
Stammkomitee von 1864 og Sydsles-
vigsk Forening indbyder til den 156. 
mindehøjtidelighed i Oversø/ Sankel-
mark torsdag den 6. februar.
Alle er velkommen.
Deltagelsen i minde-arrangementet er 
fri og gratis, men ønsker man at del-
tage i den afsluttende fællesspisning 
i Tarp, kræver det tilmelding senest 
i morgen, fredag, på 0461 869328 
hhv. www.ads-flensburg.de/om2020.
php

Kl. 9.30 mødes man på pladsen ved 
Europa-Universitet, Munketoft 3b i 
Flensborg, hvor stamkomiteens for-
mand Johannes Petersen byder vel-
kommnen.
Kl. 10.30-11.00 er der en pause på 
Bilskov kro, kl. 11.15 lægges kranse 
ved mindesmærket i skoven ved San-
kelmark.
11.30 lægges kranse ved den danske 
mindestøtte i Sankelmark. Her holdes 

dette års taler af elevambassadører 
fra Duborg-Skolen og det tyske gym-
nasium i Aabenraa. Kl. 12 er der 
mindehøjtidelighed ved det østrigske 
mindesmærke i Sankelmark.
Blæsere fra Satrup og Ugle Herred 

akkompagnerer fællessangene ved 
mindestederne.

Der indsættes busser mellem Sankel-
mark og spisestedet (for tilmeldte) i 
Tarp og retur til Bilskov.
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Skoller
50 år med Eddie Skoller; 
det markeres 6. februar i 
Harreslev.

Rebecca
Vestkystkultur åbner 2020 
lørdag den 8. februar på 
Husumhus, hvor det dan-
ske punkband Rebecca 
Lou giver den hele armen.

Rally Cats
Et par gæve motorcy-
kel-piger fortæller om 
deres eventyr med  
hestekræfter og andet  
3. februar.

Den danske mindestøtte. Det østrigske mindesmærke.

OVERSØ/ SANKELMARK 1864

FLENSBORGHUS

I BORGERFORENINGEN 14. MARTS
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Afstemningsmøde
Historisk Samfund, foreningen 
Borgerforeningen og Sydslesvigsk 
Forening arrangerer afstem-
ningsfest for alle interesserede til 
markering af 100-året for afstem-
ningen i 2. zone den 14. marts 
1920 lørdag den 14. marts 2020 
kl.18.30 i Kongesalen i restaurant 
Borgerforeningen i Flensborg.
På talerlisten står Historisk Sam-
funds Sydslesvig-formand Kirsten 
la Cour, fhv. generalkonsul, histo-
riker Henrik Becker-Christensen 

(foredrag), generalkonsul Kim 
Andersen, formand for Sydslesvi-
gudvalget Christian Juhl, SSF-for-
mand Gitte Hougaard-Werner og 
Borgerforeningens formand Aase 
Abild.
Ejderskolens kor synger, og der 
bliver fællessange.
Af hensyn til middag og kaffe 
(15 euro) skal man have tilmeldt 
sig via ssf-billetten, på tlf. 0461 
14408-125 eller SSFs sekretariater 
senest 6. marts.

Mindehøjtidelighed nr. 156

Soul-gospel med 
amerikanske Indra
Fredag den 7. februar kl. 20 arran-
gerer SSF soul-gospel-koncert med 
den amerikanske sangerinde Indra 
Rios-Moore på Flensborghus, Flens-
borg.
Indra Rios-Moore er én af de stærke-
ste soul-gospel-americana stemmer, 
man kan opleve. 

