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Nolde
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførdes historiske
foredragsrække i Medborgerhuset (foto) i Egernfør-
de. er nu nået til Nolde.

Film
[KONTAKT] Danske »Applaus« med Paprika Steen
(foto) vises i Flensborgbiffen på Flensborghus på tirs-
dag.

Gummi T
[KONTAKT] SSF inviterer (bedste)forældre med børn
til familieteater »Gummi T« i Læk. I Flensborg kan
man som nybegynder på skolerne indløse gavekort
til gratis transport og billet.

Nordisk
[KONTAKT] Når Drage/ Svavsted SSF inviterer til
grønkål, er der ikke kun mad på bordet men også
nordisk underholdning med bl.a. islandske Hanna
Ragnarsdottir (foto).

Sankelmark
for 147. gang
[KONTAKT] Vejret kunne have været
bedre søndag den 6. februar, da den
tidligere såkaldte Oversømarch afvik-
ledes fra Flensborg til Sankelmark,
hvor danske og østrigske tropper
mødtes i en voldsom træfning i 1864,
og hvor hundreder af mennesker,
danske, tyske og østrigske også i
2011 mindedes den humanitære ind-
sats, flensborgerne begik dengang, da
de drog ud på slagmarken for at hjæl-
pe de sårede og begrave de døde.
Om legenden passer, vides ikke med
sikkerhed, men aktionen fra dengang
er for såvidt levende den dag i dag,
hvor grænselandsboer af forskellig
national observans mødes over gra-
vene i fred og fordragelighed - ja,
man er fristet til at sige i venskabeligt
perspektiv; på trods af alle genvordig-
heder, det stadig gælder om at over-
vinde, som i det mindste de to ho-
vedtalere  mere end antydede (se le-
deren andetsteds her på siden).
Siden årtusindskiftet har tiden været
moden til, at Sydslesvigsk Forening
successive engagerede sig i minde-
højtideligheden, de seneste år som
medindbyder til arrangementet, hvor
det danske element dog fortsat er i
mindretal.

Ved »mindesmærket i skoven«: Dieter Paul Küssner fra SSF og Hans Detleffsen fra stamkomiteen.

Ud for den danske mindesøjle: Landevejen er spærret for trafik.

Ved den danske mindesøjle blev der lagt kranse og sunget »Der er et yndigt land«.

Det østrigske mindesmærke fungerede i år også som talerstol.

»Kampråb fra nord«
[KONTAKT] Der er enkelte billetter
tilbage til det islandske arrangement,
som Folkeuniversitetet, Nordisk In-
formationskontor, Foreningen Nor-
den, Dansk Centralbibliotek og SSW
indbyder til onsdag den 16. februar
kl. 19.30 på Dansk Centralbibliotek
den prisbelønnede islandske forfatter
Einar Már Gu∂mundsson, der har
været i Sydslesvig flere gange.
»Kampråb fra nord« er navnet på et
af hans digte.
Besk og sorthumoristisk fortæller han
om Islands økonomiske sammen-
brud. Med skarphed og stort vid har

han engageret sig i samfundsdebat-
ten.
Der serveres islandske specialiteter,
og der er musikalsk underholdning
ved den islandske sanger Svafa Þór-
hallsdóttir.
Tilmelding til Flensborg Bibliotek se-
nest i morgen, fredag.
Entré 6 euro, studerende 3 euro.

Einar Már Gu∂mundsson. (Foto: privat)

[KONTAKT] »Når tyskere, dan-
skere og østrigere mødes til fæl-
les mindehøjtidelighed i Sankel-
mark, så er det ikke for kun at
erindre om hjælpsomme borge-
res humanitære grundholdning
på tværs af nationale tilhørsfor-
hold for henved 150 år siden,
men er også i overensstemmelse
med vor tids selvforståelse for et
fredeligt og repektfuldt medhi-
nanden«.
Landråd Bogislav-Tessen von
Gerlach, Slesvig-Flensborg amt,
var hovedtaler ved dette års 6.
februar-mindearrangement i
Sankelmark med godt 400 del-
tagere i søndags.
Fra at have været helte- og sejrs-
monumenter er mindesmærker-
ne blevet til symboler for fred,
fordragelighed og forsoning, til-
føjede landråden.
Landråden slog bro til vor tid, da
han spurgte, om vi virkelig har
lært vor lektie: Lader vi os hver
især i vort ansvarsområde be-
dømme på, hvad vi gør, og ikke
kun på, hvad der kunne gøres?
spurgte han - med henvisning til,
at svaret må enhver afgøre med
sig selv.
Bogislav-Tessen von Gerlach be-
tegnede den fælles Region Søn-
derjylland-Schleswig som en god
vej for at komme hinanden me-
re ved og skabe tillid, og han
bakkede op om Sønderborgs
kandidatur som europæiske kul-
turhovedstad i 2017 under ind-
dragelse af hele regionen.
Hans Dethleffsen, formand for
»Stammkomitee von 1864«, be-
tegnede det ved fællesspisning i

Tarp som uforståeligt, at landsre-
geringen i Kiel ikke vil leve op til
delstatens principielle forpligtel-
se til ligestilling af det danske
mindretal i Sydslesvig, og han
kritiserede forbundsregeringen i
Berlin for dens uforståelige skæ-
ren i det tyske mindretals øko-
nomi.
Begge taleres bemærkelsesvær-
dige synspunkter kan SSF kun
erklære sig enig i.
Arrangementet er en tradition li-
ge siden legenden opstod om
flensborgernes dragen til slag-
marken den 6. februar 1864 i
Sankelmark for at redde de såre-
de og begrave de døde. Fra at
have været et rent tysk-østrigsk
anliggende har mindearrange-
mentet siden år 2000 udviklet
sig til også at omfatte den dan-
ske side. For nogle år siden blev
Sydslesvigsk Forening stamkomi-
teens medarrangør.
Mindehøjtideligheden omfatter
fælles gåtur fra Flensborg til San-
kelmark, kransenedlæggelser
ved krigergravene, fællessang,
fællesspisning og en tale skiftevis
ved det danske og det østrigske
mindemærke.
Uanset mange danske sydslesvi-
geres manglende forståelse for,
at SSF er blevet medarrangør af
dette mindearrangement, er og-
så mødet med »vor tyske nabo«
over gravene en brik i udviklin-
gen af kulturernes ligeberettigel-
se i det dansk-tyske grænseland
- uanset visse tilbageslag.
Det danske mindretal har også
tyske venner!

