået. 

Uddelingen fandt sted ved 
en lille højtidelighed på Har-
reslev Danske Skole den 24. 
oktober, hvor foreningens 
formand, Flemming Radsted 
Madsen, og kasserer, Jens 
Hønholt, repræsenterede 
Slesvig Ligaen.

Der blev godkendt tilskud til 
Husby Danske Skole (10.000 
kr.), Store Vi Danske Skole 
(10.000 kr.), Harreslev Dan-
ske Børnehave (30.000 kr.), 
Det lille Teater (18.500 kr.) 
og til Teatergruppen Imagine 
Dreams (5.000 kr.).

Foto: Povl Klavsen

ENDNU ET MÅL BLEV NÅET

Skolen er i tæt samarbejde med Dansk 
Skoleforeningens byggeafdeling i 
gang med at installere en nødvendig 
branddør ved indertrappen og diverse 
el-installationer. Hvis alt går vel håber 
man på at kunne indrette biblioteks- og 
computerområdet i tagetagen i løbet af 
foråret 2009. 

En hjertelig tak for hjælpen fra os alle 
her ved Askfelt Danske Skole.

Efter efterårsferien 2008 stod den brand-
trappe, som Slesvig-Ligaen havde givet 
et stort tilskud til, klar til brug. Landsind-
samlingen 2006 og 2007 var blevet brugt til 
dette formål.

  Mange tak for hjælpen siger Askfelt Danske Skole

SLESVIG-LIGAEN UDDELTE STØTTE PÅ 73.500 KR. TIL DET DANSKE ARBEJDE I SYDSLESVIG