I marts 2018 udkom albummet ”Car-
ry My Heart”, en udgivelse med egne 
kompositioner samt fortolkninger 
med ambitiøs spændvidde, idét Indra 
fortolker sange af både svenske Ro-
byn og amerikanske Curtis Mayfield. 
I Indras univers er historiefortællin-
gen i højsædet, og med sin unikke 
lyd med stærke rødder i soul, gospel, 
blues, R&B, americana, jazz og roots, 
forvandles kendte sange til noget nyt. 
Indra har fundet ind til en lyd og et 
ganske særligt samspil med saxofonist 
Benjamin Trærup og bassist Thomas 
Sejthen, som udgør kernen i Indra 
Band. Live suppleres trioen af en stor 
musikalsk kapacitet i form af den 
ekvilibristiske trommeslager Anders 
Vestergaard, som også er velbevand-
ret i genrer med stor spændvidde. 
Kvartettens forrygende alsidighed 
sørger for, at koncerten bliver en op-
levelse i international topklasse.
En koncert med Indra tæller egne 
sange og nye personlige fortolkninger 
af blandt andre David Bowie, Pink 
Floyd, Steely Dan og Duke Ellington. 

www.facebook.com/IndraRiosMoore/
www.indrariosmoore.com
www.wedomusic.dk
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 

14408 125, SSFs sekretariater, Akti-
vitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Rei-
sebüro Peelwatt FL og ved indgangen
Arr.: SdU og SSF.

Indra Rios-Moore



24.
SSF og Flensborg Bibliotek: Koncert med ”Bragr” kl. 15.45
SSF-distrikt Agtrup: Besigtigelse af Südtondern Brauere fra forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Husum og Omegn: Lotto på Husumhus kl. 18i,
SSF-distrikt Satrup/ Havetoft: Hyggeaften med gløgg og æbleskiver i det nye mø-
delokale kl. 19.30
25.
SSF og SdU: Koncert med ”Lydmor” i Volksbad, Flensborg, kl. 20.30
26.
SSF: Folketeatret opfører ”Skatteøen” i Nordfrieslandhalle, Læk kl. 16
27.
Flensborg Bibliotek: Foredrag med Kristina Nielsen om ”Da Kristian blev til 
Kristina” kl. 19
Harreslev Ældreklub: Generalforsamling på skolen kl. 14.30
SSF- og SSW-distrikt Tønning: Generalforsamling på Skipperhuset kl. 18.30
Aktive Kvinder Slesvig: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19
28.
Voksenundervisningen og Flensborg Bibliotek: Foredrag med Grethe Bay om 
”Kunstnerkolonier i Tyskland – Die Brücke” kl. 10
SSF-distrikt Hatlund/ Langballe: Generalforsamling på skolen kl. 19
De danske foreninger og institutioner i Tønning: Uffes Kaffebar på skolen kl. 15-
17
SSF-distrikt Danevirke: Generalforsamling på Danevirkegården kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30 - 17
SSF-distrikt Sønder Brarup og Midtangel Menighed: Senioreftermiddag med lotto 
kl. 15
29.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg Seniorklub: Foredrag med Svend Kohrt om en eksotisk rejse, i præste-
gården kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Garding: Generalforsamling i børnehaven kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund Seniorklub: Møde i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
30.
SSW: Regionalkonference ”Skal SSW stille op til forbundsdagsvalg?” i Ejderhuset, 
Bydelstorp kl. 18-22
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Generalforsamling i Margrethe Gudme-Hjemmet 
kl. 19.30 - spisning kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Generalforsamlinger i Møllebro Forsamlingshus 
kl. 18 - spisning kl. 17
SSF Egernførde ældreklub: Generalforsamling og banko i Medborgerhuset kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp Amt og Voksenundervisningsnævnet: Dansk samtalesalon på Sles-
vighus kl. 19.15 - 20.45
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UGEN DER KOMMER

3. s.e.h.3k., 26. januar, Luk.17, 5-10 

Arnæs  11  Schmidt 
Aventoft Menighedshus 10 Parbo 
Egernførde 10 Vogel
FL Ansgar Kirke 10 M. Jørgensen
FL Helligåndskirken 10 Jacobsen 
FL Sct. Hans 10 Dal
FL Sct. Jørgen 10 Egeris
FL Sporskifte 10 Hougesen
Frederiksstad 14 Heide-Jørgensen 
Harreslev 11.30 Böll
Lyksborg 17 Fønsbo 
Rendsborg 11.30 Brask
SL Ansgar 10 Olesen 
Store Vi kirke 10 Strelow
Sørup sognekirke 9.30 Mogensen 
Tarp 10 Mortensen
Vesterland 10.30 dansk/ tysk