SYDSLESVIGSK FORENING

Vore 
tyske venner
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13x Tag der offenen Tür
[KONTAKT] Die dänischen Vereine
und Einrichtungen im Flensburger
Norden und Kupfermühle laden ein
zu 13x Tag der offenen Tür mit Info
und Attraktionen am Freitag/ Sonna-
bend 18./ 19. Februar.
Hier kann sich jedermann vor Ort
von der Arbeit der dänischen Min-
derheit überzeugen:
• Kindergarten Ingridhjemmet, Alter
Kupfermühlenweg 39, Freitag 14-
16 Uhr.

• Ansgar Kirke, Apenrader Str. 25,
Freitag 19-23 Uhr.

19 Uhr: Konzert des Slesvig Folkekor
aus Schleswig und Organist Wolfgang
Joern mit Winterliedern,
nach der Kaffeepause 21 Uhr:
Rockkonzert mit TenSing
sowie Gemäldeausstellung von Uwe
Appolds »Elias« (in Zusammenarbeit
mit St. Petri).
Beide Kirchen haben auch Sonna-
bend 10-14 Uhr geöffnet; in der
Ansgar Kirke zusätzlich auch Führun-
gen u.a. mit Orgel.
• Altenclub Spætteklubben, Harrisle-
er Str. 65, Frühstück Sonnabend
9.30-11.00 Uhr.

• SSF-Diabetikerclub und Dänischer
Gesundheitsdienst: Info und Aus-
stellung, Gemeindehaus Ansgar Kir-
ke, Apenrader Str. 25, Sonnabend
10-14 Uhr.

• Krippe Mælkebøtten, Batteriestr.
19, Sonnabend 10-12 Uhr.

• Kindergarten Kupfermühle, Teich-

weg 1, Sonnabend 10-12 Uhr.
• Museum Kupfermühle, Kupfer-
mühle 17, Sonnabend 10-12 Uhr.

• Dänische Schule Kupfermühle,
Wassersleben 32, Sonnabend 10-
12 Uhr.

• Aktivitetshuset, Norderstr. 49,
Flensburg, Sonnabend 10-16 Uhr.

• Versammlungshaus Tønnsenshuset,
Apenrader Str. 49, Sonnabend 11-
13 Uhr, dänisches Smørrebrød.

• Cornelius Hansen-Skolen, Alter
Kupfermühlenweg 15, Sonnabend
11-13 Uhr.

• Sortevejs Fritidshjem, Freizeitheim,
Cornelius-Hansen-Weg 3, Sonna-
bend 13-19 Uhr.

• Nystadens Børne- og Ungdomshus,
Freizeitheim, Junkerhohlweg 20,
Sonnabend 14-17 Uhr.

Beim Kaffeeverkauf und anders er-
wirtschaftete Mittel an diesen beiden
Tagen fliessen dem Spielplatz-Projekt
des Ingridhjemmet zu, teilt Pastor
Preben K. Mogensen, SSF-Ortsvere-
insvorsitzender Flensburg-Nord und
Initiator des Projekts, mit.
Er hofft, dass viele Menschen an die-
sen beiden Tagen erscheinen um sich
zu informieren. Der Bedarf ist da,
sagt er. Hier wohnen viele Mens-
chen, die noch nie eine dänische
Einrichtung von innen gesehen ha-
ben. Ein solcher Informationsbesuch
wäre der erste Schritt zu einem bes-
serem gegenseitigen nachbarschaftli-
chen Verständnis, meint er.

11.
SSF og SdU: Koncert med Basix på Ladelund Ungdomsskole kl. 20
SSF: Café-teater „Smukke Charlie“ med Hansen & Marcussen på Harres lev Danske
Skole kl. 20
SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Stadthalle, Nibøl  kl. 20
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF- og SSW-distrikt Thumby: Generalforsamling hos familien Enkhardt kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Satrup-Havetoft : Generalforsamling i Hostrup Børnehave kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Damholm: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
12.
VUI: Lotto i Hans Meng-Skolen Vesterland kl. 19
SSF-distrikt Tønning og UF: Skøjteløb i Eishalle Toffer kl. 10
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Generalforsamling Lolfod 69 kl. 19
SSF-distrikt Moldened: Taskekursus med Sonja Ullrich-Thomsen i forsamlingshuset kl.
14-18
13.
Valsbøl Menighed: Generalforsamling i Valsbølhus efter gudstjenesten kl. 11
Ansgar menighed Slesvig: Aftensmad efter gudstjenesten i Nybjernt Forsamlingshus kl. 18
14.
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Tarup, Sct. Hans/Adelby Menighed og Tarup UF: Hånd-
arbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske Skole
kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF-distrikt Kappel: Filtning for voksne på Kaj Munk-Skolen kl. 19
Sønderbrarup Kvindeforening: Generalforsamling i kirkens mødelokale kl. 20
15.
Flensborg Filmklub Biffen: „Applaus“ vises på Flensborghus kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Hat lund/Langballe: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Strukstrup: Generalforsamling i skolen kl. 20
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Mårkær: Plattysk oplæsning med Ekke Tessin hos Gertrud Jochimsen kl.
19.30
16.
Folkeuniversitetet, Foreningen Norden, SSW, Nordisk Informationskontor og Dansk Cen-
tralbibliotek: „Kampråb fra nord“ med Einar Mar Gudmundsson på Flensborg Bibliotek
kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Ældreklubben Sortevej mødes i Tønnsenhuset kl. 14
Oksbøl Kvindeforening: Hyggeaften i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Kejtum: Aktiv Café Kejtum på skolen kl. 18-22. Bogbuskl. 17-18
SSW-distrikt Læk: Generalforsamling i pensionistboligerne kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Is ted/Jydbæk: Generalforsamling i Jydbæk Forsamlingshus kl.
19.30
SSF-distrikt Dannevirke: ”Konversation” i Dannevirkegården kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Flemming Rask om ”Rejse til Cuba” i Ansgarsa-
len kl. 14.30
17.
SdU: Valentinsdisko for 7.-10. Klasse på Læk Danske Skole kl. 18-21
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
SdU: Dansekursus for børnehavepædagoger i Læk Danske Skole kl. 16-18
Harres lev Kvindeforening: Foredrag på skolen
SSF- og SSW-distrikt Oversø/Frørup: Generalforsamling på „Restaurant Salz und Pfef-
fer“ kl. 19
SSF-distrikt Store Solt:  Filmen „Frihed på prøve“ vises på Jaruplund Højskole kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Karlum-Tinningsted-Klægsbøl: Generalforsamling i Tinningsted
Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Foredrag på dansk og tysk med Rita Elmholt om
„Emil Nolde – ein Grenzgänger zwischen Land und Meer, zwischen Fantasie und Reali-
tät, zwischen Deutschland und Dänemark“ i Medborgerhuset, Egernførde kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Hygge hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Heer drååwe we üs
10. 
E Friisk Foriining lååsit åle lasmoote ouer 60 tu en meekliken eeftermadi am e kl. huulwe
trii önjt Galerie-Cafe önj Lunham. Dåttooch wårt er loto am hu latje prise spaald.

