
SSF trækker sig fra 
Samrådet, SdU vil ny-
tænke det03 En hyldest til sydsles-

vigs største forfatter07 Gården Festival ven-
der tilbage på årsmø-
deweekenden08Vimmersbøl UF: 

36 medlemmer i 2021 - 
113 i 202202

Torsdag, d. 16. februar 2023
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Familieaktivitetsdag:
Igen en kæmpe succes

Læs mere på side 7
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16.
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14.30 på 
Flensborghus
SSF Centrum Duborg Vest: Generalforsamling, Flensborg-
hus/ Lille Sal, kl. 18.
SSF/SSW Medelby/Vesby: Generalforsamling, Medelby 
Danske Skole, kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Filmaften, Blå Sal, kl. 19
SSW Flensborg: Debataften: Vandkvaliteten i Flensborg 
Fjord, Kobbermølle Danske Skole, kl. 19
SSF Slesvig: Biografaften Slesvighus ”Miss Viborg”, kl. 19.30
SSF Mårkær og omegn: Fastelavnsfest i mødelokalet i 
børnehaven, kl. 15-17

17.
SdUs Petanquebar, Flensborghus/ Store Sal, kl. 19.00
Ungdomsdisko, Volksbad Flensburg, kl. 18.00
SSF Damholm: Generalforsamling, Damholm Forsamlings-
hus, kl. 19.30
SSF Hatlund/Langballe: Sangaften, Hatlund Skole, kl. 19.30
SSW Havetoft: Opstillingsmøde og generalforsamling, kl. 
15.30 i mødelokalet Satrup, Wolleshus 2
SSF/SSW Kappel: Generalforsamling, kl. 19 i børnehaven

18.
SSF Flensborg By: Morgensang, Flensborg Bibliotek, Trap-
pen i udlån, kl. 9.00
Danevirke Museum: 1864-dag, Danevirke Museum 
besøgscenter, kl. 10-16

20.
SSF/SSW Arnæs: Generalforsamling /opstillingsmøde, kl. 
19 i fhv. danske skole

21.
SSF-Ældreklubben Skovlund-Valsbøl: Fastelavnsmøde, 
Valsbølhus kl. 15-17
Lyksborg Kvindeforening: Fastelavn med rafling på skolen, 
kl. 15.30
Uffes kaffebar: Tema fastelavn, Uffe-Skolen, kl. 15-17
Sønderbrarup Seniorklub: Fastelavn, kl. 15 i menighedslo-
kalet
Aktive kvinder: Hyggeaften i Ansgarsalen, Slesvig
Dannevirke SSW generalforsamling og opstillingsmøde: 
Slesvighus SSW kontor, kl. 19.30

22.
SSF Humanitært Udvalg: Forfatter Annegret Friedrichsen 
med ”Astrids Somre”, kl. 14.30 på Flensborghus
Harreslev Amatørscene: Ekstraordinær generalforsamling, 
Blå Sal, kl. 19
SSW Store Vi: Opstillingsmøde, Store Vi Danske Skole, kl. 
19.00
Dansk Centralbibliotek: Foredrag ”Tanker om digital dannel-
se” med Stine Liv Johansen, Flensborg Bibliotek, kl. 19

23.
SSF & SdU: Jazz på Flensborghus med ”Neue Winde” på 
Flensborghus, Flensborg, kl. 20:00
SSW: Medelby/Vesby: Opstillingsmøde, Medelby Danske 
Skole, kl. 19.30

Torsdag, d. 16. februar 2023
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Gudstjenester
Torsdag, den 16.02.2023
Vyk kl. 15 Sloth fastelavnsgudstjeneste

Fastelavns søndag | 19. februar 2023 | Matt. 3,13-17
Bredsted kl. 14 Sloth 
Egernførde kl. 11 Vogel med deltagelse af spejderne
FL Helligåndskirken kl. 10 H. Jørgensen 
FL Sct. Hans kl. 14 konfirmander medvirker
FL Sct. Jørgen kl. 10 se Sct. Hans 
FL Sporskifte kl. 14 Hougensen
Frederiksstad kl. 14:30 Heide-Jørgensen 
Harreslev kl. 14:30 Böll
Kappel kl. 14 Mogensen familiegudstjeneste
Lyksborg / Lyksborg Danske Skole kl. 14 Thun
Læk kl. 10 Sloth
Rendsborg kl. 11:30 Brask
Slv. Ansgar kl. 14 Berg familiegudstjeneste
Strukstrup kl. 11:30 Mogensen 
Tønning kl. 14:30 Hammer børnegudstjeneste
Valsbølhus kl. 10:30 Vetter 
Vanderup kl. 14 Vetter 
Vesterland kl. 10:30 Rasmussen med medlemsmøde

Se også dks-folkekirken.dk/gudstjeneste

Tirsdag den 7. februar holdt SSF 
Sild deres årlige generalforsam-
ling. 32 glade medlemmer hav-
de fundet en siddeplads i klublo-
kalet i Kejtum hal.
Formand Astrid Detlefsen beret-
tede om et væld af gode aktivi-
teter. Hun kom blandt andet ind 
på Prinsesse Benediktes besøg 
på Sild, som var et af årets højde-
punkter for distriktet. Derudover 
berettede hun om Årsmødet, 
Skt. Hans festen og vellykkede 
koncerter på øen. Julemarked, 
loppemarked og meget andet.
Derefter berettede Peter Pe-

tersen om aktiviteterne i Ak-
tiv-cafeen, her savnes flere ak-
tive medlemmer, der udnytter 
de gode faciliteter på stedet. 
Åbningstiderne i Aktiv-cafeen 
er ændret til at de starter kl. 15 
fremover.
Før man gik til valgene hav-
de Astrid Detlefsen så æren at 
takke det mangeårige bestyrel-
sesmedlem Silke Nielsen for det 
store arbejde hun havde udført 
i de sidste mange år. Silke Niel-
sen fik overrakt en flot buket (bil-
ledet).
Astrid Detlefsen blev genvalgt 

som formand. Liv Ossenbrüg-
gen og Hiltje Veriesema blev 
genvalgt som bisiddere og der 
blev med Susanne Ivalo Ras-
mussen og Dürken Ulmer valgt 
2 nye bisiddere. Velkommen til i 
bestyrelsen.
Medlemstallet ligger på 434, 
som er en stigning i forhold til 
sidste år.

