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UGENs OVERSKRIFTER

MINDRETALSMESSE

Oplev Sydslesvig
[KONTAKT] Nu skal Sydslesvig markedsføres samlet.

Læs mere på KONTAKT side 3

Basix
[KONTAKT] Masser af musiktilbud - bl.a. Basix.

Læs mere på KONTAKT side 4

Projektpræst

Mød mindretallet på Nibøl-egnen
[KONTAKT] Samarbejdsrådene ved
Nibøl Danske Skole og Børnehave
giver nu nye forældre men også alle
andre interesserede mulighed for ved
selvsyn at få svar på spørgsmål som
Hvad byder mindretallet egentlig på?
og Hvilke muligheder har jeg inden for
mindretallet?
Forældre og andre interesserede kan

møde mindretallet på en mindretalsmesse på Nibøl Danske Skole torsdag den 17. marts kl. 18-20.
Dette store forældremøde byder på
informationsboder med repræsentanter for Ladelund Ungdomsskole, Læk
Danske Skole, Jaruplund Højskole,
Bogbussen, SSF, SSW, Ungdomsforeningen, Aktive Kvinder, Kirken, Flens-

borg Avis, Sundhedstjenesten, samt
Nibøl Danske Børnehave og Skole.
5.-6. klasse sælger hotogs fra kl. 18,
børnefilm (med popcorn og sodavand)
vises fra kl. 18.10, og derudover er der
rig lejlighed til at spørge og høre mere
frem til kl. 20.

DANSK-TYSK KULTURKONTAKT

[KONTAKT] Så snart en afløser i Flensborg Nord er
fundet, er Preben K. Mogensen ny projektpræst.

Læs mere på KONTAKT side 5

Optimisme
[KONTAKT] Fremtiden for Bennetgaard synes optimistisk.

Læs mere på KONTAKT side 5

Grænseoverskridende udveksling

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Salen i Lyren i Padborg er mødested for danske og tyske kulturnetværkere. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Intern
oplysning

[KONTAKT] Når samarbejdsrådene ved Nibøl Danske Skole
og Nibøl Danske Børnehave
indbyder nye - og gamle - forældre, og for den sags skyld alle
andre interesserede til et par
timers »mindretalsmesse« - en
udvidet forældreaften på skolen
næste uge torsdag sammen med
de andre danske foreninger og
institutioner på egnen, er det for
at give den interne oplysning og
sammenholdet på lokalt plan i
mindretallet et skub i den rigtige
retning.
Gennem selvsyn og dialog kan
især de nye forældre få svar på
spørgsmål som: Hvad byder
mindretallet egentlig på? og
Hvilke muligheder har jeg inden
for mindretallet?
Elever sælges hotdogs, så man
ikke behøver at tænke på aftens-

maden derhjemme den dag, og
børnepasning inkl. popcorn og
sodavand er der også sørget for
i skolens biograf, så far og mor
helt og holdent kan koncentrere sig om de mange tilbud på
messen.
Mindretalsmessen på Nibøl
Danske Skole torsdag den 17.
marts kl. 18-20 bakkes op af
Ladelund Ungdomsskole, Læk
Danske Skole, Jaruplund Højskole, bogbussen, SSF, SSW,
ungdomsforeningen, Aktive
Kvinder, menigheden, Flensborg
Avis, sundhedstjenesten, samt
sedlvsagt Nibøl Danske Børnehave og Skole.
Et prisværdigt initiativ, der bør
følges op mange flere steder
rundt omkring i Sydslesvig.


SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] Er man på jagt efter en
partner til et innovativt dansk-tysk projekt, og vil man høre mere om cross
over-projekter, så deltag i Projekt KursKulturs arrangement den 17. marts kl.
16 til 20 i salen i Lyren/Padborg.
”Kultur på tværs” byder på spændende impulsforedrag fra København
og Hamborg samt erfaringsoplæg fra
regionen.
Denne aften får man mulighed for at
netværke med stort N. Man får tid til
at snakke med de andre deltagere,
mens man spiser og måske finde en
projektpartner.
Dette kultur- og netværks-fyraftens-

møde arrangeres af KursKultur og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.
CROSS OVER
Suchen Sie einen Partner für ein
innovatives deutsch-dänisches Projekt und möchten Sie mehr über
Cross-over-Projekte hören, dann ist
die Veranstaltung am 17. März zwischen 16 und 20 Uhr im Saal des
Lyren/ Padborg genau das richtige für
Sie.
”Kultur kreuz & quer” bietet spannende Impuls-Vorträge aus Kopenhagen
und Hamburg sowie Erfahrungsberichte aus der Region. Außerdem wird

”Netzwerken” an dem Abend gross
geschrieben. Sie bekommen Zeit,
sich beim Essen auszutauschen und
ganz einfach den richtigen Partner zu
finden.
Das Kultur- und Netzwerktreffen wird
von KursKultur und der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig
veranstaltet.
www.region.dk
www.region.de
www.kulturfokus.dk
www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org
www.facebook.com/Region.SJSL

SSFs HOVEDSTYRELSE

Plakat, penge og struktur
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er
indkaldt til åbent møde (undtagen sidste dagsordenspunkt) tirsdag den 15.
marts kl. 19 på Store Vi Danske Skole.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed

3. Valg af dirigent
4. Protokollen fra den 26. januar
5. Fastlæggelse af den endelige
dagsorden
6. Formandens beretning
7. Præsentation af årsmødeplakaten
8. Revideret regnskab 2015, revideret budget 2016 og budget 2017

- orientering, drøftelse og godkendelse
9. Organisering af SSFs strukturarbejde
10. Nyt fra SSFs udvalg
11. Eventuelt
12. Lukket møde
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

FORÅRSFEST FLENSBORG BY & AMT

Gudstjenester
[KONTAKT] Mariæ bebudelses dag,
søndag den 13. marts 2016, Luk. 1,
46-55:
Christianslyst, 10, konf.-gudstj.
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Böll
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris

Garding, 11, Jørgensen
Harreslev, 11.15, Böll
Kappel, 10, Korsgaard
Lyksborg , 11.15, Egeris
Tarp, 10, Nedergaard Christensen
Tønning , 14.30, Jørgensen
ONSDAG 16. MARTS
Harreslev, 17, Böll, spaghettigudstj.

