Hvorfor medlem?

Fond og legat

Udvalgets historie trækker tråde tilbage til perioden under og efter 2.
verdenskrig, hvor håbet og ønsket
om Sydslesvigs genforening med
Danmark var stort.

Udvalget administrerer Lektor Kirsten Langkildes legat og Sydslesvigsk
Udvalg af 5. maj 1945′s Fond.

En række markante personligheder
og borgere forenede kræfterne i
denne vanskelige opgave. Hvad man
oprindelig havde tænkt lykkedes ikke, men hele det store arbejde, der
den dag i dag pågår i Sydslesvig er
en følge af denne indsats.
Er du interesseret i Sydslesvig og de
danske i Sydslesvig og den indsats,
der gøres den dag i dag, bør du
overveje et medlemskab.
På hjemmesiden og i bladet har du
mulighed for at holde dig orienteret
om historien og nyheder.

Sydslesvigsk Udvalg
af 5. maj 1945

Lektor Kirsten Langkildes Legat
har til formål at støtte arbejdet for
danskheden i Sydslesvig fortrinsvis
landet mellem Slien-Dannevirke linien og Ejderen.
Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj
1945′s Fond har til formål at yde
støtte til unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse ved højere læreranstalter, fortrinsvis elever
fra Ejderskolen og andre skoler, som
Sydslesvigsk Udvalg har oprettet i
Sydslesvig.
Ansøgningsfristen er inden 1. oktober. Ansøgning indes til Formanden
for Sydslesvigsk Udvalg, Louisevej
2a, 6100 Haderslev.

Via fonde ydes støtte
til arbejdet blandt
bør n, unge og ældre
s am t t i l k u lt u r, k i r ke
o g u n d e r v i s n i n g.

Kontakt
Formand Helge Moosmann
Louisevej 2a, 6100 Haderslev
Tlf.: 21499305
Mail: helge.moosmann@mail.dk

Fra en af udvalgets første udgivelser.

Kasserer Christian Skov
Frejsager 2, 6500 Vojens
Tlf.: 74543570
Mail: colaskov@bbsyd.dk

www.sydslesvigsk-udvalg.dk

Sydslesvigsk
udvalg af
5. maj 1945
Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 har til
formål: at styrke det danske folks vilje til indsats for Sydslesvig og sydslesvigerne, at opmuntre og støtte
sydslesvigerne – især
mellem Dannevirke
og Ejderen – i deres
arbejde for at vedligeholde et folkeligt
og kulturelt fællesskab med Danmark
og det danske folk;
De Sønderjyske Løver
herunder ved støtte
til unge sydslesvigeres uddannelse.

Medlemsbladet
Foreningen udgiver det grænsepolitiske tidsskrift
”Sydslesvig i dag”. Bladet udkommer med 2 til 3
numre årligt.

Fornavn
Efternavn

Ansvarshavende redaktør:
Formand Helge Moosmann.

Adresse

Medlemmer af Sydslesvigsk Udvalg får bladet frit
tilsendt.

Postnummer

På hjemmesiden udgives udvalgte artikler fra bladet.

By

Alle er velkomne til at sende billeder og artikler til
redaktøren på adressen:

Telefon

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945
”Sydslesvig i dag”
Louisevej 2A
DK-6100 Haderslev

Du kan blive medlem af Sydslesvigsk udvalg
og dermed være en del af dette vigtige arbejde.
Et medlemskab indebærer modtagelse af
bladet ”Sydslesvig i dag” og deltagelse i de
årlige generalforsamlinger. Derudover driver
vi en hjemmeside, hvor du kan holde dig
orienteret.
Prisen for medlemskab udgør årligt:
Enkeltkontingent 150,- kr. eller 20,00 €.
Husstandskontingent 200,- kr. eller 27,00 €.

INDMELDELSESBLANKET

Fra bladets forside.

Mail
Dato
Underskrift
Blanketten indsendes til Sydslesvigsk
Udvalg, Louisevej 2a, 6100 Haderslev.
Efterfølgende tilsender vi dig et indbetalingskort, som kan tilmeldes til BS betalingsservice.
Medlemmer i Tyskland får muligheden
for at indbetale til vor konto i Union
Bank i Flensborg.
Du kan også melde dig ind via vor hjemmeside:
www.sydslesvigsk-udvalg.dk
Når du er indmeldt vil du modtage vort
blad 2 til 3 gange årligt og blive indkaldt
til generalforsamlinger.