En vellykket generalforsamling på Sild

Ugeavisen Sydslesvig
Udgiver: Flensborg Avis
Redaktion: 
Sydslesvigsk Pressetjeneste 
ved Sydslesvigsk Forening 
og Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger
Flensborghus
Nørregade 76, 
D-24939 Flensborg
Telefon +49 461 14408-120, 
-122, -230, -233
www.ugeavisen-sydslesvig.de
redaktion@ugeavisen-syd-
slesvig.de

”Jeg har længe overvejet, men 
der er jo altid det med overskud-
det. Så blev der inviteret til et 
møde og jeg tænkte, det kan du 
da lige kigge på.”

Melanie Petersen-Bose tog til 
Vimmersbøl UFs generalfor-
samling i maj 2022 for at få et 
indtryk af, hvad det betyder at 
lave foreningsarbejde. Der var 
kun få mennesker der deltog i 
mødet – det var de trofaste fra 
taekwondoafdelingen, som hav-
de holdt foreningen i live de se-
neste år. 
- Jeg er desværre ikke god til at 
holde min mund, så jeg begynd-
te at stille spørgsmål og blande 
mig. Og så var det også sådan, 
at foreningens kasserer var flyt-
tet til Danmark og derfor måtte 
forlade sin post, fortæller Me-
lanie. Hun blev spurgt, om hun 
ikke var interesseret i at overta-
ge posten. Melanie havde lyst 
til at bidrage, på trods af en lille 
usikkerhed om, hvorvidt hun nu 

havde nok tid, da hun også er 
mor til et lille barn, men det skul-
le komme an på en prøve. 
Som det første gik Melanie i 
gang med at rydde op i med-
lemskartoteket og betalings-
proceduren. Da alt var faldet 
på plads, gik hun i gang med at 
finde én, der kunne hjælpe hen-
de med planlægningen og gen-
nemførelsen af aktiviteter. Hurtig 
fandt Melanie, Lisa Nissen, og 
sammen satte de gang i forskel-
lige aktiviteter. 
- Vi startede med familiearran-
gementer, og fik derigennem 
begge vores familier til også at 
være med, siger Melanie. 
De fik gennemført en stik-
bold-lørdag med fællesspisning, 
”lav din egen lanterne” til lanter-
neoptog og en klip- og klistreef-
termiddag, hvor børnene kunne 
fremstille julegaver til deres fa-
milie. 
Den gode energi samt Melanie 
og Lisas engagement har smit-
tet af på de andre forældre. En 

del af dem har efterfølgende til-
budt deres hjælp med opstilling 
til arrangementer, oprydning, 
det praktiske arbejde mv. Der-
udover er det lykkes Melanie 
at rekruttere en mor, der er ud-
dannet SPA, som fra februar af 
tilbyder 2 børnegymnastik hold i 
alderen 3-6 år
- Bliver man del af foreningen, 
er det et fællesskab man melder 
sig ind i, fortæller Melanie.
- Jeg kan ikke lade være, fordi 
det er så fedt at gøre en positiv 
forskel for mindretallet. Jeg kan 
være sammen med min familie, 
andre børnefamilier og der op-
står et godt netværk. Jeg bliver 
simpelthen så glad, når jeg ser 
mange deltagere til vores arran-
gementer og jeg er mere end 
glad for samarbejdet med Lisa, 
siger Melanie.
Takket Melanies og Lisas ind-
sats, er foreningen på et halvt 
år gået fra 36 medlemmer til 113 
medlemmer.

36 medlemmer i 2021 - 113 i 2022

FO
KU

S 
PÅ

 F
RI

VI
LL

IG
HE

D



03                                                         
     

02                                                         Torsdag, d. 16. februar 2023

Det Danske Hus i Sporskifte fyldt til bristepunktet
Det var noget af en succes, da 
SSFs Humanitære Udvalg holdt 
fælles spisning i Det Danske 
Hus i Sporskifte. Arrangementet 
fandt sted lørdag den 11. februar, 

og med 72 deltagere var salen 
fyldt helt op. Faktisk blev udval-
get endda nødt til at sende folk 
væk, der ikke var tilmeldte. 
Som underholdning bød arran-

gementet på et halvtimes oplæg 
fra Lone Krogh, der gav en for-
nøjelig og morsom smagsprø-
ve krydret med små sproglige 
anekdoter fra børn i børnehaven 

og med børnesange, der synges 
i børnehaven i dag og for 50 år 
siden. Alt i alt et meget vellykket 
arrangement og som bliver gen-
taget til efteråret den 07. oktober 

2023.
Programmet til arrangementer 
fra Humanitært Udvalg kan fåes 
i SSFs sekretariater, hos Claudia 
Jans (+49 461 14408 120) er på 
SSFs hjemmeside:

Onsdag aften besluttede SSFs 
Hovedstyrelse enstemmigt at 
opsige den samarbejdsaftale, 
der danner grundlaget for Det 
Sydslesvigske Samråd. Dermed 
trækker SSF sig fra rådet, der 
gang på gang har været årsag 
til negative overskrifter. 
Beslutningen blev truffet på et 
ekstraordinært møde onsdag 
aften. På dagsordenen stod 
kun ét emne: “SSFs fremtidige 
position i Samrådet”. Forinden 
havde SSFs Forretningsudvalg 
enstemmigt indstillet til Hoved-
styrelsen, at mindretallets kultu-
relle hovedorganisation trækker 
sig fra Samrådet.
- Vi har efter de seneste møder i 
Samrådet drøftet udviklingen, og 
vi vurderer, at SSF ikke længere 
kan stå inde for, hvad der fore-
går i Samrådet, fastslår SSF-for-
mand Gitte Hougaard-Werner.
Hun peger blandt andet på, 
at Samrådet er præget af 

bloktænkning, mistro og mis-
undelse, og at situationen er så 
betændt, at demokratiske be-
slutninger ikke er mulige. Udvik-
lingen har ført til, at der både er 
uenighed om simple ting som 
et formandsvalg, men også om 
grundlæggende ting som for 
eksempel et fælles statement 
om krig i Ukraine eller en fælles 
sprogpolitik. 
På det seneste møde i Samrå-
det den 23. januar 2023 blev den 
betændte situation nok engang 
tydelig. Her blev der op til mødet 
holdt et lukket formandsmøde, 
hvor en lille gruppe af Samrå-
dets medlemmer forhandlede, 
hvem der skulle være formand.
- Lukkede formandsmøder og 
mistillid er ikke noget, vi som 
fællesskab kan være bekendt. 
Samarbejdet skal handle om 
mindretallet og ikke om, hvem 
man svinger godt med eller ej, 
siger Gitte Hougaard-Werner, 

der samtidig understreger, at 
der har været talrige forsøg på 
at rette op på situationen. 
- Udviklingen er ikke ny. Vi har 
talt om det her rigtig mange 
gange - også i Hovedstyrelsen 
og på Landsmødet - men det 
er desværre ikke lykkedes at 
rette op på udviklingen. Vi tror 
ikke længere på, at skuden kan 
vendes. Vi mener endda, at det 
er uansvarligt, uøkonomisk og 
naivt at fortsætte som hidtil, når 
der ikke er den mindste udsigt til 
forbedring, lyder det fra et enigt 
SSF-Forretningsudvalg.