Nolde på dansk/ tysk
[KONTAKT] Torsdag den 17. februar
fortsætter SSF Rendsborg-Egernførde
amt sin populære foredragsrække
med Hans Jørg Petersen som anker-
mand.
Kl. 19.30 den dag i Medborgerhuset
i Egernførde fortæller billedkunstner
og forfatter Rita Elmholt, Borgwedel,
på tysk og dansk om maleren Emil
Nolde (1867-1956) - grænsegænge-
ren mellem land og hav, mellem fan-
tasi og reailitet, mellem Danmark og
Tyskland.
Hans Jørgen Christian Emil Hansen
fra Nolde, en lille landsby i vest og li-
ge nord for den nuværende grænse,
bedre kendt som Emil Nolde, en
slesvigsk kunstmaler i spændingsfeltet
mellem de to identiteter dansk og
tysk, præget af landskabet og hi-
storie.
Han blev en magnet for utallige ma-
lere, billedhuggere og forfattere. Re-
gionen blev på en gang scene og
værksted, og Søbøl, kunstmuseet på
Før og nu Berlin er nu omdrejnings-
punkter.
Der bliver som altid lejlighed til at få

besvaret uddybende spørgsmål af fo-
redragsholderen.
Alt efter foredragsholdernes sproglige
formåen holdes foredragene på
dansk og/eller tysk, så sproget er ikke

nogen hindring for at komme og del-
tage. Det koster kun 2 euro at være
med; drikkevarer kan købes. Rele-
vante bøger udstilles og udlånes af
det lokale danske bibliotek.

Medborgerhuset på H.C. Andersensvej i Egernførde danner rammen om Nolde-
foredraget 17. februar.

Landesversammlung SSW-Jugend

Mit neuem Vorstand 
und starkem Mitgliederzuwachs
[KONTAKT] Am vergangenen Freitag
wählte die Landesversammlung der
Jugend im SSW (SSWU) einen neuen
Vorstand. Als Nachfolger von Lukas
Lausen wurde Jonas Knickmeier (20
Jahre) aus Schleswig neuer Landes-
vorsitzender. Seine Stellvertreter wur-
den Jon Egeris Karstoft aus Flensburg
und Nina Moysich aus Schafflund. 
In seiner Abschiedsrede freute sich

Lukas Lausen insbesondere über den
starken Mitgliederzuwachs von
SSWU. So gelang es in 2 Jahren die
Mitgliederzahl von 20 auf ca. 120 zu
steigern. Dies sei in Zeiten der Politi-
kverdrossenheit ein großer Erfolg. 
Der neue Landesvorsitzende Jonas
Knickmeier unterstreicht, dass SSWU
sich in den nächsten Jahren politis-
ches Gehör verschaffen will. „Für uns

ist es wichtig, dass man im politis-
chen Prozess auch die Belange der
Jugend berücksichtigt. Das Vorurteil,
junge Leute seien nicht an Politik in-
teressiert, ist falsch, und daher wer-
den wir uns auch in den kommen-
den Landtagswahlkampf mit politis-
chen Forderungen – auch an unsere
Mutterpartei – einbringen.“

Sozialpolitisches Augenmaß und
bildungspolitische Verantwortung
[KONTAKT] Die SSW-Ratsfraktion
hat am Wochenende zum ersten Mal
in neuer Besetzung eine Klausurtag-
ung durchgeführt. An der Klausur
nahmen auch Oberbürgermeister Si-
mon Faber, Stadtkämmerer Henning
Brüggemann und SSW-Landes-
geschäftsführer Martin Lorenzen teil.
Dabei standen der Haushalt 2011
und die finanzpolitischen Perspekti-
ven Flensburgs im Mittelpunkt. Brüg-
gemann machte deutlich, dass die
besorgniserregende Finanzmisere der
Stadt überwiegend nicht durch eige-
nes Verschulden verursacht worden
ist, sondern insbesondere durch bun-
des- und landespolitische Entschei-
dungen sowie durch die Finanzkrise
entstanden ist.
Als Beispiele nannte er die verfehlte
Steuerpolitik der Rot-Grünen Bun-
desregierung, die Kürzung der Lan-
desregierung im kommunalen Finan-
zausgleich oder die Vorgabe der
Großen Koalition bis 2013, 33%
Krippenplätze vorzuhalten ohne für
einen finanziellen Ausgleich zu sor-
gen. 
Dennoch war sich die SSW-Ratsfrak-
tion darüber einig, dass die Stadt
ihre eigenen finanzpolitischen Hau-
saufgaben in Zukunft viel besser lö-
sen muss.
Fraktionsvorsitzende Susanne Schä-