FREDAG, 24. JANUAR 
FL Sct. Hans  18  Dal, 
  spaghettigudstjeneste

GUDSTJENESTER

HARRESLEV

Torsdag den 6. februar kl. 20 
kan man opleve Eddie Skoller 
og hans 50 års jubilæumspro-
gram Nostalgi Er Ikke Hvad Det 
Har Været på Harreslev Danske 
Skole.
Eddie Skoller fejrer sit 50-jubilæ-
um som scenekunstner ved at gå 
tilbage til rødderne – både i op-
sætningen; én mand, én barstol, 
to guitarer – men også i tema-
erne, hvor han giver et indblik i 
sin familiemæssige baggrund, sin 
opvækst og sin karriere og drøm-
mene bag. Det hele krydret med 
både store hits med op til 50 år 
på bagen – men så sandelig også 
en lille ny sang hist og pist.
Til at hjælpe sig med forestil-
lingen har Eddie Skoller Jacob 
Morild på manuskript-siden og 
Lars Knutzon som instruktør.
Cabaretten spillede i efteråret 
2018 på Cafe Liva, og både pub-
likum og pressen var ovenud be-
gejstrede – og er det fortsat. 
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter 
FL, Reisebüro Peelwatt FL og ved 
indgangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Eddie Skoller - 6. februar i  
Harreslev.

Nostalgi Er 
Ikke Hvad 
Det Har 
Været

Det er hvidt derude
Sønderjyllands Symfoniorkester, ind-
budt af SSF, giver en koncert ”Det er 
hvidt derude” torsdag den 6. februar 
kl. 20 i Husum slot.
Dirigent er Maria Badstue, solist Else-
beth Dreisig, sopran.

Ved koncerten spilles musik af Grieg, 
Carl Nielsen, Schierbeck og Sibelius 
samt danske sange.
Afstemningen om Genforeningen i 
Nordslesvig, i den såkaldte 1. zone, 
blev afholdt den 10. februar 1920, 
hvor der blev afgivet 101.652 stem-
mer (svarende til en valgdeltagelse på 
91,5%).
Orkestret markerer både årstiden og 
denne begivenhed med et udvalg af 
sange og toner, som relaterer til dette.
Sopranen Elsebeth Dreisig fører pub-
likum gennem en række vintersange, 
og orkestret fremfører med dirigenten 
Maria Badstue ”Tågen letter” - op-
rindeligt komponeret til Helge Rodes 
skuespil Moderen – skrevet i anled-
ning af Genforeningen i 1920.
Til slut får alle mulighed for at røre 
sangstemmen, når Elsebeth Dreisig 
synger for i fællessangene ”Det haver 
så nyligen regnet” og ”Underlige af-
tenlufte”.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Reise-
büro Peelwatt FL og ved indgangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Sopranen Elsebeth Dreisig synger solo 
og synger for ved fællessangene 6. 
februar i Husum.

En tand mere 
international
SSW er medlem af European Free 
Alliance/ EFA, der er repræsenteret 
med 13 MEPs i Europa-Parlamentet. 
SSWU er medlem af EFAs ungdoms-
afdeling EFAy og er repræsenteret 
med en SSWUer i sidstnævntes be-
styrelse.
Sidst var denne repræsentant, Maylis, 
i Bruxelles for at deltage i det første 
EFAy-bestyrelsesmøde med den i de-
cember nyvalgte bestyrelse.
Det første programpunkt var at møde 
EFAs medarbejdere i Bruxelles og 
lære dem at kende. Derefter stod et 
besøg i Europa-Parlamentet på dags-
ordenen, hvorefter det officielle be-
styrelsesmøde startede. Både fredag 
aften og hele lørdagen blev arbejds-
planen for 2020, individuelle opgaver 
og den interne struktur diskuteret. 
Også EFAs og EFAys General Assem-
bly i april i Flensborg, hvor over 250 

mennesker fra hele Europa deltager, 
stod på dagsordenen.
Maylis blev valgt som “Vice President 
for International Affairs” (vicepræ-
sident for internationale forhold) og 
bliver de kommende to år ansvarlig 
for internationale kontakter til euro-
pæiske og internationale institutioner 
og organisationer, hvor hun blandt 
andet repræsenterer EFAy og sørger 
for, at der også tages hensyn til unge 
mennesker og mindretal rundt om-
kring i Europa.