Fortsætter samarbejdet
Opsigelsen af samarbejdsafta-
len får ingen negativ indflydelse 
på SSFs måde at samarbejde 
på. Det fastslog både Forret-
ningsudvalget, Hovedstyrelsen 
og Dansk Generalsekretariat. 
SSF er fortsat mindretallets kul-
turelle hovedorganisation, der 

altid tænker hele mindretallet 
ind.
- Vi har et godt og konstruktivt 
samarbejde, der på trods af den 
betændte situation i Samrådet 
fungerer i bedste velgående. 
Det ændrer vi ikke på. Samrådet 
har aldrig haft indflydelse på el-
ler været årsag til samarbejdet 
inden for mindretallet, fastslår 
SSFs generalsekretær Jens A. 
Christiansen. 
Samrådets medlemmer blev 
onsdag aften orienteret om Ho-
vedstyrelsens beslutning, der 
betyder, at SSF ikke deltager 
ved det næste møde i Samrådet. 
Det holdes den 20. marts. 
SSFs beslutning betyder end-
videre, at generalsekretariatet 
ikke længere yder sekretariats-
bistand til Samrådet og, at Gitte 
Hougaard-Werner ikke længere 
er kommissarisk formand.

SdU vil nytænke Samrådet
Efter SSFs beslutning om at 
trække sig fra Samrådet, holdt 
SdUs styrelse møde. På det 
drøftede medlemmerne, om 
SdU ligeledes vil forlade rådet. 
De blev enige om, at SdU fort-
sætter i Samrådet. I en presse-
meddelelse udtalte styrelsen:
”SdUs styrelse har respekt for 
SSFs beslutning om at trække 
sig fra Samrådet. SdUs styrelse 
vil gerne bidrage til at nytænke 
Samrådets funktion og samar-
bejdsform.”

Inviteret til Samrådsmøde
Samrådets nye kommisariske 
formand, Christians Jürgensen 
fra Dansk Centralbibliotek, ind-
kaldte efter SSFs udtræden til et 
møde i rådet. Det holdes i slut-
ningen af februar, og SSF er in-
viteret som gæst.

SSF trækker sig fra Samrådet

SUCCES

BE
SL

U
TT

ET



04                                                         
     

RETTELSE

Fejl i artikel
Martin Klatt, seniorforsker 
hos ECMI i Flensborg, har 
gjort opmærksom på, at der 
er to fejl i Ugeavisens artikel 
om nationale mindretal 
som europæisk opgave. 
Der var ifølge Martin Klatt 
ikke nogen folkeafstem-
ning i de tyske områder 
Eupen-Malmedy, der blev 
overdraget til Belgien efter 
anden verdenskrig. Best 
Practice eksempel med 
vidtgående tysk autonomi  
(i lighed med flamlænder-
nes og wallonernes) daterer 
heller ikke til tiden efter 
Første Verdenskrig, men er 
et meget nyere fænomen, 
der udsprang af forfatnings-
reformen i 1994, hvor det 
hidtil centralistiske Belgien 
blev til en forbundsstat.

Ugeavisen beklager fejlene.

FORNYELSE

Klægsbøl får eget 
SSW-Distrikt
Engagerede SSW-med-
lemmer i Klægsbøl er gået 
sammen om at oprette et 
eget distrikt, og vil der-
med også deltage direkte 
i kommunalvalget den 14. 
maj 2023.

Den stiftende general-
forsamling holdes den 2. 
marts 2023, klokken 19.30 
i Dörpscampus (Sportler-
heim), som ligger i Schul-
straße 5 i 25899 Klægsbøl 
(Klixbüll). 

Alle SSW-medlemmer i 
Klægsbøl er hjertelig invite-
ret til mødet, hvor distriktet 
formelt grundlægges og en 
bestyrelse vælges.

Efterfølgende holder det 
nye distrikt deres opstil-
lingsmøde med kandidater 
til kommunalvalget. 

Alle medlemmer af SSW, 
som bor i Klægsbøl har 
stemmeret.

HYGGE

Petanque Bar
I morgen, fredag den 17. fe-
bruar, inviterer SdU endnu 
engang til en sjov omgang 
petanque, drinks og hygge i 
store sal på Flensborghus.

Fra klokken 19:00 - 23:00 
kan der spilles indoor-pe-
tanque, tæppecurling og 
cross boule – alt sammen 
med en kold drink i hånden. 

Som noget nyt kan man 
også udfordre venner og 
familie i spillene dart og 
billiard. 

Arrangementet er for 16+.

Torsdag, d. 16. februar 2023

Til minde om Hildegard Srogosz - SSF 
Skovby har mistet en flittig ildsjæl

Dansk-frisisk kommunalpolitisk 
forening og SSW Landsforbun-
det tilbyder et kursus i, hvordan 
man laver gadevalgkamp. Det 
sker den 25. februar, kl. 10-12 på 
Flensborghus. Kurset er et trai-
ningsprogram for SSWs kandi-
dater og valgkæmpere.
Emnerne er blandt andet, hvor-
dan man laver synlig og kommu-
nikativ valgkamp, hvad man skal 

huske på i samtaler, og hvad der 
egentligt er at arbejde med.
Instruktør er Dr. Karin Haug, der 
er journalist og SSW-byråds-
medlem i Flensborg.
Kurset foregår på tysk. 
Yderligere informationer og 
tilmelding: Keno Jaspers, 
Dansk-frisisk kommunalpolitisk 
forening, mail: keno.jaspers@
ssw.de