fer-Quäck: »Wir haben eine Verant-
wortung dafür, dass die Finanzen der
Stadt nicht völlig zerrüttet werden,
und wir dadurch in 5-10 Jahren völ-
lig handlungsunfähig sind. Deshalb
unterstützt der SSW weiterhin den
Haushaltsstabilisierungspakt, der ja
mindestens 5 Millionen Euro Haus-
haltsverbesserungen einbringen soll.
Für uns  ist aber dabei wichtig, dass
es sowohl um Ausgabenkürzungen
und um Einnahmeverbesserungen
geht. In beiden Bereichen darf es
keine Tabus geben – auch nicht
wenn wir über maßvolle Steuererhö-
hungen nachdenken. Bei den Ausga-
benkürzungen müssen wir ebenfalls
mutiger als bisher vorankommen.
Wobei der SSW großen Wert darauf
legt, dass man beim Kürzen mit sozi-
alpolitischem Augenmaß und bild-
ungspolitischer Verantwortung vor-
geht. Wir wollen nicht, dass sich die
soziale Kluft in dieser Stadt weiter
vergrößert oder dass die Bildungs-
chancen der Kinder noch mehr als
bisher vom Elternhaus abhängen. 
Auf lange Sicht werden wir den
Haushalt jedoch nur sanieren kön-
nen, wenn wir in Flensburg und in
der Region, die viel zu hohe Arbeits-
losigkeit abbauen können. Deshalb
ist der Ansatz von Oberbürgermeister
Simon Faber richtig, Flensburg als

Metropole der ganzen Region zu
profilieren und somit perspektivisch
neue Unternehmen und Touristen
anzuziehen. Das wird jedoch nicht

von heute auf morgen gehen und
deshalb sollte die Ratsversammlung
sowie die Flensburger Öffentlichkeit
gemeinsam mit Simon Faber an die-
sen Visionen arbeiten und seine Poli-
tik konstruktiv begleiten.«
Weitere Themen der zweitägigen
Klausur waren das Einzelhandelsgu-
tachten, die Zukunft der Stadtwerke
und die Vorbereitungen für die kom-
menden Landtags- und Kommunal-
wahlen. 

gb

Susanne Schäfer-Quäck. (Foto. Flens-
borg Avis)
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Sinti und Roma
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FR 11.02. • 20:00 • Harreslev Danske Skole, Süderstr. 90, H’lee
HANSEN & MARCUSSEN

Smukke Charlie
Billetter: Dansk Sekretariat for Flensborg amt, 
+49 461 14408 155, flamt@syfo.de og ved indgangen
Arr.: SSF
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FR 11.02. • 20:00 • Stadthalle, Uhlebüller Str. 15, Nibøl

Sallinen, Koppel, Sibelius 
Jubilæumskoncert

Billetter: Dansk Sekretariat for Sydtønder amt, 
+49 4661 2755, sydtoender@syfo.de og ved indgangen             
Arr.: SSF

MA 14.02. • 20:00 • KKI, Laboratorium, Duburger Str. 14, FL 
KONCERT

The Mighty Mouse
Entré ved indgangen            
Arr.: KKI - støttet af SSF & SdU

LØ 19.02. • 15:00 • Nordfrieslandhalle, Am Süderholz 13e, Leck
FOLKETEATRET.DK

Gummi T
Billetter: www.ssf-billetnet.de, Dansk Sekretariat for Sydtønder 
amt, +49 4661 2755, sydtoender@syfo.de og ved indgangen             
Arr.: SSF

FR 25.02. • 20:00 • Dt. Haus, Friedrich-Ebert-Str. 7, FL

Weber, Dvo

Billetter: www.ssf-billetnet.de, Dansk Sekretariat for 
Flensborg by, +49 461 14408 125, flby@syfo.de og  
ved indgangen                                            Arr.: SSF

FEBRUAR 2011
ARRANGEMENTER I SYDSLESVIG 

FR 11.02. • 20:00 • Ladelund Ungdomsskole, Karlumer Str. 1
KONCERT

Basix
Billetter: Dansk Sekretariat for Sydtønder amt, +49 4661 2755, 
sydtoender@syfo.de og ved indgangen             
Arr.: SSF & SdU

www.syfo.de
www.sdu.de

Musikalsk forsamlingshusteater
[KONTAKT] I morgen, fredag den 11.
februar kl. 20 byder SSF på en musi-
kalsk rejse på Harreslev Danske Sko-
le. I teaterkoncerten »Smukke Char-
lie, I Favntag Med Livet – 16 Sange

du troede du kendte” med Hansen
& Marcussen nyfortolkes danske,
bredt udvalgte sange som f.eks. Otto
Brandenburgs ”To lys på et bord”,
Benny Andersens ”Svantes forårs-

sang”, eller TV2s ”Eventyr for begyn-
dere”.
Ole Nørhave, som har anmeldt fore-
stillingen på www.Nordjyske.dk, skri-
ver ”Egentlig er det noget sludder at
bruge en undertitel som "16 sange,
du troede du kendte" - for faktisk når
"Smukke Charlie" (Victor Marcussen)
og en yderst musikalske trio (Niels
Søren Hansen, Emir Bosnjak og Tom
Bilde) et godt stykke forbi 50 melodi-
er og tekster af den absolut mest
uopslidelige slags, takket være afte-
nens hoved-attraktion, "Charlies
drøm", der viser sig at være et cirka
15 minutter langt (og ikke så lidt hek-
tisk) medley af gennemprøvede fuld-
træffere, som ender med at gennem-
spille nærmest alle kærlighedens fa-
ser; forelskelse og flirt, had til rivalen,
jalousi frem til endelig erkendelse af
nederlag, for "jeg kan se på dine øj-
ne, at du har en anden kær".”
Det er altså bare med at nyde de
slidstærke melodier, skuespil og god
musik til et glas vin, en øl eller en so-
davand i morgen, fredag aften i Har-
reslev.

