
Sidste weekend holdt SdUs 
ungeudvalg deres såkaldte 
“Ungdomsweekend”, der er et 
arrangement for unge i alde-
ren 13-16 år. Det fandt sted på 
Lyksborggade Børne- og Ung-
domshus, og 25 unge deltog. De 
fandt sammen for at danne nye 
venskaber omkring en masse 
spændende aktiviteter, udflugter 
og meget mere. 
Men weekenden var ikke kun et 
arrangement for unge. Det var 
nemlig SdUs FSJ’ler Jan Bart-
mann, der havde planlagt hele 
weekenden. Sammen med fire 
andre fra ungeudvalget sørgede 
han for gennemførelsen. En stor 
opgave, som de unge klarede 
med bravur. Deres friske tilgang 
genspejlede sig i programmet, 
som Jan Bartmann forklarer:
- I min tid som frivillig og FSJ’ler 
har det altid været vigtigt for mig, 
at skabe tilbud for andre unge, 
som de kan afspejle sig selv i. 

Programmet 
Weekenden startede med en 
hyggelig quizaften, fælles mad-
lavning og sjove spil. Dagen ef-

ter tog de unge samt ungeleder-
ne på en fælles udflugt til BOA, 
hvor den stod på bowling. Et par 
strikes og nogle trætte arme se-
nere, tog de i samlet flok tilba-
ge til Lyksborggade Børne- og 
Ungdomshus, hvor det var tid til 
at slappe af og se en film.
Det var vigtigt for Jan, at pro-
grammet indeholdt ting, som 
de unge selv havde lyst til. Der 
var derfor, udover de planlagte 
ting, plads til forslag, så delta-
gerne også kunne få indflydelse 
på programmet. Det resulterede 
blandt andet i en Fifa-turnering 
samt en omgang Spikeball. 

Ung i Sydslesvig 
Jan fik ideen til ungdomsweek-
enden ud fra hans egne erfarin-
ger som ung i Sydslesvig. 
- Da jeg var yngre, deltog jeg og 
mine venner i SdUs sommerlejr, 
men da vi voksede ud af lejrens 
aldersgruppe, søgte vi nye fæl-
lesskaber. Her fandt vi de så-
kaldte gensynsweekender, som 
var for de lidt ældre unge. 
Det var netop gensynsweeken-
den, der kickstartede ideen om 

at skabe et arrangement for de 
lidt ældre unge, og nu, hvor Jan 
som FSJ’ler havde muligheden 
for at arrangere noget selv, vil-
le han skabe noget, hvor unge 
i Sydslesvig får chancen for at 
lære hinanden at kende, og 
samles i et nyt fællesskab.
Alt i alt blev weekenden en 
kæmpe succes og 12 af delta-
gerne viste efterfølgende stor 
interesse i ungeudvalget samt 
at blive frivillig. Der er derudover 
også aftalt, at alle deltagerne 
samt ungelederne snart skal 
mødes igen til en fælles aktivitet.

Fra frivillig til FSJ
For fem måneder siden startede 
Jan som FSJ’ler i SdUs afdeling 
for idræt, unge og kultur. Men 
Jan var aktiv i organisationen 
lang tid før, som del af det fri-
villige fællesskab. Det startede 
med, at han i en alder af 14 år 
hjalp til som badminton instruk-
tør på SdUs sommerlejr. Efter-
følgende blev han del af SdUs 
ungeudvalg og senere udvalget 
FUK (Frivillige, Unge og Kultur) 
og har sidenhen hjulpet til ved 

diverse arrangementer som 
ungdomsdisko og koncerter. 
For ham var der flere årsager til 
at starte som frivillig. 
- Det at kunne hjælpe andre folk 
og følge deres udvikling er fedt. 
Det giver bare rigtig meget. Des-
uden lærer man altid nye men-
nesker at kende, og får mulighed 
for at planlægge spændene ting. 
Det er altid en oplevelse at være 
frivillig.
Derudover fik Jan et større ind-
blik i mindretallets struktur gen-
nem arbejdet, og fandt ud af 
hvilke roller de forskellige orga-
nisationer spiller og betydning-
en af deres arbejde. 

Fremtiden
Årene som frivillig og tiden som 
FSJ’ler har udover at give Jan et 
indblik i livet på arbejdsmarke-
det, også gjort ham mere selv-
stændig og skabt et interessant 
netværk af kontakter. Alle disse 
erfaringer tager Jan med sig når 
han (forhåbentligt) starter sit 
studie til læge i Århus det kom-
mende semester. 

Vinterjazz: Sydslesvig 
er igen med i lands-
dækkende festival04 Voksrester + fedtsyrer 

+ paraffin = kunst05 Sæt dit præg på Løve-
løbet08Ejder Vikings nye be-

styrelse har taget ar-
bejdshandskerne på02
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2.
SSF: Mungo Park viser forestillingen ”SMASK” i Stadtthea-
ter, Flensborg kl. 19:30
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14.30 på 
Flensborghus

3.
SSF: Hils din mor viser ungdomsforestillingen ”Jeg er Silas” 
på Jørgensby-Skolen, Flensborg kl. 10:00
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester spiller koncerten 
”Beethovens Tripelkoncert” i Deutsches Haus, Flensborg kl. 
19:30
SSF Tarup: Filmaften kl. 19
SSF Holtenå: Generalforsamling, Forsamlingshuset, kl. 18
SSF Gottorp amt: Nytårsstævne på Slesvighus med ”The 
Commitments Souvenir” kl. 19.30
SSF Egernførde: Vintertombola, Jes Kruse- Skolens store 
hal, kl. 19.30 

4.
SSF Nord: Morgenmad, Tønnsenhuset kl. 9.30 

5.
SSF: Louise Schouw Teater viser forestillingen ”Sigurd 
fortæller om naturvidenskab” i Nordfrieslandhalle, Læk kl. 
15:00

6.
SSF Nyhus: Generalforsamling, Gamle Skole i Nyhus, kl. 19.30
SSF St. Peter: Generalforsamling, Klitskolen, kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Kaffehygge kl. 14.30, Blå Sal

7.
SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Generalforsamling i Menigheds-
huset, Adelbyer Kirchenweg 34, kl. 19.00 Flensborg
Ugleherred danske menigheder: Hyggeeftermiddag m. 
filmen ”Skridt for skridt”., Jarplunder Weg 14, Hanved. Kl. 15
Lyksborg Kvindeforening: Madlavning med Ingrid Matlok 
på skolen kl. 15.30
SSF Frederiksstad: Generalforsamling, Paludanushuset, kl. 18
SSF Frederiksberg: Generalforsamling, Slesvighus, kl. 19
Flensborg Bibliotek: Foredrag med forfatter Sonja Paulsen, 
”Rørt”, foredrag, kl. 17