Klar til gadevalg-
kamp med SSW

Bevar Flensborg Fjord – 
SSW holder debataften
Torsdag, 16. februar 2023, kl. 
19.00 holder SSW en debataften 
under overskriften ”Vandkvalite-
ten i Flensborg Fjord - Hvad kan 
vi gøre?”. Det foregår på Kobber-
mølle Danske Skole i Wassersle-
ben.
Flensborg Fjords økologiske til-
stand er dårlig. Det er man både 
fra dansk og tysk side enige om. 
Årsagerne er ligeledes kendt. 
Især iltmanglen belaster fjorden 
vedvarende. 
Sidste september var iltsvindet 
ekstremt højt. Udryddelsen af 
dyreverdenen og tabet af biodi-
versiteten er følgerne. At der skal 
foretages flere tiltag til forbed-
ring af vandkvaliteten, er også 
åbenlyst, ligesom et samarbejde 
mellem Danmark og Tyskland er 
nødvendigt. 
Selve debataftenen er delt op 
i forskellige parter: Den aktu-
elle tilstand af Flensborg Fjord 
beskrives. Derefter er der fokus 
på at finde mulige løsninger ud 
fra begge landes synsvinkler, 
og at skitsere muligheder for 
en grænseoverskridende frem-
gangsmåde. 
Repræsentanter fra det ansvarli-
ge Slesvig-Holstenske ministeri-
um, fra Danmark, Slesvig-Flens-
borg Amt, landbrugsforeningen 
og fra naturfredningsforeningen 
indleder med korte statements. 
Spørgsmål og kommentarer fra 
publikum og fra aftenens vært 
afrunder aftenens forløb. Arran-
gementet varer ca. to timer og 

der vil være en tolk tilstede. 
Landdagsmedlem Christian Dir-
schauer leder debatten, panelet 
består af:
Thorsten Elscher, Landet Sles-
vig-Holstens leder af afdelingen 
for vandkultur, jord- og kystbe-
skyttelse, Thorsten Roos, Sles-
vig-Flensborg Amts leder af 
afdeling for kreds-, bygge- og 
miljøudvikling, Malte Jacobsen, 
formand for kredsens land-
brugsforening Flensborg, Car-
sten Jürgensen, Danmarks Na-
turfredningsforening, Afdeling 
Sønderborg. 
Spørgsmål om arrangementet 
bedes rettet til: Rainer Wittek, 
rainer.wittek@ssw.de
Debataftenen er arrangeret af 
SSWs landsforbund og MdL 
Christian Dirschauer.

På vegne af bestyrelsen i SSF 
Skovby, skriver formand Inge 
Lindahl-Koitzsch:

»Da Hildegard blev medlem af 
SSF i marts 1947, var det ikke 
selvfølgeligt at man bekendte 
sig offentligt til det danske. Trods 
vanskelighederne holdt hun ved 
og hun var med til at nedbryde 
barriererne. Hun forblev et tro-
fast medlem af det danske min-
dretal til hendes bortgang.
Hildegard har været en tro støtte 
i arbejdet her i Skovby. Hun be-
stred flere bestyrelsesposter fra 
1965 og frem til 2001.
Da vi fik det nye forsamlingshus 
”Hærvejshuset”, var Hildegard 
med til at gøre det til en fest, og 
vores venskabsforening ”Kjel-
lerup Grænseforening” har tit 
spurgt ”Hvordan går det damen 
med den røde hat?” 
Et herligt billede af Hildegard, 
der ikke var bange for at sætte 
sin hat som hun ville. I 1990’erne 
grundlagde hun ”Seniorklubben”, 
som hun stod i spidsen af frem 
til 2013. I årenes løb sørgede hun 
for, at der jævnligt blev samlet 
en gruppe, så de sammen tog til 
”Bennetgård” i 14 dage. Hun nød 
at hygge sig sammen med de 

andre, hvor de sammen levede 
en dansk hverdag.
Da der var brug for hjælp til vort 
20 års jubilæum, sagde Hilde-
gard ”det kan Seniorklubben 
ordne. De, der ikke kan bage, 
kan hente kager hos bageren. 
Also geritzt”. Skulle der nye duge 
til forsamlingshuset, så købte 
Hildegard stof og syede lige et 
”par” duge (12 stk).
I knap 25 år var hun også vo-
res degn og hjalp pastor Terp 
med at afholde gudstjenesterne 
i ”Hærvejshuset”. Her blev hun 
understøttet af hendes kære Ed-
mund.
Noget der lå ægteparret Sro-
gosz på hjertet var Årsmøder-
ne i Slesvig. De cyklede ind til 
SIF Pladsen med kaffe og kage 
i cykelkurven, for at sætte sig i 
skyggen under træerne ved si-
den af flagstængerne. Edmund 
var hende altid en stor støtte, 
han stod hende bi, ligegyldigt 
hvad hun ville arrangere. Vi hu-
sker gerne tilbage og ser Hilde-
gard og Edmund gå hånd i hånd 
gennem Skovby. 
SSF har æret hende med Oberst 
H. Parkovs ”Sydslesvigpris” i 
1998.
For hendes sociale engement 

her i Skovby, er hun i januar 2011 
blever tildelt ”Ehrenamtspreis 
der CDU” Skovby. En tak for at 
yde et stort arbejde for SSF og 
”Seniorenbeirat” her i Skovby 
unden dog at lukke flertalsbe-
folkningen ude.
Ih, hvor var Edmund stolt.
SSF Skovby har meget at takke 
Hildegard for. Hun var aktiv her i 
distriktet indtil hendes flytning til 
”Magretegården” i Slesvig. Hen-
des Seniorklub forblev hun tro. 
Hun kom stadig indtil november 
2022, når blot hun blev hentet. 

Som skrevet var hun os tro til det 
sidste.
Vore tanker går til familien, der 
har mistet en varmhjertet mor, 
svigermor, Oma og oldemor.
Æret være Hildegards minde.«

På billedet ses Hildegard sam-
men med Edmund. Hildegard 
blev SSF-medlem i 1947. Hun 
blev valgt som besidder i besty-
relsen i 1965. Fra perioden 1983 
til 2001 var hun på skift bisidder 
og næstformand. 