Applaus på tirsdag
[KONTAKT] Flensborgbiffen inviterer
atter til filmsforevisning i Flensborg-
hus´ biografsal: Tirsdag den 15. fe-
bruar kl. 19.30 vises Martin Zandvli-
ets film »Applaus« (Danmark 2009).
Forevisningen er gratis, men ønsker
man at nyde ost og rødvin til, koster
det 5 euro.
I 'Applaus' vender den anmelderroste
og midaldrende skuespillerinde Thea
Barfoed (Paprika Steen) tilbage efter
et afvænningsophold og konfronteres
med virkeligheden.
Under hendes lange nedtur blev hun
blevet skilt fra ægtemanden Christian
(Michael Falch) og afgav samtidigt
forældremyndigheden over sine to
børn. Nu er hun tilbage og insisterer
på, at de igen skal være en del af
hendes liv.

Theas blødsødne eksmand giver hur-
tigt efter for hendes manipulerende
men charmerende facon. Han indvil-
ger og giver det en chance. Hun ved,
at hun skal bevise for sig selv og for
ham, at det er forsøget værd.
Livet i rampelysets skær har dog sat
dybe spor og snart begynder forti-
dens spøgelser at tage over. Thea er
tvunget til at stå ansigt til ansigt med
sin egen skæbne og træffe et endeligt
valg.
Paprika Steen vandt prisen for bedste
kvindelige skuespiller for sin rolle i
'Applaus' på den prestigefyldte tjekki-
ske filmfestival i Karlovy Vary.
http://www.imdb.com/title/tt131426
9/
http://filmz.dk/film/applaus/biograf

På cykel på Cuba
[KONTAKT] Slesvig Menighedspleje
indbyder til kaffebord onsdag den
16. februar kl. 14.30. Efter kaffen ta-
ger Flemming Rask deltagerne med
på cykeltur på Cuba. Der venter en
god oplevelse af livet under andre
himmelstrøg. Fire friske pensionister
fra Ansgar Menighed har cyklet rundt

på Cuba og fortæller og viser billeder
fra landet, som i årevis har levet un-
der Fidel Castros styre.
VESPER I NYBJERNT
Der indbydes til aftensmad i Ny-
bjernt efter gudstjenesten søndag
den 13. februar kl. 18. Det sker i for-
samlingshuset Nyvej/ Neuer Weg 5.

Gudstjenesten omkring solnedgang
hedder fra gammel tid en vesper. Or-
det er senere også blevet et ord for
aftensmad. Altså håber menigheden
på en hyggelig stund omkring vespe-
ren.
Kom og vær med!

Morten Mortensen

Zentralrat mahnt an
[KONTAKT] Der Vorsitzende des
Zentralrats Deutscher Sinti und Ro-
ma, Romani Rose, mahnte in einem
Schreiben an die Landtagsfraktionen
die Aufnahme der Sinti und Roma in
den Minderheitenschutz-Artikel 5
der Landesverfassung an.
Die vor einem Jahr begonnenen Ver-
handlungen zur Ergänzung der Lan-
desverfassung dürften nach dem Er-
gebnis der Sachverständigen-Anhö-
rung im September 2010 nicht ad
acta gelegt werden, so Rose.

Rose bedauerte, dass seit September
2010 keine Fortschritte bei den Bera-
tungen im Parlament erfolgten und
auch Ministerpräsident Peter Harry
Carstensen bisher kein Gespräch mit
dem Zentralrat zugesagt habe.
Die derzeitige Verfassungssituation,
die den Anspruch auf Schutz und
Förderung nur für die dänische und
friesische Minderheit vorsehe, ent-
hält eine rechtliche Benachteiligung.

Arnold Roßberg

Rådgivning for grænsependlere
[KONTAKT] Mange mennesker tager
hver dag over grænsen for at arbej-
de. Danmark og Tyskland har forskel-
lige regler, som kan være svære at
forholde sig til, især hvis man har
problemer med sproget.

Lørdag den 19. februar kl. 11-13 kan
du få svar på spørgsmål vedrørende
arbejde, pensioner, skatter, forsikrin-
ger og arbejdsløshedsunderstøttelse.
Alexander Roeder fra Infocenteret i
Padborg flytter denne dag teltpælene

til Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstr. 59.
Der kan være ventetid, da hver en-
kelt får en personlig rådgivning.
Fri entré.

Lene Lund

Marcussen plus Hansen, Bosnjak og Bilde i Harreslev i morgen. (Foto: H&M)

Det ordentlige menneske
[KONTAKT] Tirsdag den 1. marts kl.
19.30 holder universitetslektor Hen-
rik Jensen foredrag på Dansk Central-
bibliotek om „Det ordentlige menne-
ske“. Det er årets første foredrag i
Flensborg Kirkehøjskole, og foredra-
gets titel refererer til  den debatbog,
han udgav i 2009.
Her skriver han bl.a., at velfærdssta-
ten og vor tilsyneladende velstand ik-
ke har været til gavn for vort sam-
fundsliv. Vi er langt fra den velfærds-
stat, der startede som et moralsk
princip, og er i dag mere optaget af,
hvad staten skylder mig som enkelt-
individ, og hvad jeg har krav på.
Samfundet holdes imidlertid ikke
sammen af rettigheder, men af plig-
ter. Han konkluderer, at godt nok er
vi blevet rigere hver for sig, men fatti-
gere tilsammen. 
Henrik Jensen ønsker at sætte tæring
efter næring og savner en sammen-
fatning af kulturens svar på de grund-
læggende spørgsmål – den form for
sammenfatning, der altid har ligget i
religionen. Sand menneskelighed
skal findes i den traditionelle (kristne)
kultur, der også i allerhøjeste grad
markerer grænser.
Der er lagt op til et spændende og

relevant foredrag den 1. marts. Tænk
bare på statsminister Lars Løkke Ras-
mussens forslag om afskaffelse af ef-
terlønnen og reaktionerne herpå.
Tænk også på den krævementalitet
og egoisme, som dronningen var in-
de på i sin nytårstale, men hvor hun
også fremhævede fællesskabets stær-
ke kvaliteter og opfordrede til at pas-
se på det samfund, som vi kender
som en tryg ramme om vore udfol-
delser.
Sammen med Flensborg Kirkehøjsko-
le slutter også Dansk Centralbiblio-
tek, Sydslesvigsk Forening, Aktive
kvinder og Den slesvigske Kvindefor-
ening op om foredraget og indbyder
alle til dette arrangement.