8.
Lyksborg seniorklub: Besøg af Birte og Svend Kohrt, fort-
æller om cykeltur fra Husby til Sverige, kl. 15.00
Sprogforeningen i Sydslesvig: Generalforsamling med 
underholdning” De tre Musikanter”, kl. 19, Det danske Hus, 
Sporskifte
Foreningen Norden og DCBIB: Lær Island bedre at kende, 
foredrag, kl. 19, Flensborg Bibliotek

9.
SSF: Arrangement: ”Linnemann-mellem det lokale og det 
europæiske”, Flensborghus kl. 19
SSF Rendsborg by: Generalforsamling, Ejderhuset, kl. 18.30
SSF/SSW Nybjernt: Generalforsamling, Nybjernt Forsam-
lingshus, kl. 19
SSW Husby: Opstillingsmøde, Begegnungsstätte, Husby, kl. 19.30
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Gudstjenester
Torsdag, den 2. februar 2023
Sct. Hans kl. 19 Hasse Jørgensen kyndelmisseandagt
FL Sporskifte kl. 14 Hougesen kyndelmisseandagt

Fredag, den 3. februar 2023
Rendsborg / St. Michael kl. 19 Brask

Søndag septuagesima | 5. februar 2023 | Matt. 20,1-16
Bredsted kl. 14 Sloth
Egernførde kl. 15 Vogel
FL Ansgar Kirke kl. 10 M. Jørgensen
FL Helligåndskir. / menighedslokalet Stuhrsallé 17 kl. 10 Knudsen
FL Kobbermølle kl. 14 M. Jørgensen
FL Sct. Hans se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen kl. 10 Egeris fælles gudstjeneste
Garding kl. 09:30 Hammer
Harreslev kl. 11:30 Böll
Holtenå kl. 10:30 Vogel
Lyksborg kl. 10 Thun
Rendsborg kl. 17 Brask
Slv. Ansgar kl. 10 Brask
Sørup Kirke kl. 09:30 Mogensen
Tarp kl. 19 Vetter
Valsbølhus kl. 10:30 Skou

Se også dks-folkekirken.dk/gudstjeneste

Ejder Vikings nye bestyrelse 
har taget arbejdshandskerne på

Snart er vintersæsonen overstå-
et, og det er gode nyheder for 
alle søsportsforeninger. For med 
foråret kommer varmere dage 
og så skal bådene og de vand-
glade kajakroere endelig igen ud 
på vandet. 
Det gælder også for medlem-
merne i Ejder Viking, en af SdUs 
søsportsforeninger. Klubben har 
hjemme ved bredden af Trenen, 
klos op ad Ejderen i Frederiks-
stad, og bestyrelsen har bestemt 
ikke ligget på den lade side i vin-
termånederne, fortæller besty-
relsesmedlemmerne Niko Gröne 
og Kirsten Finck. Førstnævnte er 
Ejder Vikings nye formand. Han 
blev valgt på generalforsamlin-
gen forleden, og sammen med 
resten af bestyrelsen, har han 
taget arbejdshandskerne på. 
For selv om faciliteterne i Frede-
riksstad grundlæggende er me-
get gode, trænger klubben flere 
steder til lidt finpuds. 
- Facaden i front længes efter en 
kærlig hånd, men første prioritet 
er helt klart vores anløbsbro, for-
tæller Kirsten Finck, der er kas-
serer i Ejder Vikings bestyrelse.
Klubhusets beliggenhed direkte 
ved Trenen gør, at kajakker, ka-
noer og stand-up-paddle kan 
bæres de få meter fra huset til 
broen. Den er dog kommet op 
i årene og flere steder er træet 
ved at rådne op. Derfor er bru-
gen af den snart uansvarligt, 
vurderer bestyrelsen.
- Særligt, når man arbejder med 
børn og unge, skal sikkerheden 
altid være i top, fastslår Kirsten 
Finck.

Økonomisk støtte
Heldigvis er der hjælp på vej, for 
Ejder Viking er i gang med at 
skaffe midler til en ny anløbsbro. 
Klubben har indhentet konkrete 
tilbud, og regner med omkost-
ninger på omkring 32.000 euro. 
- Vi vil gerne have en bro, der 
imødekommer alle vores behov 
og samtidig holder i rigtig lang 
tid, lyder det fra den nyvalgte 
formand.
Klubben har allerede skaffet 
størstedelen af beløbet via til-
skud fra DGI, TM-fonden og 
private donationer. Der mangler 
dog stadig omkring 9.000 euro. 

Øger opmærksomheden
Foruden arbejdet på den ydre 
ramme, fokuserer bestyrelsen 
på at øge bevidstheden om den 
danske søsportsklub i Frederiks-
stad. 
- Lige som mange andre for-
eninger lå vi lidt i dvale mens der 
var restriktioner. Folk skal derfor 
nu mindes om, at Ejder Viking 
fortsat er her og kører i bedste 
velgående, fastslår de to besty-
relsesmedlemmer. 
Klubben fik forleden lidt offentlig 
opmærksomhed, da Flensborg 
Avis skrevet om dem, men des-
værre havde artiklen en meget 
negativ vinkling, hvilket besty-
relsen var skuffet over.
- Ejder Viking har 127 medlem-
mer. De er selvfølgelig ikke alle 
aktive, men navnligt her i Frede-
riksstad er der stor interesse for 
søsporten, forklarer Niko Gröne.
Han tilføjer, at klubben for ek-
sempel vil indføre familiedage, 
hvor man blandt andet kan prø-

ve stand-up paddle. Desuden 
øges samarbejdet med skolen, 
så folk via den vej får Ejder Vi-
king tilbage på lystavlen.
Hans kasserer supplerer, at Fre-
deriksstad i grunden er det per-
fekte sted til at snuse til søspor-
ten. Kanalerne i hollænderbyen 
er ikke kun meget smukke, de er 
også rolige farvande uden alt for 
megen bølgegang og strømnin-
ger. Desuden er der altid korte 
veje til bredderne. Lige noget for 
begyndere og for andre, der al-
tid har haft lyst til at prøve kræf-
ter med søsporten.

Samarbejde og Instagram
Som del af Ejder Vikings øn-
ske om at øge opmærksomhe-
den omkring klubben, arbejder 
bestyrelsen tæt sammen med 
SdU. Det er mundet ud i et nyt 
logo, som Niko Gröne viser frem 
på klubbens nye hættetrøjer. 
Desuden ønsker Ejder Viking et 
tættere samarbejde med SdUs 
øvrige søsportsklubber, som for 
eksempel Flensborg Roklub, der 
ligeledes har en kajakafdeling.
Et første skridt for at informere 
mere om klubben og for at give 
andre mulighed for at følge med 
i, hvad der rører sig i Ejder Viking 
er, at klubben fornyeligt har fået 
en egen Instagram-account.

