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UGENs OVERSKRIFTER

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

Bevægende
[KONTAKT] Hvorfor mødet med det heroiske er bevægende, søger Thomas Østergaard Aallmann (foto)
at fortælle om i aften i Frederiksstad.

Læs mere på KONTAKT side 2

Unge!
[KONTAKT] SSF og BDN vil gerne have fat i unge fra
14 men også fra gymnasier og seminarier og få dem
med på et vanvittig spændende teaterseminar.

Læs lederen her på siden og på KONTAKTside 3

Usikker
[KONTAKT] Bennetgaard er nødvendig men lukningstruet. Nu bliver der et infomøde.

Læs mere på KONTAKT side 4

Madkultur
[KONTAKT] Når Sprogforeningen i Sydslesvig afholder generalforsamling, bliver der forinden et foredrag om madkultur ved Inge Adriansen (foto).

Læs mere på KONTAKT side 5

Bo Stief Dream Team: Bo Stief, bas, Krister Jonasson, guitar, & Ayi Solomon, perkussion.

Bo Stief Dream Team
[KONTAKT] Torsdag den 20. februar
kl. 20 er der atter jazz på Flensborghus i Flensborg med Bo Stief Dream
Team, indbudt af SSF og SdU.
Den alsidige og særdeles aktive, verdenskendte danske bassist og komponist Bo Stief har samlet stjerneholdet
til at fejre sine 50 år på musikscenen.
Ved sidste Copenhagen Jazzfestival
blev Bo Stiefs jubilæumskoncert den
helt store succes i Den Sorte Diamant
med et udsolgt hus. Ved denne lejlighed blev trioen Bo Stief Dream Team
præsenteret - med svenske Krister
Jonsson på guitar og ghanesiske Ayi
Solomon på perkussion.

Musikken er ikke soul, men funky er
det. Det er ikke klassisk, men inspirationen er klar; det er ikke rock, men
lidt rocket alligevel. Det er levende,
optimistisk, melankolsk, smukt og
voldsomt melodisk og lyrisk, charmerende og humoristisk. Det er iørefaldende – det er ikke nordisk jazz,
men måske bare lidt alligevel. Nogle
gange kan man klart høre dansk,
svensk og ghanesisk folketone. Måske
er "nordic global" den rigtige betegnelse.
Det er underholdende collagemusik
for alle – med publikum som en vigtig part. Det er musik, der skabes på

inspirationen fra historien og nutidens mangfoldige soundscapes.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 46114408125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensborg
og ved indgangen.
RETTELSE
I SSFs & SdUs Jazz på Flensborghusfolder har der desværre indsneget sig
en dato-fejl: "Bjarne Roupé Trio fest.
Tine Bruhn" finder ikke sted fredag
den 30. maj men lørdag den 3. maj.
På hjemmesiden syfo.de er datoen
angivet korrekt.

BIIKE I RISUM-LINDHOLM

30 Jahre Rökefloose-Theater
LEDER

Sydslesvigsk Forening

En gåde:
Hvor er
vore unge?

[KONTAKT] Det er intet mindre
end en gåde, at unge ikke står i
kø for at deltage i det aktive
teaterseminar, som Sydslesvigsk
Forening og Bund Deutscher
Nordschleswiger er gået sammen om torsdag/ fredag den 6.7. marts på Jaruplund Højskole.
Tilmeldingsfristen er blevet forlænget til 17. februar, og aldersgrænsen er blevet sænket
til 14 år.
Kapaciteter fra teater-/ medieverdenen er blevet engageret.
Emnerne - udvalgt af mennesker fra begge mindretal, der
har med unge at gøre - er målrettet på unge: F.eks. forskellige
måder at udtrykke deres egen
identitet på, og arbejde med at
besvare spørgsmål som hvem er
jeg/ vi? Drama, foto og video
tages i brug.

Og (kommende) lærerstuderende kan overføre didaktik, metoder og værktøjer til læringssammenhænge.
Endelig er deltagelsen stort set
gratis: Kun 27 euro = 200 kr.
for forplejning og overnatning
plus transport til og fra Jaruplund.
Seminaret er en optakt til den
kommende dansk-tyske børneog ungdomsteaterfestival i september i grænselandet under
overskriften "Hvor står grænsen".
Det ville da være synd, om teaterseminaret den 6.-7. marts aflyses, fordi der er for få, der
melder sig hhv. ikke tør spørge
fri fra skole.
SYDSLESVIGSK FORENING
Se også KONTAKTside 3

[KONTAKT] Die örtlichen Friesenvereine laden wieder zum Biikebrennen nach Risum-Lindholm ein. Das
Feuer wird am Freitag, 21. Februar,
um 19 Uhr in Lindholm am Üülje
Browäi entfacht.
Das anschließende Fest, zu dem der
„Kröger“ eine stärkende Grünkohlsuppe anbietet, findet ab 20 Uhr
in der Gaststätte ”Fraschlönj” statt.
Die Biike-Rede hält diesmal die Vor-

sitzende des Friesenrates, Sektion
Nord, Ilse Johanna Christiansen.
Anschließend präsentiert der Rökefloose ein Potpourrie aus 30 Jahren
friesischer Theaterspielkunst. Danach
übernimmt DJ Dirk Bork das Zepter
und sorgt für Tanzmusik.
Bereits am Vormittag feiern Schulund Kindergartenkinder aus der Region von 9:30 bis 11:30 gemeinsam
ihre „Bjarnebiike“. Ausrichter ist in

diesem Jahr die Herrenkoog-Schule
in Risum. Das Programm umfasst Gesang und Theaterstücke. Bevor der
friesische Festtag für die Kinder mit
dem Abbrennen einer Mini-Biike zu
Ende geht, laden Rökefloose, Friisk
Foriining und der Frasche Feriin for e
Ååstermååre zu „Heedeweekne än limonaade“ ein.

