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Ønsker man en tur på 
Danevirke-voldene i 
usædvanligt selskab, er 
der hjælp at hente: Geder 
supplerer oplevelsen.

Den sydslesvigske læge 
dr. Georg Bollig har fået 
tildelt Slesvig-Holsten-for-
tjenstmedaljen, fordi 
han med sit koncept om 
»sidstehjælp« hjælper på-
rørende i forbindelse med 
dødsfald.

Forleden var det slut: 
Altmuligkvinden på Ej-
dersted, Kerstin Pauls, 
flyttede til Samsø (med sin 
Olli) og fik tak for indsats 
af bl.a. SSFs generalse-
kretær.

Geder Hæder Farvel

MIKKELBERG

Efterlyser 
weekendvagt
Mikkelberg søger weekendvagt til at 
passe sine kunstudstillinger.
Arbejdstider: 2-4 fredage, lørdage 
eller søndage om måneden i udstil-
lingsperioder.
Du er: dansktalende, udadvendt og 
ansvarsbevidst.

Vi tilbyder: et minijob i et åbent, 
uformelt og hyggeligt arbejdsmiljø.
Er du interesseret, så kontakt os:
Mikkelberg Center for Nordisk Kunst 
og Cricket, Horstedter Chaussee 1, 
25856 Hattstedt, 04846 6604, info@
mikkelberg.de.

SSW

Efterlyser 
kontant støtte
Under mottoet ”Vi tager til Berlin, 
og du kan støtte os” efterlyser SSW 
kontant hjælp. Støtten kan gives 
som finansielt bidrag eller ved at 
blive medlem.
Førstnævnte kan ske meget en-
kelt - ved at klikke på donation på 
https://www.ssw.de/aktiv-werden/
geld-spenden.
Du kan selvfølgelig også blive med-
lem - lige så nemt - og være med i 
stedet for at se på. For at tilmelde 
dig online, gå her: https://www.ssw.
de/aktiv-werden/mitglied-werden
SSW står i de næste år over for 
mange udfordringer f.eks. forbunds-
dags- og landdagsvalgkamp. Men 
SSWs økonomiske ressoucer er be-
grænset.  
Som ny økonomi-ansvarlig for SSWs 
landsforbund vil det glæde mig 
meget, hvis I overvejer at give en 
pengegave til SSW, siger 2. næstfor-
mand Christian Dirschauer. 
Hvert bidrag – småt eller stort – er 
velkommen. Han garanterer, at 
pengene udelukkende går til de 
kommende valgkampe. Som noget 
nyt kan man nu direkte på SSWs in-
ternetsider betale med kreditkort.
I starten af næste år får man tilsendt 
en kvittering, således man kan godt-
gøre sit bidrag ved skattevæsenet. 
For hver euro i pengegave får man 
50 cent tilbage i skat. Samtidig får 

SSW for hver euro gave 0,45 € i til-
skud via  partifinansieringen.

BEGRENZTE RESSOURCEN
Der SSW hat in den nächsten Jahren 
viele Herausforderungen zu bewäl-
tigen zum Beispiel eine Bundestags- 
und Landtagswahl, aber unsere fi-
nanziellen Ressourcen sind, wie ihr 
wisst, begrenzt.
Als neuer Schatzmeister der Partei 
würden es mich sehr freuen, wenn 
es Euch möglich wäre, eine Spen-
de an den SSW zu geben, sagt 2. 
SSW-Vize Christian Dirschauer.
Jeder Betrag – ob klein oder groß – 
ist herzlich willkommen. Der SSW 
garantiert, dass diese Spende direkt 
für die kommenden Wahlkämpfe 
verwendet wird. 
Auf der SSW-Internetseite ist es jetzt 
ganz leicht direkt mit der Kreditkar-
te zu spenden: 
https://www.ssw.de/aktiv-werden/
geld-spenden
Anfang nächsten Jahres erhält man 
eine Spendenbescheinigung für 
das Finanzamt und kann somit die 
Spende steuerlich absetzen. 
Je 1€ Spende bekommt man 50 
Cent Steuern zurück. Die Partei be-
kommt für je 1€ Spende dazu noch 
0,45 € zusätzlich aus der Parteienfi-
nanzierung. 
SSW-Konto/ IBAN: DE36 2152 
0100 0000 0173 29 - BIC: UNBN-
DE21XXX

SCHACKENBORG MUSIKFEST

Klassiske toner 
i skønne omgivelser

Koncerterne bliver afholdt i den nænsomt restaurerede slotfeltlade ved Schackenborg Slot, som har en helt fortryllende 
atmosfære og akustik. (Foto: schackenborg.dk)