25. FEBRUAR
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Strygekvartet spiller Beetho-
ven, Barber og Dvořák i Slesvig

Tirsdag den 28. februar kl. 16 er 
Rejhan Bosnjak og Lene Lund 
på pletten, når der skal anbefa-
les nye romaner og andre per-
sonlige favoritter på Flensborg 
Bibliotek.
Rejhan Bosnjak er historiker i 
Forskningsafdelingen. Han for-
sker og laver undersøgelser 
omkring mindretallet, men her 

vil han fortælle om de romaner, 
han læser, når han ikke fordyber 
sig i faglitteraturen.
Lene Lund er bibliotekar på 
Flensborg Bibliotek. Hun præ-
senterer nogle af de nye roma-
ner, som biblioteket køber. 
Entréen er fri, tilmelding til dcb@
dcbib.dk.

Biblioteket anbefaler

Tirsdag den 28. februar kl. 18.55 
kan man komme til årets første 
livestream fra Aarhus Universi-
tet, på Flensborg Bibliotek. 
Hvad fortæller boringer ned i 
Grønlands indlandsis os om 
klima, skovafbrænding, vulkan-
udbrud m.m. i historisk og forhi-
storisk tid? De dybeste boringer 
ned i mere end 100.000 år gam-
mel is giver viden om, hvor me-
get havspejlet kan stige i frem-
tiden. Ved professor i glaciologi, 
Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr 
Instituttet, Københavns Univer-
sitet
Fri entré. Tilmelding til dcb@dc-
bib.dk
Foredragene livestreames fra 
Aarhus Universitet og arrange-
res af Faculty of Natural Scien-
ces, Aarhus Universitet og 
udbydes sammen med Carls-
bergfondet.

”Hvad Grønlands indlandsis lærer os”

Foredrag på biblioteket: Tan-
ker om digital dannelse
Onsdag d. 22. februar kl. 19 for-
tæller lektor, ph.d., Stine Liv Jo-
hansen på Flensborg Bibliotek, 
hvordan man bliver digitalt dan-
net, hvad det betyder for vores 
hverdag, og hvad det overhove-
det skal gøre godt for.
Digital dannelse er noget, alle 
skal have, ikke kun børn og unge, 
som man ofte taler om, men 
også forældre og bedsteforæl-
dre. Men hvad er digital dannel-
se? Er det at kunne begå sig på 
de sociale medier, vide hvordan 
man betaler med MobilePay el-
ler at gennemskue algoritmer? 
Alle bliver i dag udfordret af en 
mere digitaliseret hverdag, og 

nye undersøgelser viser, at man-
ge stadigvæk har svært ved at 
begå sig i den.
Stine Liv Johansen er lektor, ph.d. 
ved Center for Børns Litteratur 
og Medier på Aarhus Universitet 
og tidligere formand for Medie-
rådet for Børn og Unge. Hendes 
seneste bog, 10 tanker om digi-
tal dannelse, udkom i 2022. Her 
samler hun mange års forskning 
på en overskuelig måde.
Entréen er på € 5,- med forsalg 
på biblioteket.  
Foredraget er arrangeret af 
Dansk Centralbibliotek og Syd-
slesvigs danske Ungdomsfor-
eninger.

Fredag den 24. februar danner 
A.P. Møller Skolen rammen for 
Sønderjyllands Symfoniorke-
sters strygekvartet, der byder 
på værker fra tre store mestre 
indenfor klassisk musik.  
Sønderjyllands Symfoniorke-
sters strygekvartet består af Mi-
haela Oprea og Niels Christian 
Lund Mathiesen (violin), Jacob 
Elmedal Johansen (bratsch) og 
Martin Pratissoli (cello). Udover 
at være meget entusiastiske mu-
sikere i Sønderjyllands Symfoni-
orkester har de også et omfat-
tende musikalsk virke. 
Ved aftenes koncert spiller kvar-
tetten værker af: Ludwig van 
Beethoven, Samuel Barber og 
Antonín Dvorák.
Man kan se frem til musikalsk 
aften for alle, der elsker klassisk 
musik - især violin.
Koncerten starter kl. 19:30, den 
er arrangeret af Sydslesvigsk 
Forening (SSF), og billetter kan 

købes her: www.ssf-billetten.
de, +49 461 14408 125, SSFs 
sekretariater, Aktivitetshuset, 
sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 7 

FL, Reisebüro Peelwatt, Marie-
Curie-Ring 39 FL og ved ind-
gangen.

24. FEBRUAR

22. FEBRUAR

Mozarts ”Tryllefløjten” for 
hele familien i Flensborg

Det er alle generationer, der kan 
glæde sig til og opleve den udø-
delige opera ”Tryllefløjten” og 
dets smukke musik i en publi-
kumsvenlig forkortet udgave, 
når ”Den Jyske Opera” gæster 
Deutsches Haus lørdag den 25. 
februar.
Ingen anden opera har fortryllet 
generationer af børn og voksne 
som Mozarts udødelige Trylle-
fløjten. For at inspirere forældre 
og bedsteforældre til at lade de-
res børn opdage musikkens og 
kunstens verden, præsenterer 
Den Jyske Opera en helt særlig 
opsætning af Tryllefløjten: Med 
stort orkester og de bedste san-
gere men forkortet, så den ikke 
er længere end en god børne-
film. Forestillingen præsenterer 
nuværende og kommende Mo-
zartfans for alle de berømte me-

lodier. Og som prikken over i’et 
hentes orkestret op i øjenhøjde, 
så alle i salen kan opleve glæ-
den ved den uendeligt smukke 
musik.
Tryllefløjten tager publikum med 
ind i operaens magiske verden 
af musik, prinser, prinsesser, 
mystiske troldmænd og en ond 
dronning. Operaen handler om 
det gode mod det onde - om ly-
sets kamp mod mørket.
Koncerten starter klokken 15, 
den er arrangeret af SSF, og 
billetter kan købes her: www.
ssf-billetten.de, +49 461 14408 
125, SSFs sekretariater, Akti-
vitetshuset, sh:z Ticketcenter, 
Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro Peel-
watt, Marie-Curie-Ring 39 FL og 
ved indgangen
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Danevirke Museum arrangerer en „1864-dag“
I anledning af den danske vin-
terferie inviterer Danevirke Mu-
seum til en „1864-dag“ i Dan-
newerk ved Slesvig den 18. 
februar. Fra kl. 10 til 16 kan publi-
kum deltage i en række aktivite-
ter, fremvisninger, korte foredrag 
og en særlig 1864-rundvisning.
I centrum for arrangementet står 
livsvilkårene for de danske sol-
dater ved Danevirke, der i titu-
sindevis måtte tilbringe vinteren 
1863-64 ved den største danske 
stilling. Museets lille „1864-hær“ 
giver et indblik i soldaternes 
hverdag. Museet orienterer om 
Danevirkes rolle i krigen 1864, 
soldaternes udrustning, deres 
mad og deres liv ved Danevirke. 
Voksne og børn kan fremstil-