TRADISH 22. FEBRUAR
Tradish i Hanved lørdag om en uge.

Folkkoncert i Hanved
[KONTAKT] Lørdag den 22. februar
kl. 19.30 spiller folkgruppen Tradish i
Hanved Danske Skole.
Billetter kan købes på SSFs sekretariater, via SSF-billetten.de og hos Edeka
i Hanved. Prisen er 6 euro for medlemmer, 10 euro for ikke-medlemmer. Børn på 0-16 år kommer ind
gratis, det samme gælder for bistandsmodtagere og handicappede.
For to år siden i forbindelse med deres første CD Beyond The Borders

var gruppen Tradish på turne og spillede afsluttende i Hanved. Tradish roste akustikken i forhallen og publikum, som var mødt talstærk op. Publikum nød aftenen, med god musik
og gode fortællinger mellem stykkerne.
I efteråret 2013 tog John Pilkerton fra
Tradish kontakt til SSFs distriktsformand Bernd Friedrichsen for at høre,
om man ikke kunne tænke sig en
koncert igen.

I forbindelse med, at Tradish har udgivet deres nye cd Roots And Shoots
har gruppen været på turne i bl.a. i
Sverige, Norge, Grønland og Tjekkiet.
Tradish spiller irsk inspireret folkemusik, som appellerer til et bredt publikum.
Udover John Pilkerton består gruppen af Louise Ring Vangsgard og Brian Woetmann.
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FREDERIKSSTAD I AFTEN

RENDSBORG-EGERNFØRDE

Fastelavn for store og små
[KONTAKT] SSF Egernførde inviterer
i samarbejde med byens danske kirke til fastelavnsfest for børn og voksne lørdag den 1. marts kl. 14.30 i
Medborgerhuset.
Der bydes velkommen til en sjov og
farverig eftermiddag, hvor deltager-

ne starter med en god fastelavnssang.
De hygger, danser, spiser fastelavnsboller og slår katten af tønden, på
god dansk manér.
Alle kan være med; der er både en
tønde til børnene og en til de voks-

ne, så kom og prøv dine kræfter af.
Minimum-forklædning er en hat,
men man skal vide, at det bedste
kostume præmieres, så man er velkommen til at folde sig ud.

Vinterfest i Borgsted
Thomas Østergaard Aallmann.

Mødet med det heroiske
[KONTAKT] Der er inviteret til offentligt foredrag ved pastor og forfatter
Thomas Østergaard Aallmann i dag,
torsdag den 13. februar kl. 19 i Paludanushuset i Frederiksstad.
Med afsæt i sine erfaringer som feltpræst i Afghanistan samt hans nyudkomne bog "Længsel" fortæller Thomas Ø. Aallmann ud fra temaet:
Hvorfor er mødet med det heroiske
bevægende?
”Når din mave skriger efter mad, er
den tom, men den varsler, at den vil

mættes. Længsel er et positivt ladet
ord, der fortæller dig, at det, at du
mangler noget, også når du mangler
Gud i dit liv, ikke er et udtryk for, at
livet er meningsløst, men det er et
udtryk for, at der er håb. For du ville
slet ikke vende dig mod Gud, hvis ikke Gud havde lagt en længsel i dig."
"Min bog Længsel er et forsvar for, at
der er en forbindelse mellem skaberværket og den frelsende Gud. At Gud
er skaber, betyder, at han vil noget
med dig," understreger forfatteren.

UGEN
DER KOMMER

[KONTAKT] SSF og SSW Rendsborg
By holder vinterfest fredag den 21.
februar fra kl. 19 i Lindenhof, Borgsted. Entré: 16,50 euro, medlemmer
13,50 euro.
De, som før har været med, ved,
hvad der venter: God mad, hyggesnak, musik og dans, hvis man har
lyst.

I Lindenhof i Borgsted smager grønkålen og tilbehøret, som man forventer det i Sydslesvig, og servicen
er i top. Medlemmer og gæster har i
de tidligere år taget godt imod dette
første arrangement i det nye år
Bestyrelsen ser frem til at byde velkommen til en hyggelig aften, hvor
Nico Valente sørger for dansemusik-

DRAGE

Falden kvinde forårsager forsinkelse
[KONTAKT] En falden kvinde er årsag
til, at Sydslesvigsk Forening i Drage
må udsætte sin generalforsamling til
14. marts. Den var oprindeligt planlagt til 21. februar.
Kvinden er distriktets formand, Nadi-

ne Baumann-Petersen, som fornylig
på en frostkold dag forsøgte sig som
skøjteprinsesse - uden skøjter.
Det gik galt, og hendes knæ skal opereres få dage før den planlagte generalforsamling.