SPORSKIFTE

Gospel-aftensang
[KONTAKT] Torsdag den 17. marts kl.
19 er der gospel-aftensang med Sporskifte danske menigheds gospelkor i
Det danske Hus.
Alle kan være med til at synge gospel.

Der startes med at synge - herefter
kaffe, og der sluttes af med en aftenandagt, hvor koret synger de sange,
det har lært.
th

UGEN
DER KOMMER
11.
SSF: Koncert med Basix i Haus am Kliff, Wenningstedt/Sylt kl. 20
Dansk Alderdoms- og Plejehjem Flensborg: Moderne basar kl. 14-16
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Italiensk aften i Taruphus kl. 19
SSF-distrikt Munkbrarup/Ves: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl 19.30
De danske organisationer og institutioner i Læk: ”Weibermarkt” på skolen kl. 18-21
De danske organisationer og institutioner i Nibøl: Lotto i foreningshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Kiel Pris/Klaustorp: Forårsbingo for voksne i Christianshus kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Skovby: Generalforsamlinger i Hærvejshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Moldened: Lotto i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Kappel: Generalforsamlinger på skolen kl. 19

12.
SSW: Kursus for kommunalpolitikere ”Drei Erfolge und die Wege dahin” på Skipperhuset, Tønning kl. 10-13
SdU: Håndbold-børnetrænerkursus i Idrætshallen, Flensborg kl. 10-14
SdU: Fællestræning for bordtennis-ungdomsspillere i Engelsbycentret kl. 10-14
SdU: Motionsstævne 40+ på Husum Danske Skole kl. 13
SdU: Søsports-sikkerhedsdag i Campusbad, Flensborg kl. 18-22
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte og Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Påske-aktivitetsdag for børn og voksne på Oksevejens Skole kl. 10-14
De danske foreninger og institutioner i Tarup: Arbejdsdag for alle i og ved Taruphus
kl. 9-14
SSF-distrikt Egernførde og menigheden: Gospelworkshop i kirken kl. 10 med koncert kl. 16
SSF-distrikt Slesvig: Rundvisning på møllen ”Nicola” kl. 14 med efterfølgende kaffe
og kage på Slesvighus

13.
Ansgar Kirkens menighed Flensborg: Generalforsamling efter gudstjenesten kl. 10 og
fælles middag

14.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSW-distrikt Hanved: Generalforsamling i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-21.30

15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19
Store Vi Kvindeforening: Generalforsamling i skolens forhal kl. 19.30
SSW-distrikt Husby: Generalforsamling i Begegnungsstätte kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl.
15.15
Skovby Seniorklub: Hygge i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl.19

16.
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester - koncert ”Bas og berømte operakor” i Idrætshallen, Flensborg kl. 20
Lyksborg Seniorklub: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Hatsted: Madaften á la Morten Korch i forsamlingshuset
Midtangel Danske Menighed: Film ”Matador 21+22” i menighedslokalet i Satrup
kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Fred Hasselbach om bl.a. pilgrimsvandring i
Ansgarsalen kl. 14.30

Stemningen og danseglæden fejlede ikke noget ved forårsfesten i fredags. (Foto: privat)

Hvorfor er vi ikke flere?
[KONTAKT] I flere år har SSF/SSW
Flensborg By og SSF Flensborg Amt
holdt en fælles fest på Flensborghus
med god mad og dans. I løbet af de
sidste to år er antallet af deltagere faldet fra 130 til i år 90.
Dem, der deltager år efter år, nyder
denne festlige aften, som er en af de
få, hvor der kan danses og hygges på
livet løs. Alle er enige om at bandet

OS3 fra Bov, som var på i år, både er
dygtige og alsidige i deres musikvalg,
og at både dem, der er til pardans, og
dem, der er til fridans, kan være med.
Maden består af et stort buffet og har
noget for enhver smag.
Deltagerne i forårsfesten i fredags
spurgte flere end én gang: ”Hvorfor
er vi ikke flere? Jeg fatter det virkelig
ikke!”