Følg Ejder Viking her:

ENGAGERET
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Sprogforeningen i Sydslesvig 
holder sin ordinære generalfor-
samling onsdag den 8. februar 
2023 kl. 19.
Generalforsamlingen bliver 
holdt i Det danske Hus i Spor-
skifte, Alter Husumer Weg 220, 
24941 Flensborg. 
Efter generalforsamlingen er 
Sprogforeningen glad for at 
kunne byde velkommen til Aase 
Pejtersen, Helena Michelsen og 
Fridrikur Ellesen, der tilsammen 
danner trioen “De tre Musikan-

ter”. 
De underholder med musikalske 
indslag, og Aase Pejtersen ind-
leder til en række fællessange. 

Så der er lagt op til en interes-
sant og hyggelig aften i fælles-
skabets tegn.
Der serveres en lille forfriskning.

Torsdag, d. 02. februar 2023

Foredrag om danske turister i 
Vesttyskland 1949-1970

Debutroman om 
Sydslesvig

Mandag den 13. februar holder 
Julie Andersen-Mølgaard fore-
drag på Flensborg Bibliotek. Det 
starter klokken 17 og handler om 
danske turister i Vesttyskland ef-
ter Anden Verdenskrig. Da den 
sluttede i 1945 var det nemlig 
igen muligt for danskere at rejse 
sydpå på sommerferie, og langt 
de fleste tog til Vesttyskland. 
I Tyskland kunne danskere op-
leve sydens sol ved floderne 

Rhinen og Mosel, og de kunne 
opleve bjerge i Harzens skov-
dækkede område. Hvilket fe-
rieland var Vesttyskland i de to 
første årtier efter Anden Ver-
denskrig? Hvor tog danske tu-
rister hen? Hvad oplevede de? 
Og hvorfor tog de til det land, 
som få år forinden havde besat 
deres eget hjemland?
Julie Andersen-Mølgaard er 
post.doc. ved Syddansk Univer-

sitet.
Entré: 5 €. Forsalg på biblioteket.
Der er begrænset antal deltage-
re.

Foredraget er arrangeret af 
Dansk Centralbibliotek og Fol-
keuniversitet.

Sonja Paulsen fortæller om de-
butromanen ”Rørt”, tirsdag den 7. 
februar kl. 17 på Flensborg Bibli-
otek. 
Sonja Paulsen har gået på Ok-
sevejens Skole og Gustav Jo-
hannsen-Skolen. Hun har boet 
mange steder, blandt andet i 
Hanved, Lille Vi samt adskillige 
steder i Flensborg som ung. Hun 
var skoletræt og gik ud af 9. klas-
se og kom i lære i en parfume-

forretning på gågaden. Hun har 
været på Jaruplund Højskole og 
blev senere uddannet til musik-
terapeut ved Ålborg Universitet.  
Sonja Paulsen sælger og signe-
rer romanen efter foredraget.
Der er fri entré. Tilmelding til 
biblioteket dcb@dcbib.dk.
Foredraget er arrangeret af 
Dansk Centralbibliotek, Den 
slesvigske Kvindeforening og Ja-
ruplund Højskole.
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(Foto: Arkiv, DCBIB)

(Foto: Henrik Bugge Mortensen)

Hatsted satser 
på børnefamilier
Når bogbussen kommer til Hat-
sted, arrangerer SSF Hatsted al-
tid børneaktivitet.
Og det er en succes. Der er hver 
gang omkring 25 børn med de-
res forældre med.
Men endnu mere stolt var for-
mand Jeanett Larsen (foto t.h.) 
på generalforsamlingen torsdag 
aften over jubilæumsfesten sid-
ste år.
Da fejrede distriktet 70-året for 
indvielsen af Hatsted Danske 
Skole, som senere blev til det 
forsamlingshus, der er rammen 
om distriktets aktiviteter.
Ikke mindre end 70 deltagere 
havde arrangementet samlet.
- Men vi savnede Flensborg Avis 
på dagen, sagde hun.
Formanden nævnte også Løve-
løbet, som fandt sted i og om-
kring Hatsted, men som primært 
var organiseret af SSFs amtssty-
relse.

- Det var helt sjovt med en akti-
vitet her, man bare kunne kom-
me og deltage i, men en skam at 
ruterne ikke krydsede hinanden, 
så vi kunne møde nogle flere, 
sagde formanden.
Både hun og de fire bisiddere 
blev genvalgt.

SUCCES

De tre Musikanter spiller op 
til Generalforsamling

Harreslev til minde for 
nationalsocialismens ofre
Den 26. januar 2023, blev den 
første mindesten ”Stolperstein” 
lagt i Harreslev foran Süder-
straße 23. Ludwig Hecker talte 
de indledende og forklarende 
ord til den officielle indvielse. I 
huset med nummer 23 boede 
Ferdinand Janns, en ung mand 
fra Harrislefeld, medlem af KPD. 
Ferdinand Janns blev arresteret 
i 1934 i forbindelse med ulovlig 
indsmugling af antinazistiske fly-
veblade fra Danmark og senere 
dømt for landsforræderi. I 1943, 
mens han afsonede sin straf, 
blev han indkaldt til det, der 
var kendt som dødsbataljonen 
”Straffebataljon 999”. Ferdinand 
Janns vendte aldrig tilbage.
Efter denne mindehøjtidelig-
hed samme dag, mødtes cirka 
100 personer ved mindesmær-
ket ”Harrislee Bahnhof”, hvor 
Harreslevs borgerforstander, 
Heinz Petersen, talte besindi-
ge og eftertænksomme ord på 
25-årsdagen for mindesmærket. 
Slesvig-Holstens tidligere mini-
ster, medinitiator og talskvinde 
for arbejdsgruppen ”Harrislee 
Bahnhof”, Anke Spoorendonk, 
talte herefter både følelsesvæk-
kende, advarende og fremad-
rettede ord til de mange frem-
mødte deltagere, inden eleverne 
fra Harrislee Zentralschule og 
Duborg-Skolen fra Flensborg, 
fortsatte med følelsesladede 
digte, sangbidrag og poety slam 
- som gengav krigens rædsler 

overfor den fremmødte forsam-
ling. Mindehøjtideligheden blev 
afsluttet af kransenedlæggelser 
og en varm tak til alle fremmød-
te af Harreslevs borgmester, 
Martin Ellermann. 
Mindesmærket ”Harrislee Bahn-
hof” markerer deportationen af 
de godt 1600 danske fanger fra 
Frøslev lejren, som blev sat på 
tog fra Harreslev banegård til 
Neuengamme og videre til an-
dre koncentrationslejre i Tysk-
land. For 220 deporterede blev 
det deres sidste rejse. Æret være 
deres minde. 
I Harreslev er denne årligt til-

bagevendende mindedag for 
ofrene af nationalsocialisternes 
Holocaust, et særligt fingerpeg 
for, at der også for fremtiden og 
på tværs af generationerne skal 
kæmpes for demokratiet.  Fa-
scismen må aldrig mere få lov til 
vise sit grimme fjæs.   
Især fordi der igen raser en krig 
i Europa, må det forfærdelige 
nazistiske rædselsregime (1933-
1945) aldrig glemmes.