Den holdes 14. marts klokken 19:30
i Drage Forsamlingshus, Achterum
22, Drage.
ph

EJDERCAFEEN

14.
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans og menigheden: Spil for alle i menighedshuset kl. 15-17
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Plattysk teater ”So nich, mien leve…!” med
teatergruppen fra Rüde på Jaruplund Skole kl. 19.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Sild: Patchwork med Tove i Kulturhuset i List 14.-15.2.
SSF-distrikt Kiel-Pris: Generalforsamling i Christianshus kl. 19.30
Slesvig IF: Lottoaften i klubhuset kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Satrup/Havetoft + SSW-distrikt Havetoft: Generalforsamling på Satrup Skole
kl. 19

Kom godt
fra start

15.
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Galla-discoaften ”Sporskifte goes Hollywood” i Det Danske Hus kl. 20
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19
16.
Helligåndskirkens menighed: Orgelkoncert med Stephan Krueger i kirken kl. 17
Aventoft pastorat: Generalforsamling i menighedshuset efter gudstjenesten kl. 10
17.
SSF: Uppercut Danseteater opfører ”One” på Husumhus kl. 20
Harreslev ældreklub: Pakkelotto på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Hohn Herred: Generalforsamling på Vestermølle Danske Skole kl. 19
SSF-distrikt Sønderbrarup: Generalforsamling i kirkens mødelokale kl. 19
18.
Det Lille Teater Flensborg: ”Kærestebreve” opføres i Hjemmet kl. 19.30
De danske menigheder i Flensborg: Babysalmesang i Harreslev Danske Kirke kl. 10
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Harreslev Kvindeforening: Generalforsamling på skolen
SSF- og SSW-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Generalforsamling i Gelting Forsamlingshus
kl. 19.30
Skovlund ældreklub: Sang og spil i forsamlingshuset kl. 15
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen, Tønning
kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Strukstrup: Generalforsamling i Bøglund Forsamlingshus kl. 19.30

ken.
Tilmelding inden 16. februar til
04331 6645 932 eller m.mannes@me.com eller 04331 30932.

Dolas dukker er sagen for børnene. (Fotos: Elly)

[KONTAKT] Ejdercafeen, det månedlige fælles-event for alle danske i Frederiksstad, kom godt fra start i 2014.
De startede ud med Dolas dukketeater, der - som altid - trækker mange
børn samt deres forældre til Hans
Helgesen-Skolen. Gratis danskundervisning for alle.
Dola spillede tre små stykker, som alle børnene samt de voksne fulgte
godt med i. Det blev bagefter fortalt
ved det flotte kaffebord, der ventede.
Eva og Sina havde sørger for, at der
var noget til alle store som små, så
det blev en dejlig mandag eftermiddag i dejligt selskab.
Næste gang byder Ejdercafeen på
IPads ved skoleleder Bjørn, og Carmen og Ingrid bager måske vafler.
Dem og andet vil man sikkert ikke gå
glip af, så arrangørerne venter at se
alle med familie på skolen.
Jette

19.
SdU: Kursus for pædagoger, lærere med yngre elever og andre interesserede forud for
Dansens Dag på Flensborghus kl. 15-16.30
SSW-distrikt Læk: Generalforsamling i pensionistboligernes klublokale kl. 19.30
SSF-distrikt Sild: Dansk film i biografen
Seniorklubben Nibøl: Kaffe- og spilleeftermiddag i foreningshuset kl. 15
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Generalforsamling på Slesvighus kl. 19
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Chr. U. Terp om ”Den Grundtvigske bevægelse” i
Ansgarsalen kl. 14.30
20.
Det Lille Teater Flensborg: Revyen ”Hjemlig hygge” opføres i Hjemmet kl. 19.30
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med Bo Stief Dream Team på Flensborghus kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Strikkedemonstration på skolen
SSF- og SSW-distrikt Medelby/Vesby: Generalforsamling på Medelby Skole kl. 20
SSF-distrikt Sønderløgum: Foredrag med Stephanie Jendrizcek om ”Alternative behandlingsmetoder” i Bavnehøj-Skolen kl. 19.30
Aventoft pastorat: Ud af Drift i Menighedshuset kl. 15
SSF-distrikt Egernførde: Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Nybjernt: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Dolas transportable dukketeater rejser Sydslesvig rundt.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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SSF-NYTÅRSSTÆVNE PÅ SLESVIGHUS

MUSIKVENNER AF 1998

Dansk-tysk
studietur
til Bad Kissingen
[KONTAKT] Det Dansk-tyske Selskab af Musikvenner af 1998, som
SSF er medlem af, planlægger en
musikalsk studietur til "Sommer in
Bad Kissingen" 24.-29. juni.
Tilmeldingsslut er fredag den 21. februar hos Neubauer Reisen i Flensborg, hvor også det detaljerede program-udbud kan rekvireres, og hvor
billetter til koncerter og opera kan
bestilles - og betales ekstra. Der er
musik-muligheder hver dag.
På billedet ses SSF Gottorp Amts formand Franz Dittrich t.h. sammen med Slesvigs nyvalgte borgmester dr. Arthur Christiansen, en kærkommen gæst i huset og på den store, smukke scene i det traditionsrige forum, som Slesvighus nu engang
er for slesvigerne. (Foto: Lars Thomsen)