FDF FLENSBORG / PILTE

Klar til
landslejren
[KONTAKT] Fredag/ lørdag 4./5. marts
var nogle af FDF Flensborgs pilte på en
minilejr som forberedelse af den kommende landslejr på Sletten til sommer.
De skulle selv ind til Tarp for at handle
ind til maden. De skulle selv lave aftensmaden fredag samt morgenmaden
og frokosten om lørdagen. De skulle
selv også vaske op og sætte tingene
på plads. Det var nemlig en FDF-lejr
uden køkkentanter, for der kommer
heller ikke nogen køkkentanter med
på den kommende landslejr.
Ind imellem måtte børnene bruge
deres dolk, og sw måtte også selv save
brænde til bålet.
Da lejren sluttede lørdag eftermiddag,
var alle piltene blevet bedre klædt på
til den kommende landslejr, og der var
et endnu bedre fællesskab og kammeratskab blandt piltene end før.
De ansvarlige pilteledere Kim Paulsen
og Johanna Andersen synes, at det
var en god lejr, hvor deltagerne lærte
nogle af de væsentlige elementer i den
kommende landslejr.
sta

17.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborg Bibliotek
kl. 14.30
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert med Malene Kjærgaard kl. 20
Sporskifte Danske Menighed: Aftensang med gospelkoret kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Medelby og omegn og VUF: Foredrag med Tjalf og spejderne
om ”Japan” på skolen kl. 17.30
Nibøl Danske Skole: Mindretalsmesse på skolen kl. 18-20
Torsdagsklubben Mårkær: Foredrag med Volker Bock hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Besøger ”Medigna”, Gallberg kl. 16
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15

Heer drååwe we üs
17.
Friisk Foriining: Frasche eeftermadi önjt Galerie-Café önj Lunham am e klook huulwe trii
Friisk Foriining: Lasmootefersoomling önj Fraschlönj önj Risem am e klook 19-2

Lena og Anna Sophie lavede
pandekagedejen inde i
Ugleredens køkken,
men selve pandekagerne
blev lavet over bålstedet.
(Foto: J. Andersen/ K. Paulsen)
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Måske er musikken for høj til de ældre? Måske det tidligere underholdningsindslag mangler? Måske arrangøren skal tidligere ud med invitationerne? Lyder ”forårsfest” bare kedeligt og
gammeldaws?
I SSF Flensborg By og SSF Flensborg
amt vil man gerne have respons på festen. Sekretariaterne tager imod.
mh

Flensborg Avis - torsdag den 10. marts 2016 - side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

MIKKELBERG

EGERNFØRDE

Designe gækkebreve

Carsten Nash.

Ny udstilling
Mia Lindenhann.

Rama King Nash.

[KONTAKT] SSF og Mikkelberg indbyder til fernisering af udstillingen Fra
Grønland til Middelhavet med kunstnerne Rama King Nash, Carsten Nash
og Mia Lindenhann fredag den 15.
april kl. 17.
Introduktion til udstillingen ved de tilstedeværende tre kunstnere.
Underholdning ved Stormtown Jazzcompany.
Der bydes på drikkevarer og småkager.
Udstillingen kan ses frem til (og med)
årsmødesøndag den 12. juni på Mikkelberg, Center for nordisk kunst og
cricket, i Hatsted: Mandage lukket,
tirsdage-torsdage 10-13, fredage-søndage 13-17 - samt efter aftale på
04846 6604.
RAMA KING NASH
er født og opvokset i Mexico og har
gået på kunstakademiet dér. Den mexicanske fortællings tradition har været
med til at forme hans egen måde at
fortælle historier på. På den anden
side er han i familie med Jørgen Nash,
Carsten Nash og Asger Jorn, hvilket
har haft stor betydning på hans syn på
kunst og farvebrug. Derfor består hans
visuelle sprog af en sammensmeltning af det intuitive og syntetiske fra
abstrakt kunst, det impulsive ved eks-

pressionistisk kunst og det fortællende
fra figurativ kunst.
Prikker dominerer hans maleriers
overflader. Han kan så godt lide den
optiske effekt prikker giver, hvor forgrund og baggrund smelter ind i hinanden med det farvespil, det skaber.
Nogle gange maler han tykke prikker
på lærredet, så der opstår en tredimensionel effekt.
www.ramakingnash.dk
CARSTEN NASH
I familie med Rama King Nash. Uddannet på Kunstakademiet i København hos professorerne Egill Jacobsen
og Dan Sterup-Hansen fra 1968 til
1976. Har siden været repræsenteret i
mange lande f.eks. Danmark, Sverige,
Island, Finland og Japan. Carsten Nash
arbejder med mange forskellige visuelle udtryk: Maleri, akvarel, skulptur,
fotografi, collage og grafik.
www.carstennash.dk
MIA LINDENHANN
er født og opvokset i Ilulissat/ Grønland hos en grønlandsk far og en
dansk mor. Elsker at være kreativ på
mange måder fra en meget tidlig alder
af. Uddannet på Kunstskolen i Nuuk
og Århus Kunstakademi.
www.mialindenhann.com

GRÆNSEFORENINGEN

To legater kan søges
[KONTAKT] Grænseforeningen administrerer bl.a. to legater, der kan søges
nu:
BRØDRENE BROUSTs LEGAT
Bestyrelsen for Brødrene Brousts Legat
til Støtte for Danskheden i Sydslesvig
foretager i løbet af foråret sin årlige
uddeling af legatportioner til nationale,
kulturelle formål.
Legatet, der har hjemsted i København, blev stiftet til minde om bankchef P.C.C. Broust (1841-1920),

forpagter F.C. Broust (1843-1925),
proprietær A.J. Broust (1847-1947) og
Mette Kathrine Broust (1879-1949).
Legatet administreres af Grænseforeningen. Ansøgninger sendes til Bestyrelsen for Brødrene Brousts Legat,
Grænseforeningen, 1054 København
K.
Ansøgningerne skal være bestyrelsen i
hænde senest 1. april 2016.
DE PIPER-BACKHAUSKE LEGATER
Bestyrelsen for De Piper-Backhauske

Legater - Fond foretager i løbet af
foråret sin årlige uddeling af legatportioner til danske kulturelle formål i
Sydslesvig, særligt indenfor områderne
kirke, skole og børne-/ ungdomsarbejde.
Legatet administreres af Grænseforeningen. Ansøgninger sendes til Bestyrelsen for De Piper-Backhauske Legater - Fond, Grænseforeningen, 1054
København K.
Ansøgningerne skal være bestyrelsen i
hænde senest 1. april 2016.