På billedet ses Anke Spooren-
donk, da hun holdt talen ved 
mindehøjtiden. (Foto: privat)
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Vinterjazz: Sydslesvig med i 
landsdækkende musikfestival
SSF og SdU indgår igen i pro-
grammet, når den 22. udgave 
af Vinterjazz holdes i Danmark. 
Vinterjazz finder sted i tidsrum-
met fra den 2. til 26. februar 
2023, og Jazz på Flensborghus 
står på programmet den 23. 
februar 2023. Her præsenterer 
SSF og SdU projektet Nye Vin-
de, et dansk-tysk samarbejde 
mellem Hans Ulrik/Anders Mo-
gensen Kvartet med Pablo Held 
og Fosterchild.

Stjernebesat program 
Programmet til Vinterjazz 
2023 omfatter internationale 
gæstestjerner som Lucy Yeghi-
azaryan, Skúli Sverrison, Mike 
Stern og Madeleine Peyroux; 
storstilede særprojekter som Ja-
kob Bro/Joe Lovano ”A Tribute 
To Paul Motian”, Karmen Rõivas-
sepp ”Ambivalence” og Hess Is 
More: Apollonian Blackout, al-
ternative genrebrydere i form 
af Ill Considered, Hedvig Molle-
stad, Tuhaf, Rumpistol Ensem-
ble, Kira Skov og Svaneborg 
Kardyb, samt fremadstormende 
ny dansk jazz med Baryl, Ala-
wari, Smag På Dig Selv, Hval-
fugl og Nissen Mosh.

Spillesteder 
2023-udgaven af den lands-
dækkende Vinterjazz-festival 
rummer godt og vel 180 spille-

steder og arrangører fra byer på 
hele Danmarkskortet - fra Ska-
gen og Sønderho til Sydslesvig 
og Svaneke.
Det rekordstore antal arrangører 
viser, at musikmiljøer i hele lan-
det har taget festivalen til sig - 
musikerne tager igen på turné, 
spillestederne skaber nye sam-
arbejder, og publikum har mas-
ser af overraskende koncertfor-
mater at se frem til. Vinterjazz, 
som i år rummer cirka 650 kon-
certer, er et nationalt initiativ og 
den eneste landsdækkende be-
givenhed af sin art. Festivalen 
udvider de musikalske netværk, 
så der opstår nye kulturelle til-
bud med hver sine kendetegn 
og særheder lokalt.
Til årets festival kan man 
blandt andet opleve nye Vinter-
jazz-netværk i Vejle, Ringkøbing, 
Horsens og Esbjerg, hvor uaf-
hængige kræfter går sammen 
om at stable et festivalprogram 
for hele byen på benene. Det 
samme gør sig gældende i Sorø, 
Halsnæs, Lemvig og Silkeborg, 
samt hos de etablerede jazzfyr-
tårne omkring Odense, Aarhus, 
Aalborg og Trekantsområdet.
Vinterjazz er samtidig præ-
get af stærkt foreningsliv i byer 
som Sønderborg, Svendborg 
og Thisted, mens hovedstaden 
glimrer ved at omfatte alle ty-
per arrangører fra koncertsale, 

kirker og kulturhuse til klassiske 
jazzklubber, musikerkollektiver 
og alternative koncertrum. Sam-
me variation findes i resten af 
landet, hvor publikum i løbet af 
februar kan se frem til musikop-
levelser på så forskellige steder 
som fx. Fredskoven i Skjern og 
Skamlingsbanken, Jomfru Ane 
Gade og kunstmuseet HEART.

New Danish Jazz
Med koncerttemaet New Da-
nish Jazz præsenterer årets 
Vinterjazz desuden et bredt ud-
pluk af de unge, fremadskuende 
musikere og bands, der står på 
kanten af et gennembrud - fx i 
kraft af debutudgivelser, aktuel-
le talentpriser og internationale 
ambitioner. Bands som Baryl, 
Alawari, Smag På Dig Selv, Nis-
sen Mosh, Hvalfugl er på lande-
vejen til Vinterjazz i februar.
Se program hele her https://
jazz.dk/vinterjazz-2023/forside/
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(Foto: Fosterchild)

Når ”Hans Ulrik/Anders Mogen-
sen Kvartet feat. Pablo Held” og 
”Fosterchild” går på scenen på 
Flensborghus, torsdag den 23. 
februar, er der lagt op til euro-
pæisk jazz i en liga for sig.
For koncerten byder på to en-
sembler, der præsenterer deres 
fortolkning af jazz anno 2023 
med væsentlige og internatio-
nale stemmer. Det gør de i jaz-
zens grundlæggende formater: 
kvartet og kvintet. Deres fortolk-
ninger er på mange måder unik-
ke og bliver derfor personlige. 
Koncerten falder i 2 afdelinger 
- ca. 60 min hver. 

Kvartetten
Jazzmusikkens grænser er ikke 

eksisterende. Det viser denne 
nye kvartet ledet af den interna-
tionalt anerkendte og Grammy 
vindende saxofonist Hans Ulrik. 
Han møder den tyske pianist 
Pablo Held. Sammen spiller de 
europæisk jazz i en liga for sig. 
Både Hans Ulrik og Pablo Held 
har sans for det lyriske inderlige, 
kombineret med ekspressivitet.  

Fosterchild
Denne dansk-tyske supergrup-
pes medlemmer er en central 
del af den europæiske jazzsce-
ne, og gruppens musik vibrerer 
med space, magi og en form 
for underliggende ophøjet en-
kelthed. Musikken er en intens 
jazzoplevelse med groove og 

dynamik blandet det med en 
europæisk tilgang til jazzen. 
Koncerten ”Hans Ulrik/Anders 
Mogensen Kvartet feat. Pablo 
Held” og ”Fosterchild”, der er ar-
rangeret af SdU og SSF, spilles 
Flensborghus torsdag den 23. 
februar, klokken 20. 

Billetter: 
ssf-billetten.de, tlf. +49 461 
14408125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7, Flensborg, Rei-
sebüro Peelwatt, Marie-Curie-
Ring 39, Flensborg, eller ved 
indgangen.