Studieturen inkluderer sightseeing i
kurbadet Bad Kissingen, en Rhönrundtur, en tur til Coburg og valfartskirken Vierzehnheiligen, Fulda, og
Bergpark & slot Wilhelmshöhe.
For selve turen betaler medlemmer
679 euro, og ikke-medlemmer 699
euro med overnatning i dobbeltværelse. Ønskes overnatning på enkeltværelse, koster det 79 euro ekstra.
Bliver der over 35 deltagere, reduceres prisen med 44 euro.

SIDSTE UDKALD

Næsten som i gamle dage
[KONTAKT] Over 200 stemningsglade mennesker fra Slesvig by og
opland var mødt til SSF Gottorp Amts
nytårsstævne sidst, der til alles glæde
og fornøjelse atter kunne afvikles i

storsalen på Slesvighus. Tidens ånd
parredes her med nostalgiske minder,
og der var fornøjeligt gensyn med
mange og et forventningsfuldt læren
hinanden at kende med andre.

Der blev snakket og danset med tidligere skolekammerater og andre medstridere. Der var tombola og taler. Og
musikken fra OS3 var bare alle tiders.

SMC & SSF

Fra højre: Den nyvalgte formand Carsten Arndt, næstformand Inke Asmussen, kasser Christoph Gosch, ungdomsleder Fiede Dünne og sekretær Bernd Bossemeier. (Foto: Kai Labrenz)

Dansk inflydelse værdsat
[KONTAKT] SSF Gottorp amt har et
pænt netværk lokalt. Det sker ud fra
behovet for og nødvendighed af fællesskab og overensstemmelser men
også under aspekter som synlighed
udadtil og ekstra tilbud til medlemmerne.
I henved 20 år har Sydslesvigsk Forening f.eks. samarbejdet med Schleswiger Musik Club (SMC), hvor den
dansk-sydslesvigske indflydelse er
værdsat blandt de 137 musikvenner,
fortrinsvis jazzvenner men også rockveteraner.
I år får de nye impulser, lød der fra
musikklubbens generalforsamling.
MSC har en lang og ofte vanskelig
fortid bag sig. Pædagogisk og juridisk
indbundne slesvigere grundlagde
klubben for henved 35 år siden.
Wulf Schady var formand i mange år,
og han skabte et elitært program og
internationalitet.
Mange kendte sangere og bands gæstede Slesvig, heriblandt en række
skandinaviske kunstnere.
Ikke mindst sidstnævnte skabte grobund for et tættere samarbejde med
SSF.
I en overgangsperiode blev Volker

Stoll klubbens stærkt engagerede formand.
Med Peter Dernehl - også kendt som
musiker i The Coventional Sound blev formandsstolen indtaget af en
energisk formand, men som han nu
grundet overbelastning måtte afgive
til Carsten Arndt, der sammen med
sangerinden Tanja Arndt lige netop
etablerede sig professionelt med Kulturbühne Alte Post i Slesvigs city.
På generalforsamlingen udnævntes
Dernehl og Schady til klubbens æresmedlemmer. De fik forsamlingens tak
for indsats, og de nye æresmedlemmer gengældte ved at videregive takken til alle medstriderne, eksempelvis
bestyrelsesmedlemmerne Inke Asmussen, Christoph Gosch, Eckhard
Lange og Bernd Bossemeier samt Beirat-medlem Elke Svendsen, sidstnævnte to fra SSF.
Klubben lægger i den kommende sæson beslag på en række renommerede spillesteder, når der kaldes til koncert: Hohenzollern, stændersalen på
rådhuset, Café Stampfmühle og også
Slesvighus.
Nævnt blev også, at Inke Asmussen
sammen med en kunstforening fik

etableret et kreativt hus på Stadtfeldklinikområdet til gavn for kunst, og
hygge.
I disse dage fordeles klubbens årsprogram 2014 med spændende jazztilbud i variationer som latin, modern,
klassik og med kendte internationale
navne som Rolling Stones og Robby
Williams. Det spændende program
indledes allerede den 17. marts med
en fascinerende guitar-duo på Kulturbühne.
Ikke færre end fire riverboatshuffles
tilbydes, deraf den ene, som SSF står
for.
Også rockvenners interesser tilgodeses: Den 31. maj til kommer fem
bands; og 11 bands optræder ved
"Schleswig rockt" på Friheden/ Freiheit.
Efterårets jazzfest bliver så atter årets
musikalske højdepunkt i SMC.
Mere om programmet oplyses også
gerne på Dansk Sekretariat Slesvig og
konsulent Lars Thomsen.
syfo.de
www.schleswiger-musikclub.de
Johanna