-ik

Universi-
tetslektor
Henrik
Jensen. 
(Foto: 
privat)

Lær mere om IT
[KONTAKT] Biblioteket har en række
interessante tilbud til pc-brugere:
LÅN E-BØGER
Der er mange måder at låne og læse
bøger på. Du kan for eksempel
downloade en bog fra internettet og
læse den på din pc eller ved hjælp af
en e-bogslæser.
En e-bogslæser fylder ikke mere end
en enkelt bog, men kan rumme
mange bøger på en gang.
Bibliotekar Michael Juul Olsen for-
tæller om e-bøger og viser hvordan
du downloader og overfører til en e-
bogslæser, torsdag den 17. februar kl.

15 på Husum Bibliotek, Nystaden/
Neustadt 81.
Tilmelding senest 14. februar.
FØRSTEHJÆLP
Hvordan får jeg installeret den nye
mus? Hvordan opdaterer jeg mit an-
tivirusprogram? Hvordan får jeg det
nye Word-program på pc’en?
Nogle gange handler det bare om at
trykke på den ”rigtige” tast, men hvil-
ken?
Tag din pc under armen og få hjælp
på biblioteket.
Syv eftermiddage henover foråret til-
byder bibliotekar Michael Juul Olsen

"førstehjælp" til dig og din pc.
Næste gang: Torsdag den 17. februar
kl. ca. 15.30 på Husum Bibliotek, -
umiddelbart efter e-bogs introduktio-
nen.
Ingen tilmelding.
FÅ EN MAILADRESSE
Du vil gerne have en e-mailadresse
men er usikker på, hvordan du skal
gøre. Vi hjælper dig i gang tirsdag
den 22. februar kl. 16 på Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Ingen tilmelding.
Rita.jakobsen@dcbib.dk

Paprika Steen. (Foto: IMDb.com)

SSF/ SdU
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Aktivitetshuset

Zu Besuch in Bredstedt

Junge Stimmen 13. Februar

Skovlund

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Mary Poppins schwebt
über Husum
[KONTAKT] Auf Föhr wissen es alle:
Wenn Doris Rethwisch ein Musik-
projekt anpackt, wird es ein großer
Erfolg. Und so ging es auch mit der
Musical Revue "The magical world of
Mary Poppins". Die Vorstellungen auf
der Insel waren schnell ausverkauft.
Am 13. Februar um 17 Uhr im Hu-
sumhus, Neustadt 95, präsentieren
die „Jungen Stimmen des Nordens“
jetzt die Festland-Premiere des fast
zweistündigen Musicals. Einlass ist ab
16 Uhr.
Die Geschichte um das Kindermäd-
chen mit den seltsamen Erziehungs-
methoden, das bei Bankier George
Banks und dessen Gattin Winifred ei-
ne Stellung annimmt und die Familie
zu einem harmonischen Miteinander
zusammenbringt, stammt aus der Fe-
der von Pamela Lynwood Travers.
Das Team von der Insel Föhr umfasst
mehr als 50 Personen. Sänger, Tän-
zer, Musiker, Techniker und Helfer
bilden ein spielfreudiges Ensemble,
das sich in die Herzen der Zuschauer
spielen wird.
In der Hauptrolle wird man die bril-
lante Lisa Rethwisch erleben, die im

vergangenen Frühling beim ersten fri-
esischen Musikwettbewerb so gro-
ßartig zu überzeugen wusste.
In weiteren Hauptrollen sind Marlin
Kruggel und Jacob Schulz, Fabian
Raabe als Poppins-Freund Bert sowie
Sina Berkemeier als Dienstbotin zu
sehen.
Die Choreographie liegt in Händen
der Musical-Profis Anna Katharina
Meier, Ester Hehl und Jo Shanks. 
Für den Ton ist Rethwisch-Sohn Ale-
xander verantwortlich, der derzeit
mit "Stanfour" auf allen Radiostatio-
nen zu hören ist.
Für die Live-Musik sorgen Malte
Buchberger (Gitarre), Christoph
Spangenberg (Piano), Daniel Stritzke
(Baß), Hajo Schüler (Schlagzeug) und
Tim Schönfeldt (Percussion).
Präsentiert werden die „Jungen Stim-
men des Nordens“ von der Friisk Fo-
riining.
Karten gibt es im Vorverkauf in der
Geschäftsstelle der Foriining im Friisk
Hüs in Bredstedt, Süderstr. 6, und in
der Buchhandlung Weiland sowie in
der Schloßbuchhandlung in Husum.
mcn

Lisa Rethwisch spielt Mary Poppins. (Fotos: JSdN)

50 Personen auf - und hinter - der Bühne.

25 års jubilæum
[KONTAKT] Tirsdag den 1. februar
fejrede børn og personale Kirsten
Schwartz i Skovlund Danske Børne-
have. Kirsten havde 25 års jubilæum
ved Dansk Skoleforening.

Børn og personale mødte Kirsten ved
lågen til børnehaven med flag, skilte
og morgensang. Derefter fortsatte
festlighederne i børnehaven med be-
søg af forældre, skoleinspektøren og

tidligere arbejdskollegaer.
Børnene sang, personalet
og forældrene holdt taler,
og der blev, som det hører
sig til på sådan en dag,
spist kager og hygget.
Kirsten fik, fortjent, mange
blomster, bøger, gaver, fla-
sker, lagkager og gavekort.
Vi alle i Skovlund-området
ønsker alle Kirsten et stort
tillykke med jubilæet.

Karina VandkrogEn dybt rørt jubilar - Kirsten Schwartz. 
(Foto: Kelly Bieck)

Udstilling »Ekspressivt portrætmaleri«
[KONTAKT] Efter en række vellykke-
de kurser i ekspressivt portrætmaleri
ved underviser Verner Brems, udstil-
ler kursisterne nu fra 16. februar til

30. marts deres flotte resultater i Ak-
tivitetshusets café.
Der inviteres til fernisering den 16.
februar kl. 19. Underviser og billed-

kunstner Verner Brems er til stede og
giver en introduktion til udstillingen.
Alle er velkommen.