Nye jazz-vinde præsenteres på Flensborghus

På kulturudflugt 
til Egernførde
Af Rasmus Meyer, Flensborg

Hvert år til jul og fødselsdage 
står vi overfor det samme pro-
blem: Hvad skal man dog for-
ære sine forældre? De fleste af 
os når jo på et tidspunkt den 
udfordring, at vi godt vil forære 
noget andet end sokker og bø-
ger. I vores familie er børnene 
gået over til at forære vores for-
ældre fælles oplevelser. Det vil 
sige udflugter eller andre fælles 
aktiviteter. Senest blev det til bil-
letter til teaterkoncerten “Noget 
om at blive grebet”, som blev vist 
i Egernførde. En meget smuk by, 
hvor man fint kan gå ud at spise 
inden kulturoplevelsen.
Vi valgte forestillingen ud fra en 
antagelse om, hvad vores mor 
formentligt ville bryde sig om, 
og da vi i SSFs program læste 
noget om et stykke med Beet-
hoven, digte, jazz, Piet Hein og 
Halfdan Rasmussen, virkede det 
ikke helt ved siden af. Regnin-
gen gik bestemt også op, men 
helt afgjort ikke kun for vores 
mor.
Kristine Elise Pedersen og An-
ders Ahnfeldt-Rønne var kom-
met til Medborgerhuset med 
en todelt teaterkoncert i baga-
gen. Første del bød på forårs-
stemninger, barndomsminder 
og klassikere - både musikalsk 
og lyrisk. Duoen lagde ud med 
Halfdan Rasmussens digt “No-
get om at blive grebet”, der også 
er titlen på teaterkoncerten. An-
ders Ahnfeldt-Rønne overbe-
viste med lun humor og en på 
mange facetter smuk måde at 

formidle digte fra H. C. Ander-
sen, Nordahl og Edvard Grieg, 
Piet Hein og Klaus Rifbjerg. Men 
repertoiret omfattede også digte 
fra blandt andet William Shake-
speare og Evert Taube. 
Anders Ahnfeldt-Rønne var 
også sikker på klaveret og med 
sin harmonika, men her var 
det især Kirstine Elise Peder-
sen på cello, der overbeviste. 
Hun vakte sandeligt glæde ved 
klassisk musik, for som hendes 
duo-makker passende fastslog: 
“Strygere kan bare noget”.
Kirstine Elise Pedersen sat-
te stemningen med stykker fra 
blandt andet Chopin, Bach og 
Brahms. Men især hendes eget 
stykke “Floading heads” efterlod 
et blivende indtryk, fordi det vi-
ste celloens musikalske brede, 
ligesom hele teaterkoncerten 
var med til at vise kulturens bre-
de. 
Om det muligvis kan gøres bed-
re, tør jeg med min ringe erfarin-
gen på det område ikke udtale 
mig om. Men det er i grunden 
også ligemeget, fordi kulturud-
flugten til Egernførde på alle 
måder var en rigtig god fælles 
oplevelse - og er dét i sidste 
ende ikke altafgørende?

Få en egen kul-
turoplevelse, vi 
giver billetten

OPLEVELSE

Det er spændende at gå på ”kul-
turopdagelse” - det vil sige at 
prøve noget nyt. Og det er min-
dst lige så spændende at læse 
om, hvordan kulturen opleves. 
Kunne du tænke dig at få en kul-
turoplevelse og efterfølgende at 
skrive til Ugeavisen om, hvordan 
du har oplevet det? Så giver vi 
gerne billetterne til det. Skriv til 
os og hør mere om, hvordan det 
foregår - redaktionen@ugeavi-
sen-sydslesvig.de. Du finder os 
også på Facebook og Instagram.
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Voksrester + fedtsyrer 
+ paraffin = kunst
Den 11. og den 12. februar fra kl. 10 - 16 underviser Bente Astrup et kursus i at male billeder med bivoks. 
Det foregår i Aktivitetshuset, og leder Sarah Keppler fortæller her om kurset:

”Det dejlige ved at arbejde i 
Aktivitetshuset og planlægge 
kursusprogrammet er, at man 
støder på alle mulige emner, 
materialer og kunstnere, som 
man aldrig har hørt om før. Dre-
vet af nysgerrighed, er det en 
fornøjelse at afprøve nye mate-
rialer, finde frem til spændende 
emner og møde kunstnere og 
undervisere, der kan bringe nyt 
input inden for det kreative til 
Sydslesvig. 
Sidste år stødte jeg på voksma-
leri hhv. encaustic art. Så hvad er 
nu det? 
Biernes producerede voks er et 
alt-muligt-produkt. I løbet af hi-
storien findes der et hav af ek-
sempler på, hvad bivoks er ble-
vet brugt til. Belysning, inden for 
medicin og især kosmetik og så 
også i kunsten. Der findes ikke 
kun de almindelige pastelkridt, 
som får de fleste forældre til at 
fortvivle, når de skal fjernes fra 
tøj, tapeter, borde og gulve. Der 
findes også en blanding af bi-
voks, harpiks/olie og farvepig-

menter, som man kan tegne de 
mest fantastiske billeder med: 
voksmaleri. 
De ældste og mest berøm-
te eksempler på voksmaleri er 
ægyptiske mumieportrætter, der 
stammer fra 50 e.Kr. til 350 e.Kr. 
og stadigvæk er bevaret i dag. 
Teknikken går i princippet ud 
på, at man fremstiller voksfarver, 
smelter dem og maler billeder 
på lærreder eller træplader. Bil-
lederne er meget holdbare, for-
di farven ikke blegner og heller 
ikke bliver mørkere med tiden. 
I løbet af historien har man brugt 
forskelligt værktøj som spartler, 
børster eller knive til at manipu-
lere voksen med. Desuden kan 
man varme voksen fx med var-
melamper eller varmepistoler og 
det er muligt at lægge flere lag 
oven på hinanden eller omslutte 
genstande. Stadigvæk i dag er 
voksmaleri meget populært, for-
di det har en meditativ karakter 
og fantastiske farveblandinger 
og effekter kan trylles frem. Det 
er ikke nødvendigt at have no-

gen kunstneriske forkundskaber. 
Alle kan være med og billederne 
kan bearbejdes igen og igen. 
Den 11. og 12. februar fra kl. 10 - 
16 underviser Bente Astrup i at 
male billeder med bivoks i Ak-
tivitetshuset. Her lærer du den 
grundlæggende teknik at ken-
de, hvor du bruger et strygejern 
som pensel. Desuden afprøver 
du mere specielle teknikker til 
at komponere og frembringe 
voksbilleder. Hvilke redskaber 
kan bruges, hvordan laver jeg 
struktur og mønstre i voksen, 
hvor tykt hhv. tyndt skal voksen 
ligge på hvilket materiale, hvor-
dan blandes farver og hvornår 
smelter bivoks egentlig? Alle 
disse spørgsmål vil du få svar 
på og der vil være mulighed for 
at afprøve teknikker og farver 
i spændende bivoks-malerier 
som landskaber, blomster og 
abstrakte motiver. 
Alle kan være med på kurset! 
Lige meget, om du aldrig har 
hørt om emnet før eller afprøvet 
det allerede.” 

Tilmelding til kurset foregår via hjemmeside www.aktivitetshuset.de eller via telefon på 0461 150140. 
Kurset koster 54 EUR og 200 DKK i materiale. Unge får 40% rabat, socialpas-indehavere 60%.

