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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sønderjysk
kaffebord

Valgkampoptakt

Nyt
SSF-amt

Det danske mindretal i
Sydslesvig er med, når
der lørdag den 13. august
er lagt op til historisk
familie-arrangement i
Aabenraa.

SSW Flensborg by inviterer til valgkampoptakt i
Store Sal på Flensborghus
den 18. august klokken
18.

Ved en ekstraordinær
generalforsamling andenbehandler Ejdersted
Amt beslutningen om at
gå sammen med Husum
Amt.
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OPLYSNING

De to “nye” på
generalsekretariatet

Claudia Jans er SSFs nye kommunikationsassistent. (Fotos: SSF)
Siden den første august har SSF fået
besat to stillinger på generalsekretariatet. Det lyder af meget, men baggrunden er en intern rokade. Den ene
nye medarbejder er Claudia Jans, der
per 1. august er startet som ny kommunikationsassistent i Sydslesvigsk
Pressetjeneste. Hun tager over efter
Jette Hanisch, der efter 43 år i SSF er
gået på velfortjent pension.
Claudia har hidtil arbejdet i SSFs kulturafdeling, men valgte at søge stillingen internt.
Den dermed ledige stilling i kulturafdelingen blev så ligeledes besat via
en intern ansøgning. Simone Bruhn,
der hidtil arbejdede i SSFs Centralkartotek, er pr 1. august ny kontorassistent i kulturafdelingen.
- Vi er glade for, at vi på den måde
har kunnet opfylde kollegaernes øn-

sker om en professionel forandring,
lyder det fra generalsekretær Jens A.
Christiansen, der samtidig påpeger,
at de to på trods af deres hidtidige
stillinger har været igennem den helt
normale ansættelsesprocedure.
Desuden fremhæver han, at den
interne rokade både har fordele og
ulemper.
- Vi får to medarbejdere med stort
kendskab til vores virke og vores
medlemmer på nogle meget centrale
poster i SSF. Det er vi glade for, og vi
ved, hvad vi får med både Claudia og
Simone. Men det betyder også, at vi
fortsat mangler en medarbejder – nu
dog i Centralkartoteket, siger generalsekretæren, der samtidig røber, at der
muligvis allerede snart kan præsenteres en ny medarbejder på den post.

Simone Bruhn er SSFs nye kontorassistent i kulturafdelingen.

I løbet af efteråret holder SSF de første grundkurser om det danske mindretal for SSF-medlemmer. (Foto: SSF)

Nyt grundkursus for
SSF-medlemmer
Den historiske baggrund, mindretallets hverdag, fællesskabet, mulighederne, strukturen og de gensidige forventninger kommer til at stå i fokus,
når SSF i løbet af efteråret afprøver et
nyt grundkursus om det danske mindretal i Sydslesvig.
Formålet med det nye kursus er at give nye SSF-medlemmer og andre, der
kunne få glæde af det, et vidensfundament, så de får mest muligt ud af
det aktive valg, de har truffet. Nemlig
at tilslutte sig det danske mindretal
i Sydslesvig. Grundkurset giver den

nødvendige indsigt, så nye medlemmer nemt kan få glæde af fællesskabets bredde.
Samtidig giver grundkurset deltagerne
en positiv oplevelse sammen med ligesindede, så de via kurset opbygger
et eget netværk inden for mindretallet – også uden for deres distrikter.
Netop den del kan være svær for nye
medlemmer og kan derfor være en
hæmsko for at deltage ved arrangementer på amts- og landsplan.
På sigt vil SSF tilbyde grundkurser
i alle amter, men i første omgang

starter Sydslesvigsk Pressetjeneste,
der har udarbejdet materialet, med
et kursus i løbet af november i Flensborg Amt.
Deltagerne findes ved hjælp af distrikterne og amterne. Kurset foregår
som dagskursus eller som aftenkursus, og sproget vil være dansk med
tysk oversættelse. Målgruppen er
SSF-medlemmer, men skulle andre
organisationer og foreninger ønske
at sende medlemmer, er de også
velkomne. Nærmere aftales med Sydslesvigsk Pressetjeneste.
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ARRANGEMENT