Om nogle dage repræsenterer hun 
EFAy ved YENs “Kick-Off”-seminar 
hos det tyske mindretal i Ungarn. 
SSWungdom er glad for at være 
blevet en tand mere international og 
ønsker Maylis held og lykke med den 
nye opgave.
(SSWU)

EFAy-bestyrelsen.  (Fotos: SSWU)

Maylis i Bruxelles.

Foredrag med Becker-
Christensen i Flensborg
Sprogforeningens omfattende pro-
gram i 2020 - som kan ses på www.
sprogforeningen.dk - starter mandag 
den 27. januar kl. 15 i Restaurant 
Borgerforeningen i Flensborg. Tidl. 
generalkonsul Henrik Becker-Chri-
stensen fortæller om Den internatio-
nale Kommissions ankomst til Flens-
borg den 25. januar 1920 og dens 
virke indtil midten af maj 1920.
Af hensyn til kaffen bedes man til-
melde sig på sprogforeningen@gmail.
com.

UDSOLGT
Afstemningsfesten den 10. februar 

kl. 19 på Folkehjem i Aabenraa er 
fuldstændig udsolgt. Der er venteliste, 
såfremt nogle tilmeldte må melde 
forfald. Der optages ikke flere på ven-
teliste.

100 PLADSER
Til »De forbudte Sange« med Bodil 
Jørgensen på Folkehjem den 13. juni 
kl. 18.45 er der plads til 380, og der 
er nu kun 100 pladser tilbage. Billet-
ter for interesserede skal bestilles på 
www.aabenraabilletten.dk 

Frode Sørensen,
formand
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VESTKYSTKULTUR SSF EGERNFØRDE

SLESVIG

WOCHENEND-INTENSIVKURSUS

SSF HATSTED

SSF-GENERALFORSAMLING

Heller lidt færre
end sur pligt

Knallertrock 8. februar

Husum 
gør 
status 

Mindretallets koncertrække »Vest-
kystkultur« åbner 2020 lørdag den 
8. februar på Husumhus, hvor det 
danske punkband Rebecca Lou får 
taget til at lette og porcelænen til at 
krakelere.
Rebecca Lous musik beskrives også 
som knallertrock, og selv ynder ban-
det at stave det ”råk”.

Webmediet soundvenue.com skrev i 
sin anmeldelse af bandets optræden 
på Roskilde 2019:
” Den rå og uslebne rock rummede 
hele følelsespaletten, fra overbevi-
sende og voluminøse rockballader 
til skramlet punk. Bandet snublede 
aldrig i sin vekslen mellem larm og 
melodi, skrøbelighed og brutalitet.”

Rebecca Lou har givet koncerter i 
Berlin, Köln, Hannover, og nu kom-
mer de til Husum.
Arrangementet begynder klokken 20. 
Entreprisen er ti euro for SSF-med-
lemmer, 15 for andre. Der er ikke 
forsalg til Vestkystkultur.

ph

Rebecca Lou leverer upoleret musik, 
og er på vej mod toppen.

Zap QR'en og check lyden. Men vent 
til bedstemor er uden for hørevidde.

I 2019 havde SSF Hatsted haft knap 
så mange aktiviteter som året inden, 
erkendte formanden Jeanett Larsen, 
da hun 20. januar holdt beretning på 
distriktets generalforsamling.
- Men hellere lidt færre, som folk del-
tager i med glæde, end at de bliver til 
en sur pligt, sagde hun.