[KONTAKT] Lørdag den 19. marts kl.
10-13 kan store som små klippe og
designe gækkebreve sammen med SSF
Egernførde i Medborgerhuset.
Du ved ikke, hvad et gækkebrev er?
En gammel dansk tradition, som der
fortælles mere om på selve dagen. I
dag er det stadig en god tradition i
Danmark, at der klippes flotte mønstre
i papir, pyntes og skrives sjove vers på.
Afsenderen skriver ikke under med
sit navn, men sætter en prik for hvert
bogstav, navnet har. Derefter sendes
det til en, man har kær, gerne med en
vintergæk.

Modtageren har nu tre gæt for at finde
afsenderen. Reglen er, at gættes der
rigtigt, skylder afsenderen et påskeæg
til påske. Gætter modtageren ikke,
hvem der har sendt gækkebrevet inden påske, så skylder han afsenderen
et flot påskeæg.
Denne søde tradition vil SSF Egernførde afprøve sammen med alle, der
har lyst.
Af hensyn til materialeindkøb bedes
om tilmelding senest den 17. marts
til formand Fred Witt, ssf-egernfoerde@t-online.de eller 0172-6208 135.

Gospel: workshop & koncert
[KONTAKT] Egernførde SSFs bestyrelse
og Egernførde danske kirke minder
om, at man stadig kan nå at være med
til dette års gospelworkshop lørdag
den 12. marts kl. 10-17 i den danske
kirke, Østlandgade/ Ostlandstr. 21 i

Egernførde. For alle aldre – børn gerne
fra 4. klasse.
Formand Fred Witt tager imod tilmeldinger på ssf-egernfoerde@t-online.de
eller mobil 0172-6208 135.

LÆS BOGEN - SE FILMEN

Pagnol: Min fars store dag
[KONTAKT] Marcel Pagnol (18951974) beskrev forenklede, men gennemslagkraftige figurer fra Provence.
Nogle teaterværker overførte han senere til film, hvilket gjorde ham til en
folkelig succesforfatter og instruktør.
Blandt hans mest populære værker
hører erindringsbøgerne, som er obligatorisk læsning i de franske skoler.
”Min fars store dag” handler om den
magiske sommer, som han tilbringer
sammen med familien i de provencalske bjerge nord for Marseille. I ”Min

mors slot” fortsætter eventyret. Bøgerne og filmene vidner om forfatterens
livslange kærlighed til Provence.
På Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstr. 59, fortæller bibliotekar
Viggo Böhrnsen Jensen onsdag den
16. marts kl. 15, om ”Min fars store
dag” og viser filmen.
Onsdag den 13. april handler det om
”Min mors slot”.
Bøgerne kan lånes på biblioteket.
Der er fri entré.

BIBLIOTEKERNE

Påsken - og andet
[KONTAKT] Fremstilling af kreative påsketing tilbydes i år både på Flensborg
og Slesvig biblioteker.
Flensborg bibliotek byder lørdag, 19.
marts kl. 11-13 velkommen til hyggelig
påskesjov med Vivian Johansen og
børnebibliotekarerne.
På Slesvig bibliotek skal børn og voksne møde op tirsdag, 22. marts kl. 1517 for at deltage i påskesjov.
Vær forberedt på lidt ægge-sjov, noget
kreativt, en påskesang, en ægge-skattejagt, hvor børnene samler hønseringe - på at bruge fantasien, og holde
øjnene åbne…
Servering: sol-æg til de voksne, rugbrød med firkantede æg og karse til
børn, saft og kaffe/the.

Gratis adgang. Ingen tilmelding.

det på en attraktiv og tidssvarende måde, skal være selvstændig og initiativrig, men dygtig til at samarbejde med
meget forskellige aktører i Sydslesvig
og motivere dem til at indgå i samarbejdet. Vedkommende skal samtidig
have indblik i de mulige målgruppers
behov og interesser.

Det forventes, at andøgerne har en
relevant uddannelse og erfaring med
at planlægge og gennemføre lignende
aktiviteter. Man skal kunne formulere
sig godt på dansk i skrift og tale og
beherske tysk på forhandlingsniveau.
Projektlederen skal være dygtig til at
omsætte ideer og sikre, at tingene bliver fulgt til dørs. Og skal desuden have
gode IT-kompetencer og erfaring med
onlinepublikationer og sociale medier.
Løn og ansættelse efter gældende
overenskomster ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Man skal være
indstillet på en fleksibel tidsinddeling,
aftenmøder og weekendarbejde.
Mere info: skolekonsulent Eberhard
von Oettingen, tlf. +49 (0) 461 5047
115 eller +49 (0) 170 812 42 33.
Ansøgning med relevante bilag sendes
elektronisk til job@skoleforeningen.
org og skal være skoleforeningen i
hænde senest fredag den 8. april kl.
12. Ansættelsessamtaler finder sted i
uge 16.

HUSUM BIBLIOTEK
Den sidste ”livlig lørdag” i Husum
Bibliotek i denne omgang finder sted
lørdag, 12. marts kl. 10.30-12.30. Den
dag pyntes biblioteket op til hokus pokus-krokusfest mandag den 14. marts
kl. 13-15.
Den mandag vil man sammen glæde
sig over foråret og de smukke krokusblomsters komme ved Husum slot.
Biblioteket og Husum Danske Børnehave har i fællesskab dyrket deres
egne krokus. Det fejres med hokus
krokus-kage og dukketeatret Olsens
Teater fra København.
Alle er velkomne!