Unge fra 14 år og
opefter velkomne
[KONTAKT] En ny dansk-tysk børneog ungdomsteaterfestival afholdes i
grænselandet i september under
overskriften ”Hvor går grænsen”.
I forbindelse med den indbyder SSF
og BDN teaterinteresserede unge fra
14 års alderen men især også gymnasieelever og lærerstuderende til et aktivt seminar den 6.-7. marts, to intense dage, hvor de sammen med skuespillere og instruktører arbejder med
’hvem er jeg’, ’ hvem er vi’ og ’hvem
er de andre?’
Der skal laves små dramatiske scener,
fotografier og video, arbejde med
hver sin stil, en gruppes samlede udtryk; dig, jer og de andre. Der skal
også ses på grænseoverskridende teater.
Forløbet er et intenst laboratorium,
hvor deltagerne eksperimenterer med
forskellige måder at udtrykke deres
egen identitet på.
Hvad får man ud af det? Man lærer
en masse om sit eget udtryk: Hvem

er jeg, hvem er de andre. Man bliver
skarp på at afkode stil og udtryk.
Seminariestuderende kan overføre
den didaktik, de metoder og værktøjer der bruges, til at arbejde dramatisk og æstetiske med mange andre
emner i en læringssammenhæng.
Hvornår er det? Og hvor? Fra torsdag
den 6. marts kl. 9 til fredag den 7.
marts kl. 16 på Jaruplund Højskole,
Lundweg 2, D- 24976 Handewitt.
Hvordan tilmelder jeg mig? Senest
17. februar kl. 12 til enten Boris Erben (SSF): boris@syfo.de eller Uffe
Iwersen (BDN): iwersen@bdn.dk.
Hvad koster det? 27 euro = 200 kr.
(inkl. forplejning/ overnatning, transport til/ fra Jaruplund).
Hvem står for det? Sydslesvigsk Forening (SSF) og Bund Deutscher
Nordschleswiger (BDN) med samarbejdspartnerne Connie Tronbjerg (Teatret Møllen), Claudia Mayer, Bolette
Elvstrøm og Mette Ullersted.
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AKTIVITETSHUSET

BENNETGAARD

Bennetgaard i Københoved.

Fremtiden er usikker

Gammelt værktøj medbringes, når man tager til slibekursus i Aktivitetshuset.
Men der er også andre kursus-muligheder. (Floto: Aktivitetshuset)

Kurser for alle
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg, tlf. 0461 150 140, har atter en
række interessante kurser på tapetet:
OVERSPIL BÅND OG LP TIL CD
Mandag 17.2. kl 18.00-19.30 (tilmelding)
Underviser Søren Timm
På introduktionen lærer du, hvordan
du på en nem måde kan overspille
dine kassettebånd og lp’er til cd. Du
kan overspille dine plader direkte på
cd uden at bruge en computer og du
kan overspille med et compu-terprogram, der endda forbedrer kvaliteten.
SLIB KNIVE OG VÆRKTØJ
Onsdag 19.2. kl. 17-19 (tilmelding)
Underviser Helge Bastiansen
Medbring egne knive og eget værktøj, der ikke er skarp nok længere.
Du får vist, hvordan slibesten og maskinerne virker og kan derefter slibe

dit grej selv. Du vil kunne mærke
med det samme, hvor dejligt det er
ar arbejde med skarpt værktøj både i
køkkenet og i værkstedet.
BRODERI OG STOFTRYK
Lørdag 1.3. kl. 9-16 & søndag 2.3. kl.
9-14 (tilmelding)
Underviser Margit Jørgensen
Pris: 39,50 euro + 50 kr. for materiale
Medbring fotos og billeder (gerne på
usb-stick), lyst og mørkt stof i forskellige kvaliteter (ikke stretch) og hvid
bomuldsstof i min. A4, broderigarn,
broderinåle og hvis du har, en symaskine med stoppefod og brugsvejledning. På kurset kommer man til at arbejde med forskellige teknikker af billedover-førsel på stof med efterfølgende broderi.

UNGE OG ANDRE

Classic & marimba
[KONTAKT] Slagtøjskolen Schreiber,
Sydslesvigsk Forening & Helligåndskirken indbyder til "klassisk" koncert
med marimba, klaver, strygere og
fløjter lørdag den 8. marts kl. 15 i
Helligåndskirken i Flensborg.
Der spilles musik af Bach, Milhaud,
Dvorák og Koppel.
De medvirkende er Holger Schreiber,
marimba, slagtøj • Peter Geilich, klaver • Möllgaard-Duo, marimba og vibrafon • Tango Cristal, fløjte, violin,
viola og cello • Slagtøjsskolens marimba-ensemble ”Flarimba” under ledelse af Ann-kristin Bodenhagen •
Nicolai Larsen, marimba • og Lars

Heidtmann, vibrafon.
I pausen byder kirken på kaffe, kage,
m.m.
Da der er begrænset plads i kirken,
anbefales det at komme i god tid.
Dørene åbnes kl. 14.
En tidligere koncert af samme kaliber
kan opleves via YouTube på slagtøjsskolens hjemmeside www.trommelkids.de.
Entreen er sat til 5 euro. Billetter kan
købes ved indgangen samt i forsalg
hos Slagtøjsskolen, Holm(en) 18, og
hos Sydslesvigsk Forening, Skibbroen
42, begge i Flensborg.