UGEN
DER KOMMER
11.
SSF-distrikt Frederiksberg: Torsdagsklubben mødes i mødelokalet i Slien
på Slesvighus kl. 15
Midtangel Seniorklub 60+: Kaffe og
underholdning med Folmer og Basserne i Wolleshuus 2 kl. 14
13.
SSF-og SSW-distrikt Store Solt: Hyggedag i forsamlingshuset Møllebro.
kl. 11.30. planlægning af kommende
sæsons foreningsprogram. Tilmelding
senest den 10. august af hensyn til
maden på tlf. 04602 537
14.
SSF Nybjernt: Vadehavstur til Schlüttsiel kl. 10

16.
SSF Gottorp Amt: Amtsgeneralforsamling kl. 19 på Slesvighus
Lyksborg Kvindeforening: Hygge på
skolen kl. 14-14.30
SSF Bøglund: Spilleeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14-17
17.
SSF Gottorp Amt og Rd- Egernførde
Amt: Senioreftermiddag kl. 15
18.
SSF Vanderup/Jørl: Bogbuscafé på
skolen 14-14.30

GUDSTJENESTER
9. s. e. trin., søndag den 14. august 2022,
Luk. 12, 32-48 eller Luk. 18, 1-8
Arnæs se Lyksborg,
Aventoft Menighedshus 9:30 Sloth
Egernførde 10 Brask
FL Ansgar Kirke 10 M. Jørgensen dansk-tysk i Galvig-parken
FL Helligåndskirken 10 Knudsen
FL Sct. Hans se FL Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen 10 Egeris
Gelting se Lyksborg
Harreslev 11:30 Böll
Jaruplund 9 Vetter
Kappel se Lyksborg

Duo Moin-Mojn underholder ved sommerfesten i Tønnsenhuset. (Foto: SSF Flensborg Nord)

Lyksborg 16:30 fælles skov- og vandregudstjeneste
Læk 11 Dahlin
Ny Bjernt 14 Berg med sommerfest
Rendsborg 14:30 Brask
Ravnkær se Lyksborg
Satrup se Lyksborg
Slv. Ansgar se Ny Bjernt
Strukstrup se Lyksborg
Sønder Brarup se Lyksborg
Sørup Sognekirke se Lyksborg
Valsbølhus 10:30 Vetter
Vesterland 10:30 H. Jørgensen – indsættelse af Susanne Ivalo Rasmussen
Se også dks-folkekirken.dk/gudstjeneste
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Sommerfest i
Tønnsenhuset
Fredag den 26. august holder SSF
Flensborg Nord ”Sommerfest” i
Tønnsenhuset. Festen starter kl.
17.30, der vil være lækker grillmad

og underholdning ved Duo MoinMojn.
Prisen er 15,- euro, og SSF Flensborg
Nord beder om tilmelding via Dansk

Sekretariat for Flensborg By. Det foregår på mail (flby@syfo.de) eller via
telefon 0461 14408 / 125 /127 senest
den 22. august 2022.

UDFLUGT

Sommertur til Frederiksstad og
Skt. Peter Ording
SSF Skt. Hans inviterer til sommertur
til Frederiksstad og Skt. Peter Ording
Vestkystpark. Turen holdes lørdag
den 3. september. Med bus køres
til Frederiksstad, hvor turen starter
med en “Grachtenfahrt” klokken 10.
Derefter tager bussen videre til Skt.
Peter Ording, hvor Vestkystparken
besøges. Undervejs vil der være middag. I Vestkystparken er der mulighed
for på egen hånd at opdage parken,

men der vil også være mulighed for
at samles til en kop kaffe og et stykke
kage i Cafeen.
Turen starter kl. 8.00 og slutter kl.
18.00. Der vil være opsamlingspunkter ved Munketoft/fhv. Pumpen Horn
(8.00), Schulze-Delitzsch-Str. (8.05),
ved busstoppestedet An der Johannismühle (8.10), ved Ludwigstal (8.15)
samt ved hjørnet Lyksborggade/Adelbykirkevej (8.20).