Med fornøjelse er Sydslesvigsk For-
ening partner i Schackenborg Musik-
fest, der byder på enestående klassisk 
musik i en helt unik omgivelse.
Fra den 13. til 15. august danner 
Schackenborg Slot i Sønderjylland 
rammen om en klassisk musikfestival 
i international klasse. Schackenborg 
Musikfest er skabt af Den Danske 
Klarinettrio i samarbejde med Per Erik 
Veng og Schackenborg Fonden og by-
der på klassiske koncerter med både 
unge spirende talenter og internatio-
nale kunstnere i særklasse – herunder 
den verdensberømte tyske violinist, 
Christian Tetzlaff.
Ved Schackenborg Musikfest optræ-
der og samarbejder topkunstnere 

fra Danmark og Tyskland, hvilket de 
kommende år yderligere udvides med 
nye tiltag og programmer.
Med sin beliggenhed på Schacken-
borg Slot i det idylliske Møgeltønder, 
få kilometer fra landegrænsen til 
Tyskland, vil Schackenborg Musik-
fest foregå i de smukkest tænkelige 
rammer. Publikum kan glæde sig til 
at opleve nogle af verdens dygtigste 
musikere opføre klassiske toner i det 
naturskønne grænseland.
Festivalen, der afholdes for første 
gang, løber over tre dage og rummer 
tre koncerter og syv artister. Koncer-
terne bliver afholdt i den nænsomt re-
staurerede slotfeltlade ved Schacken-
borg Slot, som har en helt fortryllende 

atmosfære og akustik.
Åbningskoncerten byder den pris-
vindende violinist Christian Tetzlaff 
i samspil med Den Danske Klarinet-
trio, bestående af Martin Qvist Han-
sen, Jonathan Slaatto og Tommaso 
Lonquich.
Den følgende dag bliver talentkon-
certen spillet af nogle af de største 
spirende talenter indenfor klassisk 
musik, heriblandt Michael Germer, 
Jonathan Swensen og Gustav Piekut.
Læs mere om Schackenborg Musik-
fest og køb billetter på: www.schack-
enborg.dk/musikfest
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7.
• SSF-distrikt Hanved/ Langbjerg: 

Grilleftermiddag i Langbjerg For-
samlingshus kl. 15

9.
• SSF-distrikt Sønderbrarup: Gene-

ralforsamling på skolen kl. 19

10.
• Lyksborg Kvindeforening: Tur til 

Povl Leckbands udstilling på Mik-
kelberg, fra ZOB i privatbiler kl. 10

• SSF-distrikt Husby: Generalforsam-
ling på skolen kl. 18.30

• SSW-distrikt Medelby/ Vesby: 
Generalforsamling på skolen kl. 
19.30

• SSF-distrikt Tønning: Opløsende 
generalforsamling på Skipperhuset 
kl. 19

• SSF-distrikt Garding: Opløsende 
generalforsamling på Skipperhuset 
kl. 19

• SSF-distrikt Tønning/ Garding: Stif-
tende generalforsamling på Skip-
perhuset kl. 19.30

11.
• Lyksborg Seniorklub: Hyggeefter-

middag med præsten i menigheds-
lokalet kl. 15

• SSF-distrikt Bredsted: Generalfor-
samling på skolen kl. 19.30

• SSW-distrikt Skovby: Generalfor-
samling i Hærvejshuset kl. 19.30

12.
• Harreslev Kvindeforening: Hygge i 

præstegården kl. 19

Aventoft Menighedshus 11 Schmidt, 
Egernførde aflyst
FL Ansgar Kirke  10 Böll
FL Helligåndskirken 10 Knudsen 
FL Sct. Hans 10 Strelow
FL Sct. Jørgen 10 Egeris
Frederiksstad ingen
Hanved  14  Böll
Harreslev 11:30 Böll
Husum  ingen
Jaruplund 10 Risvig
Kappel 10 Nielsen
Lyksborg 10 Thun
Læk 9:30 Schmidt
Rendsborg 14:30 Brask
SL Ansgar 10 Olesen
Sørup sognekirke 9:30 Mogensen
Tønning 17 Risvig
Valsbølhus 10:30 Mortensen
Vesterland/ Skt. Niels 10:30 Hansen

GUDSTJENESTER
9. s. e. trin., 1. august, Luk. 16, 1-9
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Zweimal im Monat finden feste 
Führungen für alle am Danewerk 
statt.
Jeden 2. Sonntag im Monat bietet 
Juliane Wolf eine Führung im Archäo-
logischen Park an. Bei gutem Wetter 
bekommen die Gäste Gesellschaft 
von neugierigen Ziegen, mit denen 
sie die Highlights des Danewerks 
erkunden.