Fördermittel des Bundes nutzen
der friesischen Volksgruppe
[KONTAKT] Die Förderung durch die
Bundesrepublik Deutschland fällt bei
der friesischen Volksgruppe auf
fruchtbaren Boden. Darüber bestand
Einigkeit, als der Bundestagsabgeord-
nete und FDP-Landesvorsitzende Jür-
gen Koppelin kürzlich das Nordfriisk
Instituut in Bredstedt besuchte.
Er ließ sich durch den Vorsitzenden
Thede Boysen und den stellvertre-
tenden Vorsitzenden Peter Nissen so-
wie Professor Dr. Thomas Steensen
und Geschäftsführerin Marlene Kunz
umfassend über die Arbeit der wis-
senschaftlichen Einrichtung informie-
ren.
„Die Bundesebene hat sich 2010 als
verlässlicher Partner der friesischen
Volksgruppe erwiesen“, attestierte
Vereinsvorsitzender Thede Boysen
dem Haushaltspolitiker Koppelin.
Thomas Steensen erinnerte daran,
dass der Abgeordnete sich vor weni-
gen Jahren erfolgreich für die erste

friesischsprachige Briefmarke einge-
setzt habe. Jürgen Koppelin zeigte
sich beeindruckt von den Ergebnis-
sen, die im Nordfriisk Instituut mit
Projektmitteln des Bundes erzielt

wurden, darunter moderne friesische
Sprachkurse. Er wolle sich auch wei-
terhin für die friesische Volksgruppe
einsetzen, sagte er zu.

MdB Jürgen Koppelin besuchte das Nordfriisk Instituut; von links Thede Boysen,
Marlene Kunz, Koppelin, Prof. Dr. Thomas Steensen. (Foto: Harry Kunz)
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Nachruf

Udstilling Museumsberg Flensburg

Familieteater i Læk

Drage/ Svavsted
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Moderne kunsthåndværk
[KONTAKT] Søndag den 13. februar
åbnes udstillingen »Connecting« med
moderne kunsthåndværk på Mu-
seumsberg Flensburg. Åbningen fin-

der sted kl. 11.30 i Hans Christian-
sen-husets aula. De deltagende
kunstnere er fra Slesvig-Holsten,

Norge, Finland, Danmark og Sverige.
Den vises ti-sø 10-17, to 10-20 frem
til 8. maj.
Åbningen foretages af kulturminister

dr. Ekkehard Klug, museumsdirektør
dr. Michael Fuhr, projektleder Corne-
lia Patz-Nahm fra Berufsverband

Kunsthandwerk in SH, kurator dr.
Dorothee Bieske, Museumsberg
Flensburg, og overborgmester Simon
Faber.
Benedicte Maurseth fra Bergen un-
derholder med sang og musik på har-
dangerviolin.
I forbindelse med udstillingen tilby-
des offentlige kunstnersamtaler:
10. marts kl. 18 med glaskunstneren
Hartmut Greb (D) og papirkunstne-
ren Cornelia Patz-Nahm (D), 24.
marts kl. 18 med tekstilkunstneren
Lise Frølund (DK) og Anne Loessl, 7.
april kl. 18 med smykkekunstnerne
Michael Trescher (D) og Hanne Bay-
Lührssen (D) og 5. maj kl. 18 med
keramikerne Susanne Koch (D) og
Susan Lange (DK).
Derudover bliver der - i samarbejde
med folkBaltica midnatskoncert med
percussion-tryllerier 9. april kl. 24 og
rundvisning 10. april kl. 14.30 med
musik ved svenske Kraja.
Rundvisninger tilbydes søndagene
20. og 27. februar, 6., 13., 20. og 27.
marts kl. 14.30 og torsdagene 24. fe-
bruar og 3. og 31. marts kl. 18.
www.museumsberg.flensburg.de
www.connecting-artsandcrafts.com

Smykkekunstneren Hanne Bay-Lührssen, Flensborg, er repræsenteret med bl.a.
halssmykket »Spring«. (Foto: Christian Klose)

Indløsning af gavekort
[KONTAKT] SSF Flensborg By arran-
gerer transport til Læk lørdag den 19.
februar til familieforestillingen Gum-
mi T kl. 15.
Alle forældre hhv. deres børn, der
blev indskolet på en dansk skole i
Flensborg i august 2010 har dengang
fået udleveret et gavekort, som kun-
ne indløses til en rigtig billet til forstil-
lingen Gummi T i Læk. Billetten giver

mulighed for gratis transport med
bus til Læk; det gælder også de bil-

letter, der mulgivis blev tilkøbt til sø-
skende eller andre familiemedlem-
mer. 
Bussen starter i Tarup ved den dan-
ske børnehave i Tarup Hovedgade/
Taruper Hauptstrasse 53 kl. 13.45.
Fra busholdepladsen Exe, hvor inter-
esserede kan stige på, køres kl. 14.
Ankomst ved Læk Nordfrieslandhalle
ca. kl. 14.40. 
Hjemturen fra Læk starter ca. kl.
17.15. 
Skulle man være i besiddelse af ga-
vekortet til et indskolet barn, kan det
indløses indtil 17. februar. Ring på
bysekretariatets telefon 0461-
14408127.