le en personligt signet af tin og 
få skrevet et brev hjem, som de 
forsegler. I anledning af dagen 
præsenterer museet sådanne 
originale signeter fra menige 
danske soldater, der er fundet af 
arkæologer ved Danevirke. Det 
er første gang, at disse signeter, 
der allerede begejstrede Dron-
ning Margrethe under hendes 
besøg i 2019, vises for offent-
ligheden. Desuden er der bl.a. 
mulighed for at prøve børnelege 
fra 1800-tallet og bage snobrød. 
Ved en særlig vandring med 
æsler fra Dannevirke til Kurborg 
kan gæsterne gå på opdagelse 
med museumsleder Lars Erik 
Bethge. På dette afsnit er de 
enorme skanser fra 1860erne og 

moderniserede afsnit af volden 
synlige den dag i dag.
Arrangementet finder sted ved 
Danevirke Museums midlertidi-
ge besøgscenter i Hauptstr. 0 i 

Dannewerk.

Foto
Menige danske soldater ved Da-
nevirke fordrev i 1864 tiden med 

at fremstille personlige signeter 
af blykugler. De blev formentlig 
brugt, til at forsegle deres breve 
hjem.  Seglringe var ellers kun 
noget for officerer. 
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Helligåndskirken i Flensborg 
genåbner den 14. februar

Gode nyheder trænger alle til at 
høre og her er én: Helligåndskir-
ken i Flensborg genåbner! Det 
sker tirsdag d. 14. februar, hvor 
publikum igen har mulighed for 
at aflægge kirken et visit. No-
get som flere tusinde turister og 
strøgkunder på Storegade hvert 
år benytter sig af. 
Helligåndskirken har været luk-
ket siden september 2022. År-
sagen var en helt nødvendig, 
indvendig renovering på grund 
af et bekymrende og omfatten-

de angreb af skimmel. Oprin-
delig forventede man at kunne 
genåbne efter nogle måneder. 
Men den tekniske metode til 
renovering og forebyggelse af 
fremtidige skader blev genstand 
for en intern drøftelse i ”Denk-
malschutz”, der har tilsyn med 
byens fredede bygninger og en 
deraf følgende forsinkelse. Nu er 
kirken renset for skimmel, luften 
er frisk og ren og kirken kan igen 
tages i brug. 
Desværre er arbejdet ikke helt 

afsluttet. Der resterer stadig en 
pudsning og kalkning af de re-
noverede teglstensvægge. Des-
uden skal der etableres et nyt 
udluftningsanlæg, der skal med-
virke til at holde det gamle hus 
i god stand og give et godt in-
deklima. 
Første gudstjeneste i Hellig-
åndskirken er på søndag, d. 19. 
februar, kl. 10.00, hvor provst 
Hasse Neldeberg Jørgensen 
prædiker. Efter gudstjenesten er 
der mulighed for at nyde et glas 
vin og høre lidt om det omfat-
tende projekt med renoveringen 
af kirken. Provsten har også ”Fy-
raftensang” torsdag d. 23. febru-
ar kl. 16.30. En halv times tid med 
musik, salmesang og fortælling i 
det smukke rum.  
 
På billedet ses menighedsråds-
fomand Rita Jacobsen foran den 
renoverede søndre teglsten-
smur. Der mangler stadig puds 
og kalkning.

(Foto: privat)

Fitness workshops i Idrætshallen
Den 25. februar inviterer SdU til 
en dag med sved på panden i 
Idrætshallen, Flensborg, når de 
tre fitnessinstruktører Hans Jør-
gen Wollesen, Betina Sommer-
set og Randy Steffensen under-
viser i tre forskellige workshops. 
De tre workshops tager ud-
gangspunkt i fitness-formerne 
Strong Nation, Zumba Fitness 
og Zumba Gold og tilbyder no-
get for alle aldre. Strong Nation 
er hård fysisk træning beståen-
de af fire blokke med stigende 
intensitet. Her kommer man 
igennem alt fra push-ups til 
squats og er garanteret sved på 
panden. Zumba Fitness er en 
kombination af hurtige og lang-
somme bevægelser til energisk 
og rytmisk musik. Det er effek-
tivt til både vægttab og toning af 

kroppen samtidig med, at man 
har det sjovt og får pulsen op. 
Zumba Gold er for den aktive 
ældre, der søger en modificeret 
dansetime, og er en sjov og ef-
fektiv motionsform, der kombi-
nerer latin danseelementer i en 
ny og utrditionel træningsform.

Arrangementet finder sted fra 
klokken 11:00-13:00 og koster 
10,- € inklusiv frugt og vand. 

Tilmelding skal ske se-
nest den 20.02. på www.dgi.
dk/202314554002 og tilmeldin-
gen er bindende.

Konfirmandlejr i Abild

Fredag eftermiddag drog konfir-
manderne fra Sild mod fastlan-
det for at deltage i weekendens 
konfirmandlejr på Abild Skole og 
møde årets andre konfirmander 
fra både øst og vest i grænse-
landet.
Mange af børnene fra Sild skal 
efter 8. klassetrin begynde på 
Duborg-Skolen og havde derfor 
set frem til at møde nogle af de-
res fremtidige kammerater.
Lejren var arrangeret af flere 
præster og frivillige fra Dansk 
Kirke i Sydslesvig og der blev 
lavet eksotisk mad, afholdt bi-
belløb, kunstværksted, korsang 
og meget andet. Søndag mor-
gen sluttede lejren med at kon-
firmanderne holdt gudstjeneste 
for og med den lokale menighed 

i Abild Kirke. 
Formålet med lejren var at give 
de unge mennesker fra de for-
skellige egne af grænselandet 
en følelse af fællesskab og sam-
menhold, som del af årets kon-
firmationsforberedelse.
Øboerne var naturligvis både 
spændte og lidt nervøse på vej 
derhen, men lejren var en stor 
succes og der blev dannet nye 
venskaber og uddelt mange 
knus og kram om søndagen før 
afrejse.
Tak til årets modigste konfir-
mander, der turde kaste sig ud 
i at møde nye mennesker, skrive 
bønner og stille sig op og synge 
foran de mange i kirken søndag 
morgen.