Eksempler på kunst lavet med bivoks. (Fotos: Aktivitetshuset)

Af Sarah Keppler
Leder af Aktivitetshuset
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Ledig stilling: SSF søger 
chefsekretær snarest muligt
For tiden har SSF en spæn-
dende stillinger på Generalse-
kretariatet i Flensborg. Snarest 
muligt søges en chefsekretær 
(m/k). Kerneopgaverne er klas-
siske sekretæropgaver for ledel-
sen, sagsbehandling, protokoller 
samt administrative/organisato-
riske opgaver. Endvidere koor-
dinerer chefsekretæren opga-
ver på tværs af SSFs enheder 
i forbindelse med landsmødet, 
hovedstyrelsen, forretningsud-
valget og andre udvalg samt de 
danske årsmøder. Til koordine-
ringsdelen hører også service-
funktioner og samarbejde på 

generalsekretariatet og amtsse-
kretariaterne.
Ansøgere skal gerne have en 
solid sekretær- eller dansk-tysk 
korrespondentuddannelse el-
ler måske noget helt andet. 
Chefsekretæren skal beher-
ske både dansk og tysk i skrift 
og tale og være i besiddelse af 
gode formuleringsevner. Micro-
soft-Office-programmer hører 
til arbejdsredskaberne og der 
forventes selvstændigt arbejde 
med fokus på god service som 
del af et team. Som chefsekre-
tær skal man kunne have man-
ge bolde i luften på én gang, og 

man skal gerne have interesse 
for dansk kultur- og foreningsliv 
i Sydslesvig.
Stillingen som chefsekretær er 
både spændende og udfordren-
de. Der er gode løn- og arbejds-
forhold efter SSFs overens-
komst. Stillingen er på fuld tid, 
men der er mulighed for fleksi-
ble ordninger. 
Yderligere oplysninger fås ved 
henvendelse til generalsekre-
tær Jens A. Christiansen, tlf. 0171 
4755280, email: jac@syfo.de
Ansøgningen mrk.  “Chefsekre-
tær” stiles ligeledes til General-
sekretær Jens A. Christiansen.

En lovende start på 2023

Søndag den 29. januar holdt 
SSW distrikt Frederiksstad for 
første gang efter Corona-restrik-
tionerne den årlige nytårsbrunch 
- og man kunne i den grad føle, 
at folk stadigvæk trænger til 
hyggelige sammenkomster. 
Knap en tredjedel af distriktets 
medlemmer mødte op i Paluda-
nushuset. Der havde yngre og 
især de ældre medlemmer nog-
le hyggelige timer med lækker 
mad og alt, hvad der hører til.
Distriktets formand Andreas 
Pruns brugte denne lejlighed til 
at takke et medlem for en særlig 
indsats for SSW. Uden Jan-Ul-
rich Kratochvil, kendt som ”Ulle”, 
ville SSW-distriktet i Frederiks-
stad nok se helt anderledes ud, 
hvis der overhovedet var et. Han 
yder altid en kæmpe indsats for 
partiet, ikke mindst i forbindel-
se med valgkampe,  han er al-
tid klar til at organisere diverse 
arrangementer. Desuden er han 
aktiv som kasserer og han er 

medlem af byrådet i Frederiks-
stad.
Ulle vil ikke stå i rampelyset, han 
knokler i baggrunden. Men stil-
le slidere har også fortjent både 
anerkendelse og et ”lille tak” – i 
det tilfælde i form af et gavekort. 
Nytårsbrunchen bød også på 
en særlig gæst: 19-årige Lil-
li Rachenpöhler, som er SSWs 
spidskandidat til amtsrådet i 
Nordfriesland. Hun benyttede 
lejligheden til at præsentere sig 
selv, og efterfølgende var det 
næsten umuligt for hende at 
komme derfra igen - hun blev 
nemlig beslaglagt til mange in-
tensive samtaler.
Nytårsbrunch i SSWs distrikt 
Frederiksstad, en vellykket og 
lovende start på endnu et spæn-
dende år. 

På billedet foroven ses blandt 
andet Andreas Pruns, da han 
bød velkommen. (Foto: privat)

Lær Island bedre at kende

Fyrre ville se film i Bredsted

Onsdag den 8. februar byder 
Foreningen Norden og Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig 
på en god mulig for at lære Is-
land bedre at kende. Det er der 
også god grund til, Island har 
nemlig formandskabet for Nor-
disk Ministerråd i 2023. 
Dermed er Island med til at sæt-
te dagsordenen for det nordiske 
samarbejde i 2023. Det islandske 
formandskab har sammenfattet 
sit program i følgende overskrift: 
Island vil i sit formandskab styr-
ke det nordiske samarbejde og 
fremhæve Norden som en fak-
kelbærer for fred.
Men der er selvfølgelig flere 
grunde til at lære Island bedre at 

kende. Derfor indbyder Forenin-
gen Norden i Sydslesvig i sam-
arbejde med Dansk Centralbib-
liotek for Sydslesvig til en ”visuel 
rejse til Islands brutale skønhed”. 
Men denne rejse er også histo-
rien om lykken ved at være for-
ældre og bedsteforældre på fuld 
tid.
Og så besvarer foredraget også 
spørgsmålet: Hvordan kan svi-
germor og svigerdatter – far og 
søn – holde hinanden ud i flere 
måneder under ekstreme for-
hold. 
Foredraget holdes onsdag den 
8. februar 2023, kl. 19.00 på 
Flensborg Bibliotek. Entréen er 
på 7€. Forsalg på bibliotek.

Filmen ”Kroen ved Vidåen”, som 
SSF Bredsted og omegn samt 
Friisk Foriining sammen viste på 
Bredsted Danske Skole fredag 
den 27. januar, var noget af et til-
løbsstykke.
Hele fyrre personer var mødt 
op for at se filmen, i hvilken alle 
Grænselandets fem sprog bliver 

talt i næsten hver scene.
Filmen blev introduceret af Friisk 
Foriinings forretningsfører, Ilwe 
Boysen, der også selv spiller 
med i den. Det samme gør i øv-
rigt begge hans forældre.
Der blev både fniset og leet høj-
lydt, i de knap to timer, filmen 
kørte.