[KONTAKT] Krisen kradser også på
rekreations- og hvilehjemmet Bennetgaard i Københoved med risiko
for, at mere end 75 års virke til gavn
for det danske mindretal i Sydslesvig
må indstilles.
Bestyrelsen indbyder til samarbejde
og afholder informationsmøde i den
historiske sal på Bennetgaard onsdag
den 5. marts kl 19.30, hvor alle, der
er interesseret i en fremtid for Bennetgaard, er velkommen.
Der er nemlig fortsat behov for et
indholdsrigt tilbud til ældre fra Sydslesvig om samvær og rekreation i et
dansk fællesskab. Men Bennetgaard
er, som så mange andre, ramt af finanskrisens udfordringer, således er
de nødvendiger fondsmidler ikke
længere til rådighed.
”På nuværende tidspunkt er der økonomi til at opretholde driften og sædvanlige aktiviteter i 2014. Herefter vil
det være afgørende for fremtidig
drift, at der enten tilgår Bennetgaard
væsentlig flere midler, eller at der kan
indgås samarbeje med nye partnere,
der ser muligheder i Bennetgaards
rammer”, udtaler Birgitte Wind, formand for bestyrelsen: ”Ellers må Bennetgaard desværre nok ophøre med
driften fra 2015.”
Bestyrelsen og samarbejdspartnere
syd for grænsen, Dansk Sundhedstjeneste og Dansk Menighedspleje i
Sydslesvig, har et stærkt ønske om, at
der kan findes en fremadrettet løsning for Bennetgaard. ”Vi håber, at

der åbner sig mulighed for at indgå i
et samarbejde med nye partnere, enten lokalt eller hos organisationer, der
ser et potentiale i vore rammer og
måske har et sammenligneligt formål”, siger Birgitte Wind: ”Vi er åbne
for bæredygtige forslag, der har et
sønderjysk formål, hvilket er et krav
ifølge vore vedtægter”.
Omkostningerne til driften har gennem årerne været stabil. Det er især
bidrag fra fonde, der er reduceret
kraftigt på grund af den økonomiske
krise og heraf lave renteafkast af
fondsmidler. Så der er behov for nytænkning og udvikling af nye initiativer omkring institutionen, hvis den
forsatte drift af Bennetgaard skal sikres til gavn for såvel brugere, ansatte
samt lokalsamfundet i Københoved.

Jutta Skrumsager, rekreationsog hvilehjemmets stifter.

Benntetgaards bestyrelse har indgået
aftale med Dansk Sundhedstjeneste
og Dansk Menighedspleje i Sydslesvig
om rammerne for uforandret drift i
2014.
BAGGRUND
Bennetgaard for danske og danske i
udlandet er stiftet i 1936 af Jutta
Skrumsager og er et unikt historisk
sted, hvis formål er at tage imod ældre dansksindede medborgere, fortrinsvis fra Sydslesvig, der har behov
for rekreation. Et ophold på institutionen skal bidrage til formidling af
dansk kultur og styrke følelsen af
samhørighed i grænselandet.
Bennetgaards gæster bliver i dag henvist fra Sydslesvig gennem et tæt samarbejde med Dansk Sundhedstjeneste og Dansk Menighedspleje efter
fastlagte kriterier og en mindre egenbetaling. Institutionen drives uden offentligt støtte, alene på grundlag af
velvillige bidrag fra private, fonde
m.v. Bestyrelsen forestår dette arbejde.
Ophold på Bennetgaard strækker sig
over halvanden uge.
Der er op til 10 hold hvert år, der
passes af tre medarbejdere.
Udover den historiske mødesal er der
tre stuer, et storkøkken og 16 overnatningspladser i 11 rummelige og
handicapvenlige værelser med eget
bad.
Bennetgaard blev i forbindelse med
75 års jubilæet i 2011 betænkt fra
A.P. Møller-Fonden, så den gamle hovedbygning kunne renoveres, et nyt
varmanlæg og nyt køkken anskaffes,
samt spildevandet kunne separeres.

FLENSBORG BIBLIOTEK

Bogen & filmen: Det forsømte forår
[KONTAKT] En række veletablerede
borgere mødes til 25 års studenterjubilæum. En af dem har i sin tid aflivet
den forhadte lærer Blomme med et
forgiftet maltbolsje. Kriminalintrigen
bruges dog kun som et påskud for at
give en sviende kritik af det borgerlige uddannelsessystem. Skolen er leverandør af ufri, livsangste, konforme

mennesker.
Hans Scherfig (1905-1979) udgav i
1940 romanen ”Det forsømte forår”.
Her bliver et sidetema fra ”Den forsvundne fuldmægtig” gjort til hovedtema, og fuldmægtig i krigsministeriet
Teodor Amsted indtager en birolle i
”Det forsømte forår”.
Peter Schrøder instruerede filmen i

1993 med Frits Helmuth i rollen som
lektor Blomme.
Bogen kan lånes på Dansk Centralbibliotek.
Vil man være med, mødes man onsdag den 19. februar kl. 15 på Flensborg Bibliotek, taler om romanen og
ser filmen.

Byt bøger, film og musik
[KONTAKT] Lørdag den 22. februar
er der nordisk byttebørs på Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Ryd op og ud i dine hylder. Måske
trænger du til friske forsyninger af krimier, biografier, kogebøger m.m.