FAMILIETEATER FOR ALLE
Gummi T er familieteater - sjov for
de små og sej for de store 
Folketeatret.dk giver familier mulig-
hed for igen at møde alle tiders
Gummi Tarzan i denne herlige og
funky turneversion.
Ivan Olsen er mere Gummi end Tar-
zan og hans far er konstant på nak-
ken af drengen, der ikke kan klatre i

træer og aldrig slår fra sig, når sko-
lens bisser giver ham buksevand.
Men hvad skal man gøre, når ens
fantasi er krummeløjerlig og man ser
verden fra en helt anden vinkel?
En dag møder Ivan Olsen en heks,
der vil lade ét af hans ønsker gå i op-
fyldelse – men kun én dag. Snart bli-
ver Ivan forvandlet fra vatnisse til ver-
densmester og får endelig lejlighed til
at kyle sin værste plageånd op i et
træ og slå rekorden i langspyt med
flere længder.
Gummi T er et vaskeægte eksempel
på Ole Lund Kirkegaards magiske re-
alisme i børnehøjde. Ivan Olsen og
co. bakkes op af dansere og sangere.
Gummi T er en forrygende musikalsk
oplevelse for alle over fem år. 
Musikken spænder vidt – fra pop til
R&B, hip-hop over latinamerikanske
rytmer. 
Musikken er komponeret af blandt
andre Innocent Blood og Christopher
Secher og sangteksterne er skrevet af
Johanna Gyllenhoff med flere. 
Frit efter Ole Lund Kirkegaards bør-
nebogsklassiker Gummi Tarzan. 

Grønkål og fællesnordisk kultur
[KONTAKT] Der er islandske sange
på programmet, når SSF-distriktet
Drage-Svavsted fredag den 25. fe-
bruar holder sin traditionelle grøn-
kålsaften.
Underholdningen leveres af den is-
landske sanger Hanna Ragnarsdottir.
En betragtelig del af repertoiret har
islændingen, der bor i Svendborg,
selv skrevet. 
Sange til hendes mand, der sejler
langfart som skibsfører, til hendes
sønner og hendes børnebørn, til det
Island, der altid vil bo i hendes hjer-
te, og til det Danmark, hun har boet
i i 33 år og også holder af. 
Men hun synger også gamle danske
og nordiske viser.
Hanna Ragnarsdottir akkompagneres
af den norske guitarist Jon Kjærran
(foto). De har spillet sammen i over
20 år og stræber altid efter en god
kontakt med deres publikum. Man
kan således også forvente en fælles-
sang eller to. 
Hanna Ragnarsdottir har udgivet syv
egne CD’er og derudover medvirket
på 16 andre – blandt andet live-ind-

spilinger fra festivals på Sydfyn og de
omliggende øer. 
Grønkåls- og kulturaftenen i Drage
Forsamlingshus begynder kl. 19 og er
også åben for ikke-medlemmer, der

har lyst at nyde nordisk kultur og læ-
re mindretallet at kende. 
Tilmelding til Nadine Baumann-Pe-
tersen på tlf. 04881 937253 eller na-
dinebaumann@gmx.de

Propfyldt sal
[KONTAKT] SSF-distrikt Kejtum hav-
de generalforsamling mandag aften -
og det havde SSW-distriktet og Hus-
moderforeningen Aktive Kvinder og-
så.
Inden SSF startede aftenen med sin
generalforsamling, skulle der hentes
ekstra stole frem og stilles ekstra bor-
de til, da der var kommet flere end
40 personer.
Formand Inge Bennör Maether kun-
ne berette om et år præget af gode
arrangementer, en aktiv café, hvor
18-20 personer jævnligt mødes, tøj-
marked, lottoaften, Skt. Hans for før-
ste gang i fritidshjemmet i Vesterland
og punchboden. Alle arrangementer
var forløbet godt og med god delta-
gelse. Derudover havde der været
venskabsbesøg fra Grænseforeningen
i Grindsted, og det er planlagt, at SSF
kører derop i marts.

Inge Bennör Maether blev genvalgt
som formand; som bisiddere blev Pe-
ter Petersen, Hella Michel og Gabrie-
le Ohde genvalgt. Sonja Beutling
kom ny ind i bestyrelsen som bisid-
der.
I kaffepausen blev Inge Bennör Ma-
ether hædret af distriktet, fordi hun
nu har været formand i 25 år.
Husmoderforeningen Aktive kvinder
afholdt sin generalforsamling med
beretning af Hella Michel; alle besty-
relsesmedlemmer blev genvalgt.
SSW kunne berette om et travlt år
med mange byggesager på dagsorde-
nen for kommunerådsmedlemmerne
i Vesterland, List og Hørnum. Lars
Harms berettede fra landdagen.

Lars Petersen

Et udsnit af deltagerne. (Foto: Lars Petersen)

Inge Bennör Maether blev hædret for 25 års formandskab.

Zum Gedenken an
Heinz-Werner Arens

[KONTAKT] Die dänische Minderheit
gedenkt des verstorbenen ehemali-
gen Landtagspräsidenten und Vorsit-
zenden des Landeskuratoriums für
den Schleswig-Holstein Tag, Heinz-
Werner Arens, Tellingstedt.
Der Mensch und Politiker Heinz-
Werner Arens wird der Minderheit in
guter Erinnerung bleiben, weil er
stets ein offenes Ohr für die Anliegen
der nationalen Minderheiten im Lan-
de hatte und ihnen mit Sympathie
gegenüber trat.
Der Verstorbene war der ehrlichen

Überzeugung, dass die
Minderheiten ein Teil
des Ganzen in Schles-
wig-Holstein sind und als
solche eine Bereicherung
für die Gesellschaft -
auch über die Grenzen
Schleswig-Holsteins hi-
naus.
Mit seinem Verständnis,
seiner Offenheit und sei-
nem hintergründigen
Humor war er ein gern
gesehener Gast und Dia-
logpartner der dänischen
Minderheit.
Ob in der Föderalismus-
debatte oder in der Ost-
seekooperation, die ihm

beide besonders am Herzen lagen -
wie alles, was zur Stärkung der Lan-
desparlamente diente - stets war
Arens der Gesellschaft als Ganzes
verpflichtet, und dazu gehörten für
ihn eben auch die nationalen Min-
derheiten.
Sydslesvigsk Forening wird das An-
denken Heinz-Werner Arens´ ehren.

Dieter Paul Küssner,
Vorsitzender,

Jens A. Christiansen,
Generalsekretär

Heinz-Werner Arens (r.) beim Besuch des Minder-
heitenzeltes am Schleswig-Holstein-Tag 2006 
in Eckernförde.