Jeanett Larsen glædede sig over de re-
gelmæssige børnearrangementer, kir-
kekaffen og den store sankthansfest, 
som holdes sammen med spejderne 
og nabodistriktet i Husum.
Alle valg var genvalg. 

ph Jeanett Larsen blev genvalgt. 
 (Foto: Peter Hansen)

Næste fredag - den 31. januar - hol-
der SSF Husum og Omegn sin gene-
ralforsamling på Husumhus.
Distriktet kan blandt andet se tilbage 
på en fin rejse til Bornholm sidste år. 
Der har været en mindre medlemstil-
bagegang, men hvis 2020 fortsætter 
som det er begyndt, bliver den nok 
indhentet i år. 
Generalforsamlingen begynder klok-
ken 19, men der er spisning fra klok-
ken 18.
Vil man deltage i den, må man til-
melde sig på 0152 0135 1285 - eller 
caspersen.dany@gmail.com

Generalforsamlingerne i Husum er gerne godt besøgt.  
 (Arkivfoto: Peter Hansen)

60 med 
gensynsglæde
I lørdags havde SSF Egernførde ar-
rangeret en gensynseftermiddag for 
deltagerne i distriktets Bornholm-tur i 
september – kombineret med et tilba-
geblik på året 2019 i distriktet.
Alle deltagerne havde et eller andet 
med til et lille kagebuffet; kaffen og 
gløgg´en spenderede SSF.

”Vi havde regnet med knap 50 men 
måtte sætte flere stole i salen for at 
klare de 60 gæster, fortæller distrikts-
formand Fred Witt.
Siggi Krüger, som var med på Born-
holm-turen, havde lavet en film på 

knap 40 minutter, som blev vist i 
kaffepausen.
Elke Schreiber, som også havde været 
med, læste en lille rejsehistorie, som 
hun selv havde skrevet.
Siden viste Fred Witt billeder fra di-
strikts-aktiviteter i 2019.
SSF-distriktets næstformand Gitte 
Hougaard-Werner præsenterede det 
nye rejsemål for 4 dagsturen 17.-20. 
september 2020: Ringkøbing-områ-
det. Hotel og værelser er bestilt.
43 er tilmeldt en foreløbig deltagerli-
ste allerede.

fw

60 til gensynsmøde i Egernførde.  (Fotos: Fred Witt)

Elke Schreiber læste en lille rejsehistorie.

BRAHMS I FLENSBORG

Jan Mrácek i stedet
for Isabelle van Keulen

ˇ

Der er meldt afbud p.g.a. sygdom 
fra solisten Isabelle van Keulen 
ved SSFs og Sønderjyllands Sym-
foniorkesters koncert i Tyske Hus/ 
Deutsches Haus i Flensborg fredag 
den 31. februar kl. 20.

I stedet spiller violinisten Jan 
Mrácek værker af Brahms under 
direktion af chefdirigent Johannes 
Wildner.
Programmet omfatter også værker 
af Carl Nielsen og Tjaikovskij.

ˇ

Dansk samtalesalon

Dänisch für Anfänger
mit Vorkenntnissen

Dansk samtalesalon begynder igen i 
Slesvig torsdag den 30. januar. Sam-
talesalonen er for dig, der allerede 
kan noget dansk, men gerne vil øve 
det og blive bedre. Vi snakker på 
dansk om aktuelle emner, filmklip 
eller tekster. Vi synger også danske 

sange, og ind imellem øver vi gram-
matik. Er du interesseret? Kontakt 
Lisbeth Bredholt Christensen på lis-
bethbredholt@hotmail.com eller kom 
forbi til en Schnupperstunde.
Man mødes i Slesvighus 10 torsdage 
kl. 19.15-20.45. Prisen er 50 euro.

Von Freitag, den 14.2. bis Sonntag, 
den 16.2. im Dänischen Kinder-
garten Kiel-Pris Danske Børnehave, 
Fritz-Reuter-Straße 28, 24151 Kiel.

Insgesamt 20 Unterrichtsstunden:
Freitag 17.00 bis 21.00 Uhr,
Sonnabend 09.00 bis 15.45 Uhr,
Sonntag 09.00 bis 15.00 Uhr.