Prisen for medlemmer er 30 euro,
gæster betaler 45 euro, og børn fra
4-15 år 15 euro.
Tilmelding senest den 21. august hos
Per-Arne, tlf. 12872 eller mail p-ahoeg@online.de. Skulle tilmeldingen
foregå på telefonsvaren, skal navn,
antal deltagere, opsamlingspunktet og
deltagernes telefonnumre angives.
SSF Skt. Hans

PÅ TUR

Kom med til Tirpitz
Museet i Blåvand
SSF Centrum-Duborg-Vest inviterer
til udflugt til Tirpitz Museet i Blåvand,
lørdag den 27. august 2022. Klokken
8.00 kører bussen fra Schiffbrücke
overfor søfartsmuseet. Den kører
direkte til Blåvand, hvor der klokken
11.30 er middag på Café 19. Menuen
står på skinkeschnitzel med stegte
kartofler og smørsovs.
Klokken 14.00 er der adgang til museet. Her kan man gå på opdagelse i
den gamle bunker. Kom med under
sandet og lyt til vestkystens skjulte

fortællinger om forliste skibe, kostbare ravskatte og forbudt kærlighed.
Man kan desuden møde istidspigen
Ayla i særudstillingen ”Den sidste
mammut – det første menneske”, og
man kan tage med ud på den store,
vindblæste græstundra, hvor de sidste
uldhårede kæmper levede.
Bussen vender hjem igen klokken
17.00. Den forventes at være tilbage i
Flensborg klokken 20.00.
Udflugten er kun for SSF-medlemmer
og prisen er 30 euro.

Beløbet bedes indbetalt på distriktets
konto:
SSF Centrum-Duborg Vest
IBAN: DE 63 2152 0100 0000 0201
41
Tilmeldingen foregår via bysekretariatet på tlf. 0461 14408 125/126/127
eller mail flby@syfo.de senest den
15. august 2022. Der er begrænset
deltagerantal, så der gælder „først til
mølle“ princippet.
Turen går over grænsen, så der skal
medbringes gyldigt pas.

Oplev Tirpitz Museet i Blåvand sammen med SSF Centrum-Duborg-Vest. (Foto:
Mike Bink)
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Den danske soldat
fra Sydslesvig

Iris Bergcrantz Kvartet kommer
med strygere til Flensborg

Iris Bergcrantz (Foto: SSF Kultur)
Forfatter Emilia Hansen blev inspireret af mødet med børn fra det danske
mindretal i Sydslesvig. (Foto: Lindbak + Lindbak)
Mødet med børn fra det danske
mindretal i Sydslesvig motiverede
forfatter Emilia Hansen til at skrive
bogen “Den danske soldat”. Da
hun besøgte kystsanatoriet i Hjerting – hun var sendt dertil for at
skrive en artikel i anledningen af
stedets 100-års jubilæum – mødte
hun en gruppe børn fra det danske
mindretal i Sydslesvig. Forstanderen fortalte hende, at “det kan være hårdt at være en minoritet”.
Udtalelsen forbløffede Emilia Hansen fordi hun aldrig havde tænkt
på danskere som en minoritet.
Derfra voksede interessen. Emilia Hansens farmor, der var fra
Kolding, havde ofte udtalt sig om
både genforening og tab. Emilia
Hansen fik øjnene op for, at særligt tiden under anden verdenskrig
måtte have klemt det danske mindretal. Det blev kimen til bogen:
Den danske soldat.
Bogen er en episk fortælling om
kærlighed, krig, mod og hemmeligheder. En ung soldat fanget mellem to lande.
Tim og Lilly lever i to forskellige
verdener, da anden verdenskrig
bryder ud. Hun er en del af den
tyske overklasse, han er markarbejder og tilhører det danske
mindretal i Slesvig-Holsten. Alligevel tiltrækkes de voldsomt af
hinanden i skyggen af krigen, fordi
de begge drømmer om et andet
liv end den fremtid, som familien,
pligten og fællesskabet dikterer.
Lillys gåpåmod åbner en helt ny
verden for Tim, og hans opbakning
giver hende mod til at forfølge sine
drømme. De er forelskede, men
deres kærlighed er en hemmelighed. Begge risikerer udstødelse,
hvis det kommer frem.