OPLEV SYDSLESVIG

Engageret projektleder søges
[KONTAKT] De de danske organisationer i Sydslesvig søger en innovativ og
netværksskabende projektleder med
tiltrædelse 1. maj eller snarest derefter,
der skal stå i spidsen for at udvikle en
dynamisk internetportal med oplevelsespakker for besøg i Sydslesvig.
Projektet »Oplev Sydslesvig« har til formål at etablere en central kontaktflade, der skal servicere henvendelser fra
grupper, der ønsker at opleve det danske mindretal. Portalen skal præsentere en række færdige oplevelsespakker
med fokus på forskellige temaer eller
geografiske områder i Sydslesvig. De
besøgende skal desuden få mulighed
for at tilrettelægge deres helt individuelle program med netop det indhold,
der har relevans for den faglige sammenhæng, de besøger Sydslesvig i, og
som er tilpasset de besøgendes alder,
budget og rejseperiode.
Der er tale om projektmidler bevilliget
af Sydslesvigudvalget. Fuldtidsstillingen
er tidsbegrænset til den 31. december
2018.
Kommunikationsnetværket for Sydslesvig, der samler kommunikations- og

pressemedarbejdere fra alle de danske
hovedorganisationer i Sydslesvig samt
Grænseforeningen i Danmark, fungerer som referencegruppe og sparringspartner. Og man skal være indstillet på
et tæt samarbejde med mange forskellige aktører i grænselandet. Vedkommendes ansættelsessted bliver Rejsekontoret hos Dansk Skoleforening.
Projektlederens hovedopgaver består
i at
• etablere og strukturere servicen for
både den undervisningsrelaterede og
den fritidsrelaterede udveksling mellem Sydslesvig og Danmark
• koordinere og udvikle eksisterende
tilbud
• oprette en onlineportal indeholdende alle eksisterende tilbud om oplevelser, arrangementer, foredrag, overnatninger, ture, guider m.m. i Sydslesvig
• udvikle basis-oplevelsespakker og
aktiviteter om grænselandet, der er
hjælp og service til tilrettelæggelse af
program til besøget i Sydslesvig
• etablere et korps af guider, der både
geografisk og tematisk dækker hele
Sydslesvig

• formidle elevtransport fra banegården i Flensborg til mindretallets lejrskoler og kursuscentre.
Der ønskes en projektleder med strategisk sans og et godt kendskab til det
sydslesvigske foreningslandskab. Vedkommende skal kunne se Sydslesvigs
potentiale og være god til at synliggøre
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MALENE KJÆRGÅRD GROUP

SVENSK GÆSTESPIL
Kristofer Åstrøm 31. marts i Flensborg.
(Foto: Kristoffer Hedberg)

Malene Kjærgård.

Jazz på Flensborghus
[KONTAKT] Torsdag den 17. marts
kl. 20 afslutter SSF og SdU forårskoncert-rækken med jazz på Flensborghus
med en koncert ved Malene Kjærgård
Group.
Standarden i den danske vokale jazz,
særligt på kvindesiden, er skyhøj. Et af
de nyere skud på jazzhimlen er Malene Kjærgård.
Til koncerten med Malene Kjærgård
Group vil publikum kunne høre fortolkninger af standards fra den amerikanske sangskat samt Malenes egne
kompositioner. ”Malene Kjærgård
skriver iørefaldende melodier, ligesom

hun evner at skrive tekster med både
indhold og flair for de små sproglige
finurligheder, der holder fast i lytterens
opmærksomhed” skrev ’Jazzstjerner’.
Man vil opleve en personlig og teknisk
dygtig sangerinde, der formidler sine
sange med en lethed og ubesværethed
og ikke mindst en naturlighed, der er
sjælden.
Og så bliver hun bakket op af et hold
af fremragende jazzmusikere.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 (0)461
144 08 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset FL, sh:z Ticketcenter FL, eller
ved indgangen.

Kristofer Åstrøm in concert
[KONTAKT] SdU og SSF præsenterer
svenske Kristofer Åstrøm torsdag den
31. marts kl. 22 i Volksbad, Flensborg.
Med sit nye album The Story of a
Heart´s Decay slår Kristofer Åstrøm
et nyt kapitel i sin lange musikkarriere op, som han allerede startede i
halvfemserne som frontmand af bandet Fireside. Siden dengang har han
offentliggjort otte studiealbummer,
blev nomineret til en Grammy i hans

hjemland Sverige og har spillet utallige
turneer.
Det nye album er det bedste bevis på,
at der faktisk kan ligge en styrke i at
indskrænke sig. Således var der klare
retningslinjer i forbindelse med optagelserne. Ingen instrumenter og ingen
mikrofoner måtte bruges, som ikke
var blevet fremstillet før 1978. Albummet blev indspillet live i løbet af kun
syv dage på Göteborgs Radiofoniska

Werkstad og genspejler en hel bestemt
æra - man kommer til at tænke på Fleetwood Mac og Jackson Browne - men
er samtidig fuldt forankret i her og
nu. Et fantastisk album som Kristofer
Åstrøm kan være stolt af.
Arrangør: Volksbad Flensburg.
Billetsalg: reservix.de, sh:z, Moin
Moin, Turistbüro Flensburg.