Kursgebühr: 70 € inklusiv Lernma-
terial und Getränke (Kaffee, Tee, 

Wasser). Auskunft und Anmeldung 
bei Mette Salomo, Tel. 0431-323708, 
mettesalomo@aol.com. 
Mit der Anmeldung wird die Kurs-
gebühr fällig, sie ist sofort auf Konto 
Mette Salomo, IBAN: DE15 2109 
0007 0068 1749 00, BIC: GENODEF-
1KIL, zu überweisen.
Veranstalter: Dansk Voksenundervis-
ning/ Dänische Abendschule.
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DA KRISTIAN BLEV TIL KRISTINA

SSW

DANISH RALLY CATS 

VANDERUP

WASSER 
SCHÜTZEN

Fracking und CCS verhindern

Diskutieren Sie mit uns 
am 23. Januar 2020 um 18.30 Uhr

im Husumhus
Neustadt 81, 25813 Husum

Für uns in Nordfriesland.Für uns im Norden.

Wasser schützen - 
Gefahren aufdecken

Volksbegehren zum  
Schutz des Wassers

www.vi-wasser.dewww.vi-wasser.de

Volksbegehren zum  
Schutz des Wassers

Lohe-Rickelshof 2

Nordermeldorf 1 Meldorf 1
Lieth 1

Epenwöhrden 3
Hemmingstedt 2

Hademarschen 1
Amt Bordesholm 1

Groß Kummerfeld 2
Willingrade 1

Schwentinental 4

Schwedeneck 5

Kiel 1
Kiel-Rönne 1

Postfeld 4

Kalübbe 3
Stolpe 2

Ponsdorf 15

Ascheberg 14

Wankendorf 11
Rendswühren 11

Brunsbüttel 1

Mittelplate 1

Wöhrden 4

In Schleswig-Holstein hat es bereits 98 Schadens-
fälle durch Erdölförderung gegeben.

Kiel
Lübeck 
Neumünster
Nordfriesland

chaos.social/@vi_wasser
twitter.com/vi_wasser

fb.com/VolksbegehrenWasser

www.instagram.com/vi_wasser

Der SSW Landesverband, SSW Nordfriesland und Helgoland sowie die  
Volksinitiative zum Schutz des Wassers präsentieren eine Diskussions
veranstaltung zum Thema „Wie schützen wir die Lebensgrundlage Wasser?“

Teilnehmer sind u.a.: 
Dr. Reinhard Knof, Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.v., 
Michael Drechsler, SSW, und ein Vertreter/eine Vertreterin des Kreises NF sowie  
ein Vertreter/eine Vertreterin des Wasserverbandes.

Moderation: Sybilla Nitsch, SSW Kreis vorsitzende

Eintritt frei.

Et liv som transperson
Få styr på begreber som transvestit, 
transkønnet, transseksuel og cis-køn-
net gennem et foredrag på Flensborg 

Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, 
mandag den 27. januar kl. 19, hvor 
Kristina Nielsen med udgangspunkt i 
sin personlige historie fortæller om at 
være transperson. 
Mange transpersoner bliver mobbet 
eller set skævt til og har svært ved at 
finde sig tilrette og blive accepteret. 
Kristina sprang ud i 2013 og havde 
da i ca. 10 år været bevidst om, at 
hun var transkønnet, men allerede i 
barndommen viste de første tegn sig.
Fri entré. Ingen tilmelding

LL

HUSUM BIBLIOTEK

Slægtsforskning
Hvor stammer jeg fra? Hvem er mi-
ne forfædre?
Amatørslægtsforsker Hauke Hin-

richs hjælper på vej i dag, torsdag 
den 23. januar, kl. 14-16 på Husum 
Bibliotek. Nystaden/ Neustadt 81.