Da Tim indkaldes til den tyske hær
og sendes til østfronten, skilles de,
og står nu over for hver deres krig.
For Tim bliver det snart en grum
kamp på liv og død – og en brutal
realisering af, at virkeligheden
ved fronten er en helt anden, end
den han troede. På hjemmefronten kæmper Lilly for ikke at blive
presset ind i et passende ægteskab
og for at fastholde sin drøm om at
blive dyrlæge.
Men krig dræber både drømme og
mennesker, og hvis Tim når hjem,
er det ikke sikkert Lilly stadig er
den samme – eller at han er.
Personerne er fiktive, men den
historiske ramme er ifølge Emilia
Hansen sand, og hendes research
og arbejde i forbindelse med bogen har virkelig givet hende en
enorm respekt for den sejlivede
danske kultur i grænselandet.
Bogen kan købes her:
https://lindbakandlindbak.com/

Den svenske sangerinde og komponist Iris Bergcrantz er blevet fremhævet for sin gribende indlevelsesevne
og klangrige stemme. Torsdag den 25.
august kommer hun til Flensborg.
Anmelderroste Iris Bergcrantz har
udgivet tre albums i eget navn: ”Different Universe”, ”Young Dreams” og
”Trasighet och Fransar”, som alle blev
mødt af stor begejstring. Albummet
”Young Dreams” blev nomineret til
en Danish Music Award for bedste

vokaljazz-album 2020.
Ved denne koncert i Flensborg fortolker Iris Bergcrantz blandt andet
musikken af den store svenske sangskriver Olle Adolphson, hvis sange er
blevet udødeliggjort af – blandt mange andre – Monica Zetterlund.
Line-up:
Iris Bergcrantz – sang
Calle Brickman – klaver
Anders Fjeldsted – kontrabas

OVERBORGMESTERVALG

SSW Flensborg by inviterer
til valgkampoptakt
Den 18. september 2022 er der borgmestervalg i Flensborg, og mindretallets parti SSW stiller op med en egen
kandidat, Karin Haug.
Som optakt til valgkampen inviterer
SSW Flensborg by til et arrangement
i Store Sal på Flensborghus den 18.
august klokken 18.
Der serveres en bid mad samt øl, vin
eller vand, mens kandidat Karin Haug
præsenterer hovedpunkterne i det,
der tegner til at blive en spændende
valgkamp under overskriften »Flensborg kan mere.«
SSW Flensborg by beder om tilmelding på telefon 0461-14408 – 125
/ – 126 / – 127 eller e-mail philipp.
bohk@ssw.de.

Karin Haug, SSW-kandidat til overborgmestervalg i Flensborg. (Foto: SSW)

SAMARBEJDE

Mindretalsrådgiver på besøg

RETTELSE

Rettelse i folderen
Humanitært Udvalg,
Efterår 2022
Der er en fejl i det Humanitære
Udvalgs adresseliste, som er på
bagsiden.
Eva Schröder har følgende e-mail
adresse: eva.harrislee@outlook.com
Eva bruger desuden selv at stave sit

Andreas Fryland – trommer
med strygerkvartet
Arrangør er Sydslesvigsk Forening
(SSF) og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).
Billetter kan købes på ssf-billetten.de,
+49 461 14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter,
Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro Peelwatt,
Marie-Curie-Ring 39 FL samt ved
indgangen.

navn som følger: Schröder, hvilket
vi hermed også vil gøre opmærksom på.
Udvalget beklager fejlen og beder
om, at man selv retter det.
Mindretalsrådgiver Johannes Callsen (i midten) sammen med medarbejderne
Arne Rüstemeier og Linda Pieper på besøg hos SSF. (Foto: SSF)

Slesvig-Holstens genudnævnte mindretalsrådgiver Johannes Callsen
besøgte tirsdag Flensborghus og SSF.
Det var hans første besøg efter landdagsvalget, hvorpå Callsen igen blev
udnævnt som mindretalsrådgiver.
Derfor var besøget på mange måder
et gensyn med samarbejdspartnere,
der på begge sider af bordet understregede de gode relationer samt
ønsket om at fortsætte det gode samarbejde.
Callsen har med den nye regering i
Slesvig-Holsten fået en opgave ved
siden af rollen som mindretalsrådgiver. Han er nemlig også udnævnt
som regeringens koordinator for det
dansk-tyske samarbejde. En opgave,
der også berører det danske mindretal.
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DKS

Ny præst i Ugle herred
Søndag den 7. august blev den nye
præst i Ugle herreds danske pastorat, Nina Bjarup Vetter, indsat i sit
embede af provst Hasse Neldeberg
Jørgensen. Pastoratet omfatter de tre
danske menigheder i Tarp, Jaruplund
og Vanderup. Indsættelsen foregik i
den danske kirke i Tarp, hvor den nye
præst også får sin bopæl i præsteboligen. Kirken var pyntet til fest og
efter den højtidelige indsættelse var
der kaffebord og mange varme velkomstord til Nina Bjarup Vetter. Både
danske kolleger og tyske nabopræster
deltog i indsættelsen.