BASIX I FLENSBORG OG PÅ SILD

KLASSISK

Bassen Per Bach Nissen medvirker som solist.

Med gymnasiekor
[KONTAKT] Onsdag den 16. marts kl.
20 medvirker lokale gymnasiekor ved
koncerten »Bas og berømte operakor«
med Sønderjyllands Symfoniorkester
under ledelse af Bjarte Engeset som dirigent og med bassen Per Bach Nissen
som solist.
Koncerten finder sted i Idrætshallen,
Moltkesgade 20c i Flensborg.
Bassens dybe stemme giver en helt
særlig karakter til musikken. Det ved
de store operakomponister, og derfor
har de givet nogle af de bedste roller
til basserne. Til denne koncert kan

publikum således høre intet mindre
end djævlen selv - og heldigvis også
nogle lidt mere ligevægtige roller.
Den danske bas Per Bach Nissen er
solist sammen med orkestret. Til daglig
har han hele verden som arbejdsplads
- blandt andet Metropolitan-operaen i
New York. Nu kommer han imidlertid
hjem, hvor han synger sammen med
områdets gymnasiekor.
Musikken er af blandt andet Wagner,
Verdi og Puccini, og koncerten bliver
et overflødighedshorn for alle operaelskere.

SENIORENBEIRAT

Mindretallets kandidat
[KONTAKT] SSF Flensborg by havde
indstillet to kandidater til Flensborg
bys kommende ældsteråd, »Seniorenbeirat«.
Den ene er Horst Schneider, fhv.
forretningsfører for mindretallets ungdomsorganisation SdU. Horst vil især
lægge vægt på emnerne mobilitet, byudvikling og finansforhold i relation til
alle ældres behov i det offentlige rum.
Fra SSF Flensborg By opfordres alle,
der har fået tilsendt valgbilagene i
Flensborg, til at sætte deres kryds hos

Horst Schneider.
SSF havde derudover indstillet Friedrich Heyduk fra Mørvig. Desværre
måtte han trække sig med kort varsel
på grund af sygdom.
Hans navn figurerer dog stadig på
valglisten.
Alle, der ville have stemt på Heyduk,
bedes i stedet sætte deres kryds ved
mindretallets nu enenste kandidat,
Horst Schneider, anbefaler SSF Flensborg By.

Basix - 10. marts i Flensborg, 11. marts på Sild.

Vokalpop i verdensklasse
[KONTAKT] Torsdag den 10. marts
kl. 20 er der koncert med vokalkpop-gruppen Basix på Flensborghus i
Flensborg, og dagen efter, fredag den
11. marts kl. 20 synger de herrer i
»Haus am Kliff« i Venningsted på Sild.
Begge steder indbudt af SSF og SdU.
Med hele syv internationale CARA-awards i bagagen, bl.a. for “Bedste Europæiske Album” og “Bedste
Julealbum”, placerer Basix sig som én
af de absolutte sværvægtere indenfor
vokalmusikken.
De seks mænd synger sig direkte ind i
hjertet på publikum med et imponerende, vellydende og varieret repertoire, hvor egne kompositioner går hånd
i hånd med innovative udgaver af
nogle af tidernes mest gedigne sange.
Basix spænder vidt - fra funklende klare ballader og rørende sange til hårdt
sparkende og medrivende pop- og
R’n’B-numre. Med shows karakteriseret af stærke vokale præstationer,

humor og nærvær, har fyrene overvældet deres publikum i hele verden
ved et utal af koncerter på spillesteder
og festivals, i kulturhuse, teatre, kirker
og skoler, på konferencer, ved private
arrangementer m.m.
Basix’ professionelle karriere tog for
alvor fart i 2001, da de med en flot
samlet 2. plads og fagjuryens topkarakter imponerede alle med deres
iørefaldende og nyskabende bud på
en vindersang, »I Australien« i Det
Danske Melodi Grand Prix.
Siden er det blevet til en lang række
optrædener på TV og i radio, bl.a. i
DR’s »Det store juleshow«, hvor gruppen har sunget sammen med navne
som Gavin DeGraw, Mick Hucknall,
Sissel Kjyrkebø, Sanne Salomonsen,
Søs Fenger, Lars H.U.G, Bent Fabricius
Bjerre og Beth Hart.
Også det internationale publikum har
fået øjnene op for Basix’ kvaliteter, og
en betydelig del af den prisbelønnede
gruppes koncertvirksomhed foregår i

dag i udlandet, hvor det er blevet til
mange succesfulde koncerter, TV-optrædener, masterclasses og turnéer i
USA, England, Kina, Taiwan, Singapore, Norge, Sverige, Tyskland, Holland,
Belgien, Østrig, Schweiz, Slovakiet,
Estland, Luxemburg og Cypern.
I 2001 udgav Basix deres debutalbum
»The grass« og for første gang i Danmarkshistorien har et vokal-album
solgt platin (over 30.000). I adskillige
uger lå albummet blandt top 10 på
Danmarks officielle hitliste. Siden er
det blevet til flere succesfulde udgivelser, »Embodiment« (2003), »Christmastime« (2005), »Star People« (2007),
»Diversity« (2009), »Hjemmebane«
(2011) og senest »Christmas fan«
(2013).
Billetter: ssf-billetten.de, +49 46114408125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset FL, sh:z Ticketcenter FL eller
ved indgangen.
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NY PROJEKTPRÆST