Kristian blev til Kristina.  (Privatfoto)

Koncert
med 
Phønix
Folkbandet Phønix giver koncert fre-
dag den 7. februar kl. 20 på Vande-
rup Danske Skole, Bakkesand 1.
Billetter til 10 euro for medlemmer af 
SSF og VUF, 15 euro for andre, børn 
op til 14 år gratis, sælges kun ved 
indgangen.
Phønix er et af Danmarks førende og 
mest erfarne folkbands. Deres helt 
specielle lyd har rødder i den danske 
og skandinaviske sang- og musiktra-
dition, som de bringer mod nye hori-
sonter med en nutidig og unik klang, 
som både peger tilbage og fremad.
Phønix's intense og energiske scene-
optræden har ført dem rundt i store 
dele af verden, på de største folk festi-
valer, såvel som de mest intime klub-
scener og også flere gange til Vande-
rup, sidste gang i 2015 sammen med 
den unge kinesiske guzhengspiller 
Sangka.
Phønix blev grundlagt helt tilbage i 
1990 og består af Karen Mose: vokal/ 
keys - Anja Præst: basklarinet/ klari-
net - Jesper Falch: percussion - Jesper 
Vinther: harmonikaSSW-Veranstaltung für alle heute im Husumhus.

SSF HYTTEN/ OKSLEV

Generalforsamling
SSF Hytten/Okslev indkalder til 
generalforsamling tirsdag, 4.2. kl. 
19:30 i Askebjerghus, Dorfstrasse 
25 i Askfelt med dagsordenen 
følgende vedtægterne: Bl.a. med 
beretninger, valg af næstformand 
og kasserer samt delegerede til 

amtsgeneralforsamlingen og 
landsmødet. Ethvert medlem kan 
foreslå punkter til dagsordenen. 
Dette gøres skriftligt over for for-
manden senest en uge før general-
forsamlingen.
Den aften er mad og drikke fri.

På motorcykel 
gennem Afrika
”En februar eftermiddag i 2018, fik 
jeg en SMS, der var skyld i, at jeg 
kom ud på mit hidtil største eventyr.  
I SMSen fra Pia Libenholt stod der 
kort »Hej Ida, har du nogensinde 
overvejet at køre rally?« Der skulle 
ikke meget til for at overtale mig,” 
fortæller Ida Hansen.
Ida Hansen er opvokset i Sydslesvig 
og er sammen med Pia Libenholt 
”Danish Rally Cats.” De deltog i In-
tercontinental Rally 2019. 14 dage, 
6000 km gennem Afrika på motor-
cykler med start i Almeria i Spanien 

og slut i Lac Rose i Senegal. Løbet 
foregår på dele af den gamle Pa-
ris-Dakar rute. 
Begge er bidt af alt med motor og to 
hjul og mødtes for nogle år siden til 
det danske mesterskab i enduro. 
Ida fortæller videre ”Alt i alt har turen 
været lidt af en emotionel rutsjetur 
og på en dag ja, næsten inde for få 
timer, kom vi hele følelsesregisteret 
igennem. Vi kørte med samtaleanlæg 
og har alt fra råbt og bandet af hinan-
den til jublet af glæde sammen. 
Ida og Pia viser billeder og fortæller 

om deres tur på Flensborg Bibliotek, 
Nørregade/ Norderstr. 59, mandag 3. 
februar kl. 19.
Entré 7€. Billetsalg ved døren. Evt. 
tilmelding til biblioteket.
Arrangør: SSF, SdU og DCB

LL

6000 km på 14 dage 2019 i Afrika – 3. februar i Flensborg.
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PÅ DANSK-TYSK PRESSETUR

17 journalister fik 2020-input
I 2020 vokser interessen for mindre-
tallet. Efter det store medieekko, som 
fulgte med Dronningens besøg i ef-
teråret, gøres der nu på mange måder 
en aktiv indsats for at gøre opmærk-
som på mindretallet i jubilæumsåret. 
Fra søndag aften til tirsdag eftermid-
dag havde Sydslesvigsk Forening 
(SSF) og Bund Deutscher Nordsch-
leswiger (BDN) inviteret medier til en 
”Presserejse 2020” i grænselandet.
17 journalister fra Danmark og Tysk-
land var efterkommet invitationen til 
besøget i Syd- og Nordslesvig. Under-
vejs fik medarbejderne fra dagblade, 
magasiner, tv- og radiostationer ikke 
kun informationer om de to mindretal 
og mødte en række mindretalsmed-
lemmer.
De fik også lejlighed til at tale med 