Treffpunkt ist das Danevirke Museum, 
Ochsenweg 5 in Dannewerk. Dauer: 
rund 1 Stunde. Preis per Person: 5 
Euro. 
Die erste Führung fand am 11. Juli 
statt. Ein Voranmeldung ist nicht er-
forderlich.
Die übrigen Termine 2021: 8.8., 12.9. 
und 10.10. Jeweils 11 Uhr.

HAITHABU
Jeden 4. Sonntag im Monat um 11 
Uhr besteht die Möglichkeit, mit Ma-
ja Viereck vom Danevirke Museum 
entlang des Danewerks nach Ha-
ithabu zu wandern. Die Wanderung 
dauert gute 3 Stunden und kostet 5 
Euro per Person. Unterwegs gibt es 
spannende Informationen über das 
Welterbe Haithabu-Danewerk und es 

wird in der schönen Natur auch Rast 
eingelegt. 
Die ersten Führungen haben stattge-
funden. 
Weitere Termine 2021: 22.8., 26.9., 
24.10.
Um Voranmeldung an maja@dane-
virkemuseum.de wird gebeten, damit 
der Rücktransport koordiniert werden 
kann. 

Weitere Informationen und die ak-
tuellen Termine findet man auf der 
Homepage www.danevirkemuseum.
desowie auf der Facebookseite Dane-
virke Museum.

leb

DANEVIRKE MUSEUM

Feste Führungen am Danewerk
Die Ziegenwanderung mit Juliane Wolf ist ein beliebte Attraktion am Danewerk.  
(Foto: Juliane Wolf)

Auf der Strecke von Dannewerk nach Haithabu stellt sich die historische Anlage „Verbindungswall“ als wunderschöne, 
bewaldete Wanderroute dar. (Foto: ALSH/Tom Körber)

Der SSW-Landtagsabgeordnete Chri-
stian Dirschauer hat Sonnabend, den 
28. August rot im Kalender markiert: 
„Wir wollen gemeinsam Müll sam-
meln“. 
Der gesamte Stadtteil Flensburg-En-
gelsby wird mit Unterstützung der 
dänischen Vereine auf Vordermann 
gebracht. 
Das Ziel: Reste vom wilden Grillen, 
herumfliegenden Plastikmüll und 
achtlos entsorgten Abfall einsam-
meln und ordentlich in Müllsäcken 
entsorgen. Für diese und auch für 
ausreichend Handschuhe und Müll-

zangen sorgen das TBZ und die Stadt 
Flensburg, die sich in Person des Ju-
gendpressesprechers Justin Nowaczyk 
auch in der Vorbereitung engagiert 
hat. 
Ab 9 Uhr geht es los am Engelsby 
Børne- og Ungdomshus, deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die Initi-
ative für diese Aktion ergriffen hatten; 
auch um das Umweltbewusstsein 
insbesondere der Kinder- und Jugend-
lichen im Stadtteil weiter zu fördern. 
Am Ende, gegen 14 Uhr, trifft man 
sich dort wieder. „Und dort lade ich 
zu einer kleinen Erfrischung ein. Ich 

freue mich auf viele Mit-
streiterinnen und Mitstrei-
ter, damit Engelsby wieder 
schön wird,“ so Christian 
Dirschauer.

AKTION SAUBERES ENGELSBY

»Gemeinsam  
Müll sammeln«

Vær med til et grønt fa-
miliearrangement med 
indsamling af affald i Flens-
borg-bydelen Engelsby, si-
ger SSW-landdagsmedlem 
Christian Dirschauer. Han 
retter en stor tak til medar-
bejderne på Engelsby Bør-
ne- og Ungdomshus, der 
har taget initiativet til den-
ne aktion lørdag den 28. 
august fra kl. 9 fra Engelsby 
Børne- og Ungdomshus. 
Aktionen bakkes derud-
over op af SSF Engelsby, 
SSW Flensborg øst og byen 
Flensborg. (Foto: SSF)

Medlemmerne af SSF-distrikt 
Klaustorp-Pris er indkald til general-
forsamling fredag den 6. august kl. 
19.30 på Christianshus i Kiel-Pris.
Dagsordenen omfatter bl.a. beretnin-
ger og valg af formand samt bisiddere 
og delegerede.
Forslag til dagsordenspunkter skal 
være formanden i hænde senest en 
uge før mødet.
Tilmelding senest 3. august på 0160 
9683 8323.

SSF KLAUSTORP-PRIS

General-
forsamling