SILD

Stillingsskifte ved Ansgar
[KONTAKT] Sognepræsten ved Ansgar Kirke Flensborg Nord, Preben K.
Mogensen bliver ny projektpræst med
hjælpepræstefunktion ved Ansgar
Kirke, oplyser Dansk Kirke i Sydslesvig
(DKS) ved forretningsfører Jytte Nickelsen.
Menighedsrådsformand ved Ansgar
Kirke og medlem af Dansk Kirke i Sydslesvigs forretningsudvalg, Helle Wind
Skadhauge, ser heri en god løsning
for alle parter: Preben K. Mogensens
kendskab til menigheden vil komme
efterfølgeren som sognepræst til gode, og hans udførlige netværk både i
mindretallet og til den tyske nabo vil

gavne den nye stilling, der indbefatter
offentlighedsarbejde, sygehus og vikar-tjenester rundt om i landsdelen.
Det drejer sig her for en stor dels vedkommende om opgaver, som Preben
K. Mogensen tidligere har haft ved
siden af sognepræste-embedet.
Preben K. Mogensen tiltræder den
nye stilling, når en ny kirkebogsførende sognepræst til Flensborg Nord og
Kobbermølle er fundet og flytter ind i
præsteboligen ved Ansgar Kirke.
Det nuværende præstepar ser frem
til skiftet og har et stærkt ønske om at
blive boende i Flensborg Nord.

Preben K. Mogensen, ny projektpræst i Sydslesvig. (Foto: Günter Thye)

FOREDRAG

RENDSBORG

Påskefrokost
[KONTAKT] SSF Rendsborg by inviterer til påskefrokost i Ejderhuset, Bydelstorp tirsdag den 22. marts kl. 19.
Bestyrelsen sørger for tag selv-bord
med lækker påskemad, men har du/
I lyst til at lave lidt mad til aftenen,
angiv venligst dette ved tilmeldingen.
Omkostningerne refunderes.
SSF-medlemmer betaler 6 euro - gæster 8 euro. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til Margret Mannes, 043316645 932, m.mannes@me.com inden
17. marts. Der er begrænset plads.

ASKFELT

Talentshow

Tommy Toija: Kuva/ billed.

Om finsk kunst
[KONTAKT] Nordisk Informationskontor præsenterer sammen
med Dansk Centralbibliotek og
Sydslesvigs danske Kunstforening
et foredrag (på dansk) med Taina
Hvidlykke 14. marts kl. 15 på Dansk
Centralbibliotek i Flensborg, hvor
hun med ord og billeder fortæller
om nutidig finsk kunst med fokus
på Tommi Toijas skulpturer og tegninger.

I november viser Sydslesvigs danske
Kunstforening og Nordisk Informationskontor en udstilling med Toijas
arbejder på Dansk Centralbibliotek.
Nutidig finsk kunst udfolder sig i
mange genrer og spiller med på den
internationale kunstscene. Foredraget er det tredje i en serie på tre om
Finland og finsk kultur.
Entré 5 euro.

Horst-Peter Feldt, Annegret Hops, Anette Harberg og Hildegard Erichsen fik overrakt en check af Wolfgang Jaenke fra mindretallets punchbod på Sild. (Foto: privat)

Punchsalg til godt
dansk-tysk formål
[KONTAKT] Omsætningen i den danske punchbod i gågaden i Vesterland
før og efter jul gav et klækkeligt overskud til fordeling mellem danske Hans
Meng-Skole, tyske Skt. Nicolai-skole,
Sild danske Menighed og sjælesorgsgruppen ved Nordsøklinikken.
Holdet bag punchboden havde inviteret til en hyggelig sammenkomst
på Skt. Nicolai-skolens lærerværelse
med de fire modtagere, der hver fik et
beløb på 650 euro til sociale og humanitære formål.
Wolfgang Jaenke fra det danske mindretal holdt en kort tale og overrakte
pengene til lærer Anette Harberg,
skoleleder Horst-Peter Feldt, sognemedhjælper Hildegard Erichsen og
Annegret Hops fra sjælesorgsgruppen
med en hilsen fra de mange hjælpere,
som havde solgt æbleskiver, hotdogs
og skænket gløgg til øboere og gæster i
sammenlagt fire dage.

Det skal dog bemærkes, at alle fire
institutioner også havde givet en hånd
med. Skoleleder Feldt var således
ansvarlig for produktion og salg af hotdogs den ene eftermiddag.
Sidste år gav punchboden et så stort
overskud, at man besluttede sig for en
firedeling i stedet for en todeling af
beløbet fremover. Man ønsker at forblive beskeden i rollen som sponsor.
Anerkendelse og ikke beløbets størrelse skal fortsat være et vigtigt incitament for uddelingen af overskuddet.
De to dage før jul var antallet af besøgende ved punchboden forholdsvis
lille. Det skyldes især, at gæsterne - og
det er størsteparten af punchbodens
besøgende - først rejser til Sild lige
efter jul og frem til nytår. Næste år vil
man sikkert tage konsekvensen af det
og udelukkende åbne punchboden i
nogle dage mellem jul og nytår.
wj

[KONTAKT] Hytten-Okslev SSF-distrikt
indbyder medlemmer, forældre og
venner til stort talentshow med musik,
dans og teater, kaffe, kage og sodavand på Askebjerghus/ Askfelt Danske
Skole fredag den 18. marts kl. 16.
Der er tilmeldt følgende talenter:
Musik Ladies - Stella & Maren, Dancing-Chips - Marleen, Brynja & Charlotte, Dancing-Girl - Greta, Drum Line
- Spielmannszug FF Ascheffel, The
Singers - Marleen, Brynja & Charlotte,
Flying Fingers - Jana & Maren, Zirkus
Kids - Jordis & Emma, The Beauty and
the Beast - Maren Gisi og Musik Ladies - Julia, Stella & Maren.