Byt til nyt, brugt og gammelt.
Byttebørsen foregår ved trappen i udlånet. Der vil være borde og stole til
alle deltagere.
Dit ’byttegods’ skal enten være på
nordiske sprog eller have nordisk ind-

hold.
Af hensyn til den praktiske planlægning, vil biblioteket gerne have besked senest mandag den 17. februar.

Dansk-træning i læseklubben
[KONTAKT] Har man svært ved at nå
at læse en almindelig bog, eller vil
man gerne træne sit dansk, er læseklubben måske noget.
Mød andre læsere i bibliotekets læslet-klub, hvor man læser lette bøger
for voksne. Sammen læser de en bog

eller en novelle om måneden og taler
om den på næste møde.
Det foregår på Flensborg Bibliotek,
Nørregade/ Norderstr. 59, en mandag
om måneden - første gang den 24.
februar kl. 17-18, hvor man taler om
”Barnet” af Kirsten Ahlburg. Tilmel-

ding er nødvendig.
Bogen kan afhentes på biblioteket
samtidig med, at man tilmelder sig.
Man er også velkommen til at tilmelde sig på dcb@dcbib.dk.
I læseklubben vil man møde bibliotekarerne Malene Skov og Lene Lund
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UPPERCUT PÅ HUSUMHUS

MARGRETHEGÅRDEN

Lejlighed udlejes
[KONTAKT] En pensionistlejlighed i
SSFs centralt beliggende Margrethegård i Bismarcksgade 20 i Slesvig står
klar til udlejning.
Der er tale om en toværelses på 47

kvm med køkken og bad.
Huslejen er "ortsüblich".
Interesserede bedes kontakte Dansk
Generalsekretariat på tlf. 0461 14408
116.

SSW-KURSUS

Fraktionen som team
[KONTAKT] SSW-landsforbundet inviterer partiets mandatsbærere til et
kursus om SSWs interne gruppearbejde, hhv. om det fælles samarbejde
”på godt og ondt”. Deltagerne må
indstille sig på at komme vidt omkring. Mottoet vil være ”alt må siges,
intet forties”.
Hovedemner er: Presse og offentlighed ved Karin Haug, tilskud til danske organisationer, andragende, an-

Fra forestillingen "One". (Foto: Uppercut Danseteater)

Den forestilling vil
enhver fysiklærer hade
[KONTAKT] Uppercut Danseteater
besøger igen Husumhus på mandag
og tirsdag, 17. og 18. februar. Og der
er noget at glæde sig til. Hvis man altså ikke lige er fysiklærer. For det er
temmelig svært at få nogen, der har
set dem fare rundt på scenen, til at
tage det der med tyngdekraften alvorligt.
Flere af danserne og koreograferne,
for eksempel Mark Mouritzen, Bahadir Berber og Stephanie Thomasen
har også været med ved dansetruppens tidligere besøg hos mindretallet
på vestkysten.
De nærmest flyver hen over scenen i
et show, man knap ville have troet,
det menneskelige legeme var i stand
til. Men ikke blot de fysiske præstationer er forrygende. Koordination og
koreografi er drevet til perfektion.
Værket One består af følgende koreografier.
Stephanie Thomasen: One. Seks
energiske dansere og en grænsenedbrydende koreograf slippes løs. En
stor kasse er rammen. Formål: Undersøge mennesket. Hvordan det en-

kelte menneske reagerer i sammenstødet mellem sine lyster og samfundets udstukne normer - kassen! Med
afsæt i et af Kierkegaards berømte citater tager One helt normale utilpassede unge og deres bedrevidende
voksne på guidet filosofisk tur. Forestillingen stiller skarpt på, hvordan
samfundet påvirker individet, hvordan individet udvikler evnen til at
handle kritisk, gøre op med fastlåste
regler og skabe forandringer i samfundets og egen interesse. Det handler om at vove skindet, at tabe fodfæste, at finde på nye trin. Det handler
også om at finde sig selv.
Sidra Bell: Saftey Off. Et højt hviskende spor i natten; en storby, der aldrig
sover. Fra New York har Uppercut
Danseteater hentet dansemekkaets
nye stjernekoreograf, Sidra Bell. Direkte til Uppercuts dansere har hun
skabt den sitrende, foruroligende Saftey Off som er foder til følelserne.
Ducky Kim: Just Blazin’. Svedig jazzmusik, koreansk verdensmesterbreakdance krydret med hæsblæsende uppercutfunk. Just Blazin’ puds danse-

skoene og break that dirty jazz.
Med moderne dans og breakdance
sparker dansere, Mark Mouritzen,
Bahadir Berber, Lukas Larsen, Fatih
Berber, Nono (Grimah Nordine-Dany) og Stephanie Thomasen liv i huset.
Mandag den 17. klokken 20 opføres
hele værket som åben forestilling.
Der er billetter til 14 euro for medlemmer og 18 for andre. Halv pris til
unge under uddannelse.
Til den var der ved redaktionens slutning solgt 150 billetter.
Tirsdag formiddag danses to skoleforestillinger med et uddrag af One. Til
dem er der allerede tilmeldt 125.
Sidste gang Uppercut besøgte Husum, var der over firehundrede, der
så dem.
Billetter til aftenforestillingen kan købes på samtlige sekretariater. Tilmeldinger til skoleforestillingen på sekretariatet i Husum, telefon 04841 2612
eller mail: manuela@syfo.de
ph

