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Den 26. august 2020 konstituerede vores frisiske
For üs önjt norden.
Fond, Friisk Stifting, sig i Kiel. Dermed kan vi nu efter
mange års arbejde se frem til at mere eller mindre
alle midler der tilkommer nordfriisk arbejde vil kunne
strømme igennem denne nye friiske fond.
Corona-tiden har vi i Friisk Foriining brugt til at udgive
en ny flyer der kort fortæller hvem vi er og hvad vi
laver. Den ligger fremme.
Det er ikke første gang vi oplever dette! Det er
Vi har udgivet en historiebog for børn: Damals an der
uacceptabelt for vores frisiske arbejde.
Nordseeküste / Jütid bai e Weestsiie. Bogen er både
Friisk Foriining har fået en ny hjemmeside, der er
på frisisk og tysk. Samme bog bliver i næste omgang
værd at kaste et blik på. Hjemmesiden indeholder
udgivet på frisisk og dansk.
blandt andet også et bibliotek af bøger og
Derudover har vi for første gang udgivet en krimi på
undervisningsmaterialer på frisisk.
frisisk: Dåt Loschiir-Hüs bai e Thames af Edgar Wallace
Under Friisk Funk og på internettet kan man under
oversat af Marie Tångeberg.
”friiskforiining.podspot.de” fra mandag til fredag høre
Siden den 1. juli 2020 har Friisk Foriining fået ansat en
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bliver ikke nogen let opgave. Her er vi nødt til at trække
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fra Berlin rettidig udbetalt. ”Der Bewilligungsbescheid” på erfaringer fra andre sprogkulturer og arbejde med
et bredspektret sprogtilbud.
for alle projektmidler kom først i juli 2020 og det
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- Et apstalen foon twäärspräkie toorpsschilde önj Nordfraschlönj.
- Et apnaamen foon e frasche önj e loonsferfooting 1990.
- Et infäären foont „Friisk-Gesäts“ önjt iir 2003, wat t.b. frasche schilde än
wäiwisere önj Nordfraschlönj stipet än wat e frasche spräke, tubai tjüsch,
tu en ofisjälen spräke önj Nordfraschlönj än aw Hålilönj mååged heet.
- Et brüken foon frasch bait önjseeden foon e stasjoone bai e mjarschboon
än e twäärspräkie schilde aw e boonhufe.
- Et stääwien foon e fraschunerrucht önjt tukaamen schöljrucht.
- Et apleeften foon e stipe fort frasch kultuurårbe än fort Nordfriisk Insti-