FÆLLESSKAB
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(Foto: pixabay) Om lidt er 
kaffen klar
“Sprøde toner daler ned imod 
mig, da jeg denne sidste lør-
dag i januar, listede ind i Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig 
i Flensborg fra parkeringskæl-
deren. På øverste etage sidder 
Aase Abild ved klaveret og en 
lille gruppe har, på min opfor-
dring, taget opstilling på de am-
fiteatralske trapper.
Der er sunget danske sange fra 
Sangbogen Sydslesvig. Alle kan 
foreslå og Aase Abild finder hur-
tigt sangen og efter et forspil, 
flyder tonerne  til sangen om 
genforeningen, ”For en fremmed 
barskt og fattig”, hvorefter Ben-
ny Andersen’s ”Svantes lykke-
lige dag/Om lidt er kaffen klar”, 

signalerer at nu er der kaffe og 
friskbagte rundstykker.” 
Sådan fortæller Flemming Sten-
toft fra Lyksborg efter han deltog 
til morgensang på biblioteket.
Det er bystyrelsen, SSF Flens-
borg, der har taget initiativ til 
arrangementet, som holdes en-
gang om måneden, og det ville 
være smukt, hvis flere fandt ve-
jen til biblioteket lørdag formid-
dag.
- Det er dejligt at begynde lør-

dagen med fælles morgensang. 
Og se, hvordan bibliotekaren 
smiler over at blive mødt med 
morgensang på sin lørdagsvagt 
siger SSF Flensborg Bys konsu-
lent Kay von Eitzen.
Der er Morgensang på Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig i 
Flensborg den 18. februar kl. 9. 
Der bedes om tilmelding via by-
sekretariatet flby@syfo.de eller 
tlf. 0461 14408 125/ -126/ - 127.

MORGENSANG

For næsten 100. gang inviterer 
SdU til familieaktivitetsdagen i 
Idrætshallen, Flensborg. Lørdag 
den 11. februar åbner Idrætshal-
len dørene op for alle Sydsles-
vigs børn og barnlige sjæle, der 
kan fornøje sig med forskellige 
aktiviteter hele eftermiddagen. 
Både på gangene, i hallen og i 
kælderen vil der blive tilbudt et 
bredt udvalg af aktiviteter, alt fra 
virtual reality, simrace, bordten-
nis, motorikbane til de elskede 
hoppeborge, samt airtrack-måt-
ten.

Loppemarked 
Loppemarked-succesen genta-

ges, så der vil igen være mulig-
hed for at sælge børnetøj, lege-
tøj og alt andet børnerelateret. 
Vær hurtig og book en bod hos 
Nina (nina@sdu.de). 

Fuldt hus 
De sidste par gange har der væ-
ret fuldt hus med besøgende i 
alle aldre der hyggede sig med 
de tilbudte aktiviteter. Det glæ-
der organisatorerne sig til at op-
leve igen. Dørene åbner kl. 14.00, 
der vil være mulighed for at 
købe mad og drikke og entréen 
er som altid gratis.

Familieaktivitetsdag
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(Foto: pixabay)

(Foto: Flemming Stentoft)
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Hanved Ungdomsforening gør 
sig klar til at afholde årets fest 
på Hanved Danske Skole - MGP 
23! Den 18.02.2023 viser DR1 
showet „Børne Musik Grand 
Prix“ kl. 19. HUF har hertil invi-
teret Hanveds førskole, skole og 
alle foreningsmedlemmer til at 
komme, feste og heppe på de-
res yndlingsband.
Allerede i forvejen har klubben, 
skolen og SFOen samt børneha-
ven gjort børnene bekendt med 
alle sangene og de glæder sig til 
festen. Der blev klippet og limet, 
MGP-pynt og stemmesedlerne 
ligger klar. 

Den røde løber
På dagen, er den røde løber klar 
til at modtage de første gæster 

kl. 18. Indenfor i skolen venter 
der en lille hårstyling og lidt 
UV-sminke, hvorefter børnene 
så er klar til at give den hele ar-
men i deres festtøj. 

Popcorn og Slush-Ice
Sammen med venner og kam-
merater danses og heppes til 
musikken. Hotdog, Popcorn, 
slush-Ice og børnecocktails 
hører selvfølgelig ligeledes til 
sådan en fest. Klokken 22 er 
MGP-vinderen fundet og børne-
ne går forhåbentlig hjem fra en 
uforglemmelig aften, med deres 
MGP-armbånd omkring hånd-
leddet som minde for det dejlige 
samvær.

Hanved UF holder mega MGP-fest

MUSIK

SSF Jaruplund inviterer til hyg-
geeftermiddag i kirkens lokaler 
i Hanved. Det foregår tirsdag, 
den 7. februar, kl. 15.00. Filmen, 
der vises denne eftermiddag, 
hedder: „Skridt for skridt langs 
den dansk-tyske grænse“ og det 
er blandt andet med Horst Hin-
richsen. Der serveres kaffe og 
kage. 
Filmen er med tysk tale. Alle er 
velkomne.
Arrangør er SSF Jaruplunds be-
styrelse og menigheden.

Kyndelmisse i Det danske Hus og Sct Hans menighed
Torsdag den 2. februar kl. 19.00 
i Det danske Hus er der kyndel-
misseandagt med masser af lys, 
tekstlæsning og bøn af
kirkens konfirmander og unge. 
Ordet stammer fra det latinske, 
missa, som betyder messe og 
candelarum, som betyder lys el-
ler fakkel. Altså lysmesse.
Lysfesten i den kirkelige tradition 
blev holdt mellem vintersolhverv 
og forårsjævndøgn, en lysfest 
hvor man indviede kirkelysene.
Jesus bliver fejret, som af Simon 
i Templet, blev udråbt til at være 
verdens lys og vinteren går på 
hæld.
Ordet kyndelmisse synges om i 

St. St. Blichers sang. 
Det er hvidt derude, hvor det i 
første strofe hedder:
Det er hvidt derude, kyndelmis-
se slår en knude overmåde hvas 
og hård.
I København sælger det be-
rømte konditori La Glace marci-
panæbler på kyndelmisse fordi 
et gammelt varsel foreskrev, at 
hvis man kunne finde et godt 
æble i sit forråd midt på vinteren, 
ville man holde sig sund resten 
af året.
Alle er velkomne i Det danske 
Hus.

Sct. Hans danske menighed 
inviterer torsdag den 2. februar 
til en særlig Kyndelmisse guds-
tjeneste kl. 19.00. Menighedens 
præst, Alena Strelow, er desvær-
re sygemeldt for tiden. Derfor er 
det provst Hasse Neldeberg Jør-
gensen, der træder til som vikar 
denne aften. ”Kyndelmisse”; det 
er altid den 2. februar hvor man 
siger, at det er årets koldeste 
dag. Vi er halvvejs gennem vin-
teren og trænger i den grad til 
at se lys. Præsten og digteren St. 
St. Blicher digtede i den særligt 
hårde vinter 1837/38 en dejlig 
sang, som siden blev folkeeje i 
Danmark og netop knytter an til 

denne årstid. ”Det er hvidt her-
ude,  kyndelmisse slår sin knude, 
overmåde hvas og hård”. 
Oprindelig betegnede udtrykket 
”Kyndelmisse” en katolsk messe, 
der markerede Jesu fremstilling i 
templet og hvor man indviede de 
lys, der skulle bruges i det næste 
år. 40 dage efter julefesten fejres 
Kyndelmisse. Nu til dags benyt-
ter mange ev.-lutherske kirker 
anledningen til en lysgudstjene-
ste midt i vintermørket. Provsten 
vil torsdag aften i gudstjenesten 
inddrage både bibelske tekster, 
St. St. Blicher og H.C. Andersen. 
Efter gudstjenesten inviterer 
menigheden til pandekager!