BENNETGAARD STØTTEFORENING

Optimistisk fremtidssyn
[KONTAKT] Bestyrelsen for Bennetgaard Støtteforening udtrykker i nyhedsbrevet januar-februar optimisme
med henblik på Bennetgaards fortsatte
drift.
De skriver:
En stor tak til alle, der gennem betaling af medlemskontingent og bidrag
har ydet en stor hjælp for at sikre
Bennetgaards fortsatte beståen. Også
en stor tak til alle, der ved daglig hjælp
er med til at sikre den fortsatte drift af
Bennetgaard, både lokalt og i Sydslesvig. Alt dette har gjort det muligt, at
der også fremover kan tilbydes ældre
fra det danske mindretal et rekreativt
ophold på Bennetgaard.
I 2015 har støtteforeningen modtaget
et samlet beløb på kr. 164.606 (2014:
121.471) fra 154 medlemmer og bidragydere – 99 er fra Sydslesvig og 55
er fra Danmark. Af dette store beløb
er kr. 74.720 fra et enkelt medlem i
Sydslesvig.
Stor opbakning og økonomisk støtte
fra Dansk Sundhedstjeneste og Dansk
Menighedspleje i Flensborg har også
muliggjort en fortsat drift. Hvert år betaler de nu også et ekstra beløb for at
sikre driften.

Også en stor tak til alle fonde, legater,
grænseforeninger, private m.v. der
understøtter, at det er muligt med
ophold på Bennetgaard ved at betale
bidrag direkte dertil. Bennetgaard har
nu økonomiske midler til at sikre en
stabil drift i 2016, men det er også
nødvendigt for at sikre en rolig drift,
både for vore gæster, men også for de
ansatte, bestyrelsen, samarbejdspartnerne i Sydslesvig, og andre der følger
tæt med i Bennetgaards virke.
2015 har været et stabilt år for driften
af Bennetgaard med nogenlunde samme antal gæster som tidligere år. Der
har været i alt 10 hold med 10 overnatninger. Der er i 2016 planlagt samme antal opholdsperioder og tilmelding sker via Dansk Sundhedstjeneste,
der visiterer alle gæster. Alle gæster
har en egenbetaling, der for 2016
udgør 200 euro. Der arbejdes på at
gæster med få midler kan få et tilskud,
dette er dog ikke på plads endnu.
Siden sidste hold rejste hjem fra Bennetgaard ved udgangen af september
2015, har der ikke været megen aktivitet på Bennetgaard. Der har kun
været lidt udlejning af værelser og et
par arrangementer.

Bestyrelsen i Bennetgaard har nu i
lang tid arbejdet ihærdigt med flere
løsninger for at finde en driftsform, der
kan give en mere kontinuerlig drift og
sikre en mere langstrakt økonomisk
sikkerhed, men indtil nu er det ikke
lykkedes.
Bestyrelsen er dog nu igen undervejs
med at finde et nyt koncept, som, hvis
det lykkes, vil sikre Bennetgaard en
længerevarende stabil drift fra 2017.
Derfor er det også vigtigt at 2016 fortsætter uforandret.
De medlemmer, der har en mailadresse, bedes meddele den til bennetgaardstoetteforening@gmail.com
De, der ikke har betalt for 2016, anmodes om indbetaling, minimum 20
euro/ 150 kr. til:
Sydbank Vejen IBAN:
DK9070400001900652, BIC/SWIFT:
SYBKDK22.
Sydbank Flensborg IBAN:
DE75215106001000535540, BIC/
SWIFT: SYBKDE22.
Ved større beløb med Spendenbescheinigung til Dansk Sundhedstjeneste: IBAN: DE39215201000000
011940 BIC: UNBNDE21.
www.bennetgaard.dk

En kæde i sort og hvidt er lige ved at være færdig. (Foto: privat)

Smykke-workshop
[KONTAKT] Kulturhuset i List, der i
sig selv er en perle i en barsk egn af
landet, havde inviteret til en workshop
i lørdags med Karin Horup og Nina
Godsk Sørensen. De, der er til smykker, fik bl.a. mulighed for at arbejde
med at samle halskæder. Der var et
stort udvalg af f.eks. sten, perler, materiale til opsætning og låse, deltagerne
kunne købe. Men enhver var også
velkommen til at medbringe egne sten
og perler eller kæder, som man kunne tænke sig at lave om på. Vigtigste
værktøj var en glat fladtang.
Mens kulturhuset endnu var List Danske Skole, blev der udøvet mange
former for kreativitet af såvel børn som
voksne i og uden for skoletiden. Det
var synligt, for der fandtes vel næppe
en skole i Sydslesvig, der var så smykket med egne ”produktioner”, som

skolen i List.
I dag tjener bygningen flere og skiftende formål. Det sætter grænser for,
hvor længe en bestemt aktivitet sætter
sit præg. I lørdags samledes man så
om smykkefremstilling, og forsamlingsrummet blev omdannet til værksted.
Både formiddag og eftermiddag var
kursisterne i gang med en intens søgen
efter nye ideer for at give et smykke et
eget udtryk og at øve sig i at anvende
bestemte nødvendige tekniker, så
smykket også kunne få en flot finish.
Smykker er til for at blive vist frem ved
festlige lejligheder. De kommer som
sagt ikke til at hænge som pynt på
væggene i kulturhuset, men der blev
taget mange billeder.
wj