(Foto: pixabay)
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Nicole Schönhof blev tirsdag 
aften nyvalgt til distriktsbestyrel-
sen i SSF Tønning-Garding. 
Hun er bosat i Oldenswort, og 
afløser Christel Jansky, som ikke 
ønskede genvalg. 
Også på suppleantposten kom 
et nyt ansigt til, nemlig Daniela 
Holm. 
Forinden havde kassereren 
måttet aflægge årsberetningen, 
da formanden Kerstin Meinert 
var blevet syg. Hun havde dog 
nået at forfatte beretningen, så 
Andrea Holste kunne nøjes med 
at læse den op. I beretningen 
kunne hun blandt andet fortælle 
om en filmeftermiddag, som gav 
to nye familier som medlemmer, 
om et velbesøgt sankthansar-
rangement og om familiesprog-
dagene, der er en stor succes.
Af beretningen fremgik også, at 
distriktet fremover vil sende det 

meste ud elektronisk, da det er 
blevet ret dyrt i porto at sende 
som papirpost.
Det var der enkelte kritiske rø-
ster imod. 
 
På billedet ses Nicole Schönhof, 
der er ny i bestyrelsen i Tøn-
ning-Garding.

Ny i bestyrelsen i Tønning-Garding

VALGT

25. FEBRUAR
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En hyldest til Sydslesvigs største forfatter
Willy-August Linnemann er helt 
afgjort det største navn, når det 
gælder Sydslesvigere, der opnå-
ede berømthed som forfattere 
i Danmark. Han modtog Søren 
Gyldendalprisen 1958, Kritiker-
prisen 1959, De Gyldne Laurbær 
1959 og Holbergmedaljen 1968. 
Hans navn kan med rette næv-
nes i flæng med navne som Ka-
ren Blixen eller Tove Ditlevsen.
Alligevel er Willy-August Linne-
mann for mange et lidt ukendt 
navn. Det gælder både i Dan-
mark, hvor Linnemann hører til 
en generation af forfattere, hvis 
stjerner blev fortrængt af moder-
nismen. Men det gælder også i 
Sydslesvig, hvor mange slet ikke 
er klar over, at mindretallet har 
opfostret en så betydningsfuld 
forfatter, som Linnemann var. 
Der er ingen tvivl om, at Wil-
ly-August Linnemann har for-
tjent at blive hyldet. Derfor - og 

efter henvendelse fra Holger 
Thietje - sætter SSF nu en min-
deplade op til ære for forfatte-
ren. Den kommer til at hænge i 
gangarealet ved den store sal på 
Flensborghus. På den måde bli-
ver alle gæster på stedet mindet 
om denne fremtrædende kunst-
ner fra Sydslesvig. For selv om 
Linnemann forlod hjemstavnen, 
var han altid optaget af grænse-
landet og Sydslesvig. I hans bø-
ger spiller regionen, identiteten 
og særligt Flensborg en vigtig 
rolle.
Mindepladen, der nu får plads 
på Flensborghus, så den også 
kan ses af besøgsgrupper fra 
Danmark, er lavet af kunstner 
Erik Fredens fra Hostrupskov 
ved Aabenraa.

Vakte læselysten
Mindepladen blev præsenteret 
ved et arrangement på Flens-

borghus den 9. februar. Inden 
kunstner Erik Fredens sammen 
med SSFs generalsekretær Jens 
A. Christiansen løftede sløret 
for mindepladen, fik publikum 
et indblik i Linnemanns for-
fatterskab. Tre Linnemann- og 
grænselandseksperter holdt tre 
oplæg med hver deres fokusom-
råde. Mens Annegret Friedrich-
sen, der er forskningsbibliote-
kar og forfatter, havde fokus på 
Linnemanns Europafortællinger, 
så Ivy York Möller-Christensen, 
professor emer., Europa-Univer-
sität Flensburg, på forfatterens 
første tre værker. Sidst i rækken 
var Johan de Mylius, profes-
sor emer., Syddansk Universi-
tet Odense. Han havde fokus 
på Linnemanns Fabrikanten/
Sunesen Schleswiger-serie, og 
han afsluttede sit oplæg med 
følgende ord: Det her er i mine 
øjne hovedværket i dansk litte-

ratur, der venter på at nogen vil 
fordybe sig i det.
Ordene ramte plet denne tors-
dag aften i Flensborg, hvor læ-
selysten for alvor blev vakt.  

REMINDER

Generalforsam-
ling SSF Flens-
borg C-D-V
OBS! Den 16. februar, med 
andre ord i aften, holdes 
der generalforsamling for 
distriktet Flensborg Cen-
trum-Duborg-Vest. Mødet 
starter kl. 18.00 i Lille Sal på 
Flensborghus. 

VALGHANDLING

Generalforsam-
ling i Sporskifte
I Flensborgs sydvestlige 
hjørne, Sporskifte, holdes 
der generalforsamlinger 
for både SSF- og SSW-di-
strikterne mandag, den 27. 
februar, kl. 19.00 i Det Dan-
ske Hus. For SSFs vedkom-
ne skal der i år vælges en 
formand, bisiddere, sup-
pleanter og de delegerede 
for både landsmødet og 
bygeneralforsamlingen. For 
at starte aftenen på en god 
måde, serveres der en bid 
mad. Derfor beder bestyrel-
serne venligst om en tilmel-
ding til bysekretariatet pr. 
mail flby@syfo.de eller på 
tlf. 0461 14408-125/126/127

TEKNIK

Kvindeforening 
aflyser filmaften 
i Harreslev
På grund af tekniske 
problemer er man nødt til 
at aflyse Filmaftenen den 
16.2.2023, der skulle have 
været vist på skolen.

TRADITION

Fastelavn er te-
maet
Tirsdag den 21. februar 
holder Uffes Kaffebar igen 
åbent på Uffe-Skolen i Tøn-
ning fra klokken 15-17. Det 
er februar, og det har lige 
været fastelavn, så fastelavn 
er dagens tema. Børnene 
kan lave masker og der ser-
veres fastelavnsboller til den 
kaffe, der altid er rigeligt af, 
når Uffes Kaffebar er åben. 
Som vanligt kommer også 
bogbussen på besøg.