flertalsrepræsentanter om deres syn 
på mindretal og det dansk-tyske sam-
liv i grænselandet. Bl.a. havde finans-
minister Monika Heinold, Flensborgs 
overborgmester Simone Lange, min-
dretalskommitteret Johannes Callsen, 
fhv. trafikminister Hans Christian Sch-
midt (MF), Preben Jensen fra Region 
Syddanmark og IHK-præsident Rolf 
Sörensen stillet sig til rådighed.
Ved forskellige besøgspunkter blev 
journalisterne orienteret om den hi-
storiske udvikling, det dansk-tyske 
erhvervssamarbejde, den danske 
grænsekontrol samt de europæiske 
mindretalsinstitutioner ECMI og 
FUEN med sæde i Flensborg.
Efter et besøg på Danevirke Museum, 
hvor de med store spørgelyst mødte 
historikerne Henrik Becker-Christen-

sen, og Uwe Danker, fhv. minister og 
landdagsmedlem Anke Spoorendonk, 
mindretalseksperten Jørgen Kühl og 
prof. Hans-Heinrich Hansen samt 
arkæologerne Ulf Ickerodt og Nis 
Hardt, var de afslutningsvis på A.P. 
Møller-Skolen i Slesvig i dialog med 
elevambassadører fra begge mindre-
tal.
Den todages rundtur var et fælles 
tilbud fra de to mindretals pressetje-
nester til journalister, som gerne ville 
øge deres kendskab til grænselandet 
og knytte kontakter forud for de utal-
lige jubilæumsdage og arrangementer 
i 2020, der skal skrives mange artikler 
og laves talrige indslag om.

leb

SSF-formand Gitte Hougaard Werner gav en introduktion til det danske min-
dretal siden 1920 og fortalte kort om de forskellige organisationers arbejdsom-
råder i dag.

Elevambassadørerne var populære samtalepartnere for de mange journalister. 
 (Foto: Martin Ziemer)

Danevirke Museums leder Nis Hardt fortalte om Danmarks grænser gennem tiderne og viste deltageren Porten til Nor-
den.  (Foto: Martin Ziemer)

Skriv mindretallets 
fødselsdagssang og 
vind en Sigurd-koncert
I 2020 fylder det danske mindretal 
100 år. Umiddelbart efter folkeaf-
stemningen om grænsen i 1920 blev 
bl.a. SSF og Dansk Skoleforening 
grundlagt.
I denne anledning afholder SSFs års-
mødeudvalg en konkurrence om den 
bedste fødselsdagssang til mindretal-
let. Alle danske skoler i Sydslesvig er 
inviteret til at komme med deres eget 
bud. 
Sangen skal gå på den klassiske dan-
ske fødselsdagssangs melodi (”I dag 
er det … fødselsdag…”) og have tre 
vers. Sangen skal afleveres til 2020@
syfo.de senest den 31. marts. Forma-
tet er op til skolerne. Der kan indle-
veres tekst, men den må også gerne 
sendes som audio- eller videofilm, el-
ler hvad skolerne ellers kan finde på. 
Der kåres tre vinderskoler. De får 
hver besøg af Sigurd Barrett og Eskild 
Dohn. Deres fortællekoncert ”Sigurd 
fortæller om Genforeningen 2020” 
formidler historien i et nutidigt per-
spektiv. Duoen holder to koncerter á 
60 minutter (på samme dag) på hver 
af de tre skoler i ugen op til årsmø-
derne.
Yderligere oplysninger om koncerten 
via linket på https://syfo.de

Tøjmarked i Kejtum
Søndag den 2. februar kl. 11-16 invi-
teres til stort tøjmarked in Keitum-hal-
len.
Hvis du har noget tøj til børn eller 
voksne eller noget legetøj, du ikke 
har brug for mere, men som stadig er 
i god tilstand, så er det en god idé at 
sælge det på SSFs tøjmarked. 

Eller hvis du har bar lyst til at finde 
noget nyt  til dig i en hyggelig stem-
ning, så kom gerne forbi. Du kan 
også bar nyde en kop kaffe eller en 
hotdogs.
For flere informationer se i vedhæn-
get.

SSF Sild
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