Fra venstre: Alena Strelow, St. Hans,
Merethe Neldeberg Jørgensen, Ansgar
kirke, Ulrike Joos, Jaruplund, Hasse
Neldeberg Jørgensen, provst, Nina
Bjarup Vetter, Ugle herred, Ulla Skou,
Valsbøl, Kristina Lovenstrøm, Tarp.
(Foto: Holger Post)

DRAGEBÅDE

UDSTILLING

Kaproning i stedet
for cocktails
SSF i Frederiksstad aflyser sin planlagte cocktailaften den 20. august.
Samme dag er der nemlig dragebåds-kaproning i Frederiksstad.
Den deltager mindretallet altid i med

mandskabet Danish Dynamite, og
skal de kunne holde kursen og lade
være at vædre de andre både, er det
næppe tilrådeligt, at de har svælget i
cocktails først.

CYKELRALLY

Lørdag den 10. september holder Friisk Foriining sammen med Nordfriesischen
Verein og Ostermooringer Friesenverein cykelrally »Tour de Frasch“. (Foto:
Pixabay)

Fiiljerallye „Tour de Frasch“
döör Risem-Lunham
Saneene di 10. septämber lååsid e
Friisk Foriining tuhuupe ma e Nordfrasche Feriin än e Frasche Feriin for
e Ååstermååre tu en fiilj-rallye uner
e noome „Tour die Frasch“. E 20km
lung fiilj-rallye as for jung unti üülj,
ma e-bike unti cityroller – enarken
koon mamååge. Jü tuur gungt am e
klook 14 foont Andersen-Hüs üt lüüs
än fjart bit tu e krouf Fraschlönj, weer
en gris ouert iilj broosed wård. Et
gungt forbai maning ünlike statsjoone
än kånde plåtse önj Risem-Lunham.
Aw e wäi wårde ünlike schauspaalere

wat tääle ouer Risem-Lunham, än e
frasch histoori ferteele, unti et wårde
latje spaale spaalt.
E tid spaalt niinj rul. Arke diiljnaamer
fäit uk en t-shirt. Et diiljnaamen koostet önjt gehiilj 10€, inkl. ääsen än
t-shirt.
Mald jam ma noome än t-shirt-grutelse bit tu e 1.9.22 önj: info@friiske.de,
tel. 04671 6024154.
Stipet wård et projäkt üt madle foon
e stifting fort frasch följk önjt lönj Slawik-Holstiinj.

Indtil søndag den 14. august kan udstillingen “Fra Marsken” opleves på Mikkelberg. (Foto: Mikkelberg Kunstcenter)

Sidste dag på søndag
Søndag den 14. august klokken 13-17
er sidste dag på udstillingen “Fra Marsken” på Mikkelberg.
Mange besøgende har allerede hen
over sommeren stiftet bekendtskab
med de to kunstnere fra Højer – Dan
Thuesen og Mogens Davidsen – som
har udstillet “Fra Marsken” på Mik-

kelberg.
Dan Thuesen viser oliemalerier,
pasteller og fotos fra det flade marsklandskab. Mogens Davidsen viser
sine særegne skulpturer i keramik og
bronze – kugler og skiver, opadstræbende tårne. Værkerne kan købes.
Udstillingen kan endnu ses til den

14. august, inden Mikkelberg gør
klar til næste udstilling. Den begynder allerede den 19. august, og det
bliver med værker fra egen samling:
Wilhelm Freddie, Svend Dalsgaard,
Margareta Erichsen med flere.
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SAMMENLÆGNING

Ekstraordinær amtsgeneralforsamling

Ønsket om at gå sammen med Husum Amt skal bekræftes ved den ekstraordinære amtsgeneralforsamling torsdag den 18. august klokken 19 i Skipperhuset.
(Foto: SSF)

SENIORUDFLUGT

PROJEKT

Mød mindretallene til
sønderjysk kaffebord
Det danske mindretal i Sydslesvig
og det tyske mindretal i Nordslesvig er med, når der holdes historisk
arrangement for hele familien i
Aabenraa lørdag den 13. august.
Interreg5a-projektet ”Blumen bauen
Brücken – Blomster bygger broer”
inviterer til en fest, der tager gæsterne
med på en rejse tilbage i tiden for at
opleve historien bag det sønderjyske
kaffebord helt tæt på.
Arrangementet finder sted fra kl. 12 til
16 i Folkehjemmet og Genforeningsparken i Aabenraa. Her kan man møde sønderjyske kagefruer i deres historiske dragter. De fortæller de gode
historier om kagebordets etikette og
om hvordan den helt rigtige kagerækkefølge ser ud – i børnehøjde.