Et dramatisk landdagsvalg i 2005 – 
på vej til magten

Familieaktivitetsdag - noget for hele flokken

I marts holder Anke Spooren-
donk to foredrag under over-
skriften “Et dramatisk landdags-
valg i 2005 – på vej til magten”. 
Valget til Landdagen i 2005 hav-
de nemlig stor betydning for 
SSWs udvikling som moderne 
mindretalsparti. Valget var fyldt 
med dramatik, og SSW befandt 
sig i orkanens øje, fordi parti-
ets to mandater var tungen på 
vægtskålen. 
Under dette forløb var SSW og 
Anke Spoorendonk under stort 
pres. Anke modtog trusselsbre-
ve, og var en overgang under 
politibeskyttelse. I et lidt længe-
re perspektiv betød valget også, 
at SSW var parat til syv år sene-
re – i 2012 – at træde ind i en re-

gering med Anke Spoorendonk 
som minister. 
Det første af de to foredrag hol-
des torsdag den 2. marts kl. 
17 på Flensborg Bibliotek. Det 
streames direkte til Medborger-
huset i Egernførde.
Mandag den 6. marts kl. 16.30 
besøger Anke Spoorendonk så 
Slesvig Bibliotek. Der er fri entré. 
Tilmelding til foredraget i Flens-
borg bedes henvendes til dcb@
dcbib.dk, tilmelding til streaming 
i Egernførde foregår via keh@
dcbib.dk, og til Slesvig bedes 
man sende tilmeldingen til sles-
vig@dcbib.dk.
De to foredrag er arrangeret af 
Dansk Centralbibliotek og SSW.

Lørdag den 11. februar bød SdU 
endnu engang på Familieaktivi-
tetsdag i Idrætshallen. Her var 
der budt op til børn og barnli-
ge sjæle med hoppeborge, for-
skellige idrætslige aktiviteter, 
nerf-kampe, VR-briller, e-sport, 
tryk af egne t-shirts, og meget 
mere.
Der var også mulighed for at 

købe noget godt til ganen - og 
så kunne man købe og sælge 
børnetøj, legetøj og mm. Fami-
lieaktivitetsdagen indeholder 
nemlig et loppemarked. Med 
et så omfattende og indholds-
stærkt program, var det klart, at 
Idrætshallen igen var godt fyldt. 
Familieaktivitetsdagen er et fast 
punkt i SdUs kalender. 

2. & 6. MARTS

FORTJENT

PROGRAM

(Foto: Lars Salomonsen, arkiv)

(Foto: Tim Riediger, SSF)
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Gården Festival vender tilbage
På en varm sommerdag i juni 
måned 2022 blev et idyllisk na-
turområde på Tydal Spejdergård 
forvandlet til en livlig festival-
plads fyldt med musik, latter og 
glade dage. Årsagen var SdUs 
spritnye festival ”Gården”, der 
fandt sted for første gang som 
en del af årsmødeprogrammet. 
Efter en begivenhedsrig dag og 
nat med gode koncerter, fest, 
dans og en følelse af fællesskab, 
stod det klart for arrangørerne, at 
festivalen vender tilbage i 2023.  

Gården Festival 2023 
Igen i år finder Gården Festival 
sted årsmøde-lørdag, som i år 
er den 10. juni, og festival-team-
et glæder sig allerede til at åbne 
pladsen igen på Tydal Gård.  
- Sidste år endte festivalen med 
at blive udsolgt, og i år har vi 
derfor gjort plads til flere be-
søgende på pladsen, forklarer 
SdUs Unge- og Kulturkoordina-
tor Nina Weissbeck, der var med 
til at organisere og planlægge 
festivalen. 
Men selvom festivalen bliver 
udvidet, råder Nina dog til ikke 
at vente for længe med at købe 
billet, hvis man vil sikre sig en 
plads.  
På typisk festivalfacon har Går-
den også et eget campingområ-
de, hvor man kan slå sit telt op 
og overnatte. For de overnat-
tende gæster er der ydermere 
mulighed for at rejse med bus i 
samlet flok til årsmødepladsen 
om søndagen.  

Frivillig drivkraft 
Ideen til festivalen opstod under 
et fælles SdU Unge- og Kultu-
rudvalgsmøde tilbage i de mør-
ke vintermåneder af 2021. Her 
fik de unge frivillige ideen til at 
skabe et fællesarrangement for 
alle unge og unge-voksne i Syd-
slesvig. Der blev hurtigt sam-
mensat en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra alle udval-
gene som sammen med SdUs 
kulturkoordinatorer gik i gang 
med at forme hvad der skulle 
blive Gården Festival. Efter utal-
lige timers planlægning og sved 
på panden, stod et sejt frivilligt 
festival-team på ca. 20 personer 
klar til at åbne pladsen for de ca. 
500 besøgende for første gang. 
Igen i år er festivalens drivkraft 
et solidt team af engagerede fri-
villige, der arbejder på at gøre 
oplevelsen endnu federe end 
sidste år.  
- Vi er glade for at hele Sydsles-
vig tog så godt imod Gården 
Festival sidste år, og vi arbejder 
derfor hårdt på at skabe en end-
nu bedre oplevelse for alle festi-
valens gæster i år, fortæller Nina. 

Gentager succesen  
Selvom festivalen er planlagt af 
unge for de unge, er alle ald-
re velkommen på Gården, som 
Nina understreger, 

- Alle skal føle sig velkommen til 
at deltage i festlighederne, men 
vil man overnatte på festivalen 
og deltage i Gårdens afterparty 
skal man være fyldt 18+. 

Gården Festival byder atter på 
et nuanceret musikalsk pro-
gram med regionale bands som 
NorderPopChor, hora, YOURD-
AUGHTERS og DJ MAYA. Men 
festivalen får også fint besøg af 
to danske bands, når det køben-
havnske diskoband The Colour 
og den elektroniske kunstner 
Lydmor lægger vejen forbi Går-
den. Mellem koncerterne har 
man mulighed for at deltage i 
diverse workshops på festival-
pladsen, når aktører som Akti-
vitetshuset og SdUs DEKK-ud-
valg sørger for spændende 
tilbud i alt fra elektronisk musik 
og synthesizers til graffiti og ska-
teboarding. 

Billetsalg
Billetter til festivalen er sat til 
salg og kan købes via hjemme-
siden tixforgigs eller festivalens 
egen hjemmeside (Scan QR-ko-
de). Ungbilletten (til og med 26 
år) koster 15,- euro mens en vok-
senbillet (27+) koster 20,- euro.  

(Fotos: Leon Paulsen)
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