2.
 F

EB
RU

AR

SSF Centrum-
Duborg-Vest skal 
have ny formandJaruplund : Hyggeeftermiddag med film

Generalforsam-
ling i Holtenå

Sankt Peter Or-
ding og Frede-
riksstad

Torsdag den 16. februar, kl. 18.00, 
holder Flensborgs største di-
strikt, Centrum-Duborg-Vest, 
generalforsamling i Lille Sal på 
Flensborghus. Dagsordenen in-
deholder i år blandt andet valg 
af formanden, bisiddere, supple-
anter og samt delegerede. Der 
serveres en bid mad og derfor 
beder bestyrelsen venligst om 
en tilmelding senest fredag den 
10. februar til bysekretariatet pr. 
mail flby@syfo.de eller på tlf. 
0461 14408-125/126/127.

Mandag den 6. februar, klokken 
19:00 holder SSF Sankt Peter 
Ording generalforsamling i for-
samlingshuset Klitskolen. 
Dagen efter, den 7., er det distrik-
tet i Frederiksstad, der mødes. 
Det er klokken 19:00 i Paludanu-
shuset.
Her kan forventes en del ud-
skiftninger, eftersom ret mange 
bestyrelsesmedlemmer er kørt 
træt, og vil skiftes ud.
Det er vigtigt for de nye, der – 
forhåbentligt – bliver valgt, at 
de kan fornemme opbakning 
fra medlemmerne, og ret gerne 
også, at de får et fingerpeg om, 
hvilke aktiviteter, man ønsker.
Derfor er dette års generalfor-
samling ekstra vigtigt at møde 
op til.

Fredag den 3. februar klokken 18 
holder SSF Holtenå den årlige 
generalforsamling. Den foregår 
i forsamlingshuset på Westen-
hofstr. 8 i Holtenå. Dagsordenen 
byder på beretninger fra blandt 
andet formanden, der også står 
på valg i år. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, 
at der også bliver tid til hyggeligt 
samvær, og at der serveres lidt 
mundgodt. Desuden beder be-
styrelsen om tilmelding på tele-
fonnummer 0431-362941.

X - Ungdomsdisko Ny bisidder i Bredsted
Så er det endelig blevet tid til 
endnu en omgang Ungdoms 
Disko. Den 17. februar kl. 18:00 
– 21:30 afholder SdUs ungeud-
valg ’X - United Ungdom’ ung-
domsdisko i samarbejde med 
spillestedet Volksbad.
Alle unge mellem 12-15 år er in-
viteret til en aften med fest og 
ballade, aktiviteter og lege samt 
en fyldt bar med kolde alkohol-
frie drinks.
Aftenen planlægges og udføres 
af ungeudvalget der både står 
for musikken, baren og entre-
en. Diskoaftenen finder sted på 
Volksbad Schiffbrücke 67, 24939 
Flensborg og entréen koster 
2,50€.
Find danseskoene frem og kom 
til fest i fede omgivelser.

17. FEBRUAR 07. FEBRUAR

Eike Jürgensen fra Högel blev i 
forgårs valgt ind i bestyrelsen for 
SSF Bredsted og omegn. Eike 
Jürgensen har i fire år haft sæde 
i amtstyrelsen for Husum Amt, 
nu Amt Sydvest.
Forinden kunne formanden glæ-
de sig over, at distriktet var kom-
met i gang med aktiviteterne 
igen, om end nogle medlemmer 
var lidt tøvende efter de mange 

måneders stilstand.
Hun nævnte blandt andet Vest-
kystkultur med Downtown Dynt 
og dansk julefrokost.
Jeanette Huy blev genvalgt som 
formand.

Billedet til højre viser formand 
Jeantette Huy. Til venstre ses 
Eike Jürgensen. (Foto: privat)
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Sidste år lød startskuddet for 
Sydslesvigs store fælles projekt 
”Løveløbet” for første gang. Det 
blev en stor succes, som samle-
de over 850 mennesker og satte 
hele mindretallet i bevægelse 
med gå- og løberuter, aktiviteter, 
musik og hygge fordelt ud over 
hele Sydslesvig. Opbakningen 
blandt deltagerne var stor, og 
derfor ser SdU og SSF frem til at 
gentage succesen i 2023. 

Nye planlægningsgrupper
Planlægningen for dette års 
løb er allerede gået i gang, og i 
denne sammenhæng vil orga-
nisationerne oprette planlæg-
ningsgrupper, der skal give alle 
frivillige mulighed for at med-
udvikle og sætte dagsordenen 
for løbet. SdUs områdeleder for 
Idræt, Unge & Kultur Hinnerk 
Petersen, opfordrer derfor alle 
som har lyst til at deltage i plan-
lægningen, til at kontakte ham: 
- Løveløbet er vores alles fælles 
projekt. Hvis du allerede har en 
holdning om, hvordan den op-
levelse kan blive bedst mulig for 
os alle sammen, skal du være 
med i planlægningen. Vi bevæ-
ger Sydslesvig sammen! 

Bliv del af en planlægningsgrup-
pe ved at kontakte Hinnerk på 
hinnerk@sdu.de eller tag direkte 
kontakt til SSFs amtskonsulen-
ter. 

Gentager succesen
Sidste års løb var fordelt ud 
over hele Sydslesvig med seks 
unikke startsteder: Kobbermøl-
le, Slesvig, Egernførde, Hatsted, 
Langbjerg Skov og Tønning. 
Hvert startsted bød på tre for-
skellige ruter på henholdsvis 10, 
5 og 3 kilometer. Sidstnævnte 
var tænkt som en rute til fod-
gængerne, så alle kunne være 
med. Desuden begyndte løbet 
på samme tid ved alle startste-
der, så hele Sydslesvig kunne 
bevæge sig i fællesskab. Alle 
de involverede byer havde også 
sørget for et kulturelt rammepro-
gram samt bidrag fra nogle af de 
lokale foreninger, som sørgede 
for den hyggelige stemning før 
og efter løbet. 
Inden startfløjtet for Løveløbet 
2023 lyder den 17. september, 
kan man vælge sit startsted 
samt rute. Dette sker via tilmel-
dingen der åbner den 01. april 
2023 på hjemmesiden www.lo-

eveloebet.de. Her vil man kunne 
finde alle nødvendige informa-
tioner om startsteder, ruter og 
meget mere. Som noget nyt i år 
præsenterer Løveløbet også of-
ficiel merchandise, som allerede 
nu kan bestilles på hjemmesi-
den. 

Sæt dit præg på Løveløbet

FÆ
LLESSKAB