Torsdag den 18. august klokken
19:00 holder SSF Ejdersted Amt ekstraordinær generalforsamling i Skipperhuset i Tønning.
Den kan blive den sidste amtsgeneralforsamling for Ejdersted Amt, idet
den skal andenbehandle beslutningen
om at gå sammen med Husum Amt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
på den ordinære amtsgeneralforsamling i maj, men med det forbehold, at
det skulle endeligt godkendes på en
ekstraordinær generalforsamling.
SSF Husum Amt har allerede besluttet, at det gerne vil, hvis Ejdersted vil.
Ifølge forslaget vil der dog stadig
udkomme et eget julehæfte for Ejdersted, og der vil stadig være sekretariatsbetjening i Tønning.
Vestkystens friluftsmøde vil også
fortsat blive holdt på skift et sted i
det gamle Husum Amt og et sted på
Ejdersted.
Men de vil fremover blive forberedt
og programsat af et fælles udvalg,
nedsat af amtsstyrelsen/amtsstyrelserne.
Hvis forslaget bliver vedtaget, og hvis
landsmødet godkender de nødvendige vedtægtsændringer, er Amt Sydvest
en realitet fra nytår.
Indkaldelsen er udsendt på papir til
de valgte delegerede og som e-mail
til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse.
Andre der ønsker den, kan rekvirere
den på sekretariatet.
Der er kontortid i Tønning onsdage
fra 9-11.

Desuden fortæller Anne Marie Ludvigsen fra Museum Sønderjylland om
det overdådige kaffebord. Hun belyser kaffebordet i historisk perspektiv.
Katja Stock Pekruhn, som deltog i
“Den Store Bagedyst”, giver med
foredraget “Nu kommer der andre
kager på bordet” inspiration til de
bagelystne.
Det historiske overblik må ikke mangle. Derfor fortæller forsker Rejhan
Bosnjak om danskhedens overlevelse
i Sønderjylland 1864-1920.
Repræsentanter fra det danske mindretal i Sydslesvig og fra det tyske
mindretal i Nordslesvig deltager med
stande, så gæsterne får mulighed for
at høre mere om mindretallene dengang og nu.

Der er gratis entré til arrangementet,
og selvfølgelig er der kage at smage,
når Krusmølles kagebus ruller ind og
byder på smagsprøver på de sønderjyske kager.
Arrangementet er en del af Interreg5a-projektet ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”, der er et
grænseoverskridende havefestival- og
turismeprojekt som led i Interreg-programmet Deutschland-Danmark og er
finansieret af Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling. Projektpartnerne er byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg samt
turistorganisationerne Destination
Sønderjylland og Tourismus Agentur
Flensburger Förde.

Brundlund
kan nås endnu
Invitationen til Husum og Ejdersted amters seniorudflugt til
Brundlund Slot 23. august kom
lidt sent ud i forhold til timeldingsfristen.
Vi har derfor forlænget fristen.

Tilmelder man sig senest fredag
den 12. klokken 13, kan man
deltage.
Tilmelding pr. e-mail husum@
syfo.de eller ring på 0151 222
803 71.

OVERBORGMESTER

Karin Haug i samtale med Gitte Haugaard-Werner og Jens A. Christiansen. (Foto: SSF)

I dialog med
Karin Haug
Der er lagt op til en masse lækkerier, når der den 13. august holdes sønderjysk kaffebord i Aabenraa. (Foto: »Blumen
bauen Brücken”)

SSWs kandidat til overborgmestervalget i Flensborg besøgte SSF tirsdag.
Hun fortalte om udfordringerne i
Flensborg og om, hvordan hun vil
løse dem. Fokus i samtalen lå blandt
andet på, hvordan mindretallet tilgodeses og endnu mere anses som en

naturlig del af befolkningen i byen.
Desuden handlede samtalen om,
hvordan arbejdspladser og samarbejdet hen over grænsen sikres og øges.
Valget finder sted den 18. september
2022.