Generalforsamling og madkultur
Ved valgene til bestyrelsen genopstiller kasserer Orla Møller, protokolfører
Jens Erik Salomonsen og bestyrelsesmedlem Bettina Andresen.
Også repræsentanten til biblioteksbestyrelsen, Georg Buhl genopstiller.
Desuden kan generalforsamlingen
stille forslag om valg til Sprogforeningens styrelse jfr. Sprogforeningens
vedtægter § 5

FLENSBORGHUS
Koncert med "Det yderste hav" på
Flensborghus 24. februar.

Spillemænd fra det
yderste hav
[KONTAKT] SSF og SdU indbyder til
spillemandskoncert med ”Det yderste
hav” mandag den 24. februar kl.
19.30 på Flensborghus i Flensborg.
”Det yderste hav” er en spillemandstrio bestående af Peter Uhrbrand,
violin og oktavviolin, Jørgen Bjørslev,
guitar og barokguitar, og Jeppe Brixvold, sang og recitation.

Denne unikke spillemandstrio spiller
f. eks. dansemusikken sønderhoning,
der er bevaret i Sønderho som det
eneste sted i Danmark som en levende tradition.
Der vil være plads til dans på gulvet,
og der tages ingen entré, men hatten
går rundt.

HELLIGÅNDSKIRKEN

Bach & Bach...

SPROGFORENINGEN

[KONTAKT] Sprogforeningen i Sydslesvig inviterer til generalforsamling
onsdag den 26. februar kl. 19.30 på
Christian Paulsen-Skolen, Søndergravene/ Südergraben 36 i Flensborg.
Dagsordenen følger vedtægterne
med beretninger ved formand Lisbet
Buhl, kasserer Orla Møller og repræsentanten i biblioteksbestyrelsen, Georg Buhl, drøftelse af samme og forslag til det kommende arbejde.

søgninger ved Gerhard Jessen, og arbejdet i gruppen / fællesskabet ved
Gerhard Bethge.
Kursus finder sted lørdag den 22. februar kl. 10-13 på Slesvighus i Slesvig.
Der serveres lidt morgenmad.
Tilmeldelse senest den 18.2. til gerhard.jessen@ssw.de hhv. tlf. 0461
14408 312, mobil 0152 2270 1702.
gj

MADKULTUR
Inden generalforsamlingen er der foredrag ved museumsinspektør Inge
Adriansen, Sønderborg, om ”Madkultur i grænselandet”.
Om sit foredrag skriver hun: Mad er
en af livets elementære glæder, en
nydelse som alle bør have adgang.
Madlavningshistorie er kulturhistorie,
så det basker. Det handler om, hvad
vi spiser af råvarer, hvordan de er blevet tilberedt, hvordan teknologien
har påvirket dette, og hvorledes retterne er blevet serveret.
Og ikke mindst belyses den særlige
kostkultur i Sønderjylland og Sydslesvig, der før 1920 var et samlet område.
Ingen anden dansk region kan byde
på så store variationer. Der er store
geografiske forskelle fra det østlige
bakkede morænelandskab til den flade marsk i det vestlige, og der er tillige afgørende statspolitiske forskelle
mellem det danske Nordslesvig og
det tyske Sydslesvig. Såvel geografien
som det statslige tilhørsforhold er
fortsat med til at sætte præg på kostskikkene, der er kendetegnet af kulturmødet mellem dansk, tysk og frisisk.
Sprog, politik og national identitet
har adskilt mennesker, men mad og
fester har været en samlende faktor.

Inge Adriansen om bl.a. madkultur i
grænselandet.

[KONTAKT] Søndag den 16. februar
kl. 17 giver Stephan Krueger orgelkoncert i Helligåndskirken i Flensborg.
På programet står værker af bl.a. Fr.
Tunder (koralfantasi over "Auf meinen
lieben Gott"), D. Buxtehude (koralfanatsi over "Wie schön leuchtet der

Morgenstern"), J.S. Bach (præludium
og fuga f-mol) og C.Ph.E. Bach (rræludium D-dur).
Med koncerten starter en række orgelkoncerter i Helligåndskirken med
musik af Johann Sebastian Bach og
sønnen Carl Philipp Emanuel Bach.
Entré: 4 euro.

UDSTILLING

Kom frit frem!

[KONTAKT] SdUs Kunstudvalg inviterer alle amatør- og fritidskunstnere til
at deltage i en amatørudstilling 7.-26.
marts på Flensborg Bibliotek.
Der er fernisering torsdag den 6.
marts kl. 19.30, og indlevering foregår mandag den 3. marts kl. 17-19;

afhentning 27. marts kl. 16-18.
Teknik og materiale for de maks. tre
ting, man må udstille med, vælger
man selv. Alt skal påføres navn,
adresse og telefonnummer; og billeder skal være klargjorte til ophængning.

