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En 
fornøjelse

[KONTAKT] Det er for for-
retningsudvalget og for-
manden en fornøjelse at
læse om vore generalfor-
samlinger i distrikterne i
Flensborg Avis.
Den brede dækning og de
omfattende formandsbe-
retninger giver et fint ind-
blik i foreningslivets trivsel
og varierede tilbud til vore
medlemmer. Kontinuitet i
arbejdet, men også ny-
tænkning er den styrke,
der sikrer mindretallets
danske kulturarbejde.
Forkærligheden for dansk
sprog og kultur leves også
udenfor det sydslesvigske
kærneområde. Der findes
danske sydslesvigere, bosat
udenfor Sydslesvig, som
ønsker at fastholde en le-
vende forbindelse til min-
dretallet.
Både SSW og SSF har eks-
terne medlemmer i Dan-
mark og Tyskland.

En særlig ihærdig forbin-
delse er etableret i Altona,
hvor en arbejdsgruppe
Holsten-Hamborg dels er
tilsluttet SSW og samtidig
er SSF-medlemmer. SSW-
arbejdsgruppen er bl.a re-
præsenteret ved SSWs
landsmøde; og ønsket
overfor SSF er, at man re-
gistreres som regulære
SSF-medlemmer.
Allerede nu støtter SSF ar-
bejdsgruppen med et årligt
dansk arrangement i Alto-
na, men medlemmerne
ønsker så tætte bånd som
muligt.
Forretningsudvalget anbe-
faler, at vores organisa-
tionsudvalg ser på anmod-
ningen og kommer med et
forslag til hovedstyrelsen.
Ligesom SSW må vi have
afklaret ønskerne set i for-
hold til vore vedtægter.

Dieter Paul Küssner

To kandidater
[KONTAKT] Når 60+erne i Flensborg op til 27.
marts pr. brevvalg vælger byens nye Seniorenbeirat,
er der også to danske sydslesvigere at stemme på:
Brigitte Herdegen og Marianne Wullf.

Aflyser
[KONTAKT] Harreslev Amatørscenes formand Tom
Knutzen aflyser alle planlagte forestillinger i marts
p.g.a. sygdom blandt aktørerne.

Messetilbud
[KONTAKT] SSFs Tine Andresen og GFs Claus Jørn
Jensen (foto: Carsten Dalgaard) havde nogle gode
tilbud til folk på turistmessen i Herning.

Mindeord
[KONTAKT] Mindeord for Svend Kristiansen (foto:
Hermann Gabs), Høyer, og Jytte Vester, Skovlund.

Sophisticated Ladies & Christina
Dahl feat. »Buster« Cooper
[KONTAKT] Torsdag den 17. marts
kl. 20 indbyder SSF og SdU atter til
jazz på Flensborghus i Flensborg -
denne gang med »Sophisticated La-
dies«: Marie Louise Schmidt på pia-
no, Helle Marstrand på bas og Benita
Haastrup på trommer.
Trioen har eksisteret i mere end 20
år.
I 2003 havde Flensborghus besøg af
Sophisticated Ladies Sekstet, og nu

kommer trioen igen til Flensborg
med to spændende gæster: Saxofoni-
sten Christina Dahl, der i flere år har
spillet med trioen, og basunisten Ge-
orge ”Buster” Cooper (født 1929),
der i en årrække spillede med Lionel
Hampton og 1962-1969 var medlem
af Duke Ellingtons orkester. Cooper
har en brillant teknik, og hans soli er
karakteriseret af stor energi, intensitet
og et gran af humor og romantik.

Aftenens pro-
gram er fortrins-
vis af Duke El-
lington og Billy
Strayhorn.
Buster Cooper:
basun - Christina
Dahl: tenorsaxo-
fon - Marie Loui-
se Schmidt: pia-
no - Helle Mar-
strand: bas - og
Benita Haastrup:
trommer.
Billetter:
www.ssf-billet-
net.de, Flens-
borghus, tlf.
0461-144080 og
ved indgangen.

Christina Dahl. (Foto: Morten Saxild)

Buster Cooper.

Afzelius-projekt i Flensborg
[KONTAKT] SSF, SdU, Foreningen
Norden og Nordisk Informationskon-
tor er gået sammen om at præsente-
re aftenprogrammet »Sang til frihe-
den« - et Björn Afzelius-projekt lør-
dag den 26. marts kl. 20 på Flens-
borghus i Flensborg.
Sang til Friheden er et professionelt
band, som giver publikum en enestå-
ende mulighed for at (gen)opleve
mange af de kendte sange skrevet af
den kendte svenske trubadur, musi-
ker, forfatter mv. Björn Afzelius.
Sange som ”Sång till friheten”, ”Jua-
nita”, ”Ikaros” m.fl. leveres i en tro
udgave, dog serveret med et særde-
les godt kendskab og indlevelse i
Björn Afzelius´ musik.
Holdet bag Sang til Friheden består
af erfarne folk. Bl.a. er Björn Afzelius’
datter med i bandet.
Ebbe Jacobsen: Vokal - John Olsen:
Guitar, vokal - Jens Fuglsang: Bas, vo-
kal - Rikke Olsen: Guitar, kor - Flem-
ming Worm: Trommer, vokal - Jesper

Kristensen: Piano, hammond - og
Marianne Kristensen: Kor, vokal.

Billetter til 11 euro via ssf-
billetnet.de, Flensborghus og DCB.

SixBalls afløser Kjær og Skourup
[KONTAKT] Mindretallets musikcafé
på Bredsted Danske Skole fredag
den 25. marts bliver med trioen Six-
Balls, der spiller sange i den ameri-
kanske singsongwriter-genre. Det vil
sige amerikansk visesang, som for ek-
sempel tekster af kunstnere som
Townes Van Zandt, Steve Young, Ri-
chard Shindell, Nanci Griffith,
Jackson Browne, Bob Dylan, Rev.
Gary Davis og Neil Young. 
Ensemblets medlemmer har årtiers
erfaring som musikere i forskellige
sammenhænge. Bent Skourup, der
spiller el-guitar har således i årevis
været med i La Porta Band, der i sin
tid var husorkester på musikværtshu-

set La Porta i Lemvig. 
Værtshuset blev den gang drevet af
Johnny Madsen, der siden blev en af
Danmarks kendteste rockstjerner. 
La Porta Band findes endnu, men de
senere år er Bent Skourup mest
kendt for sit makkerskab med Car-
sten Kjær. 
Det var oprindeligt meningen, at de
to skulle have spillet i Bredsted den
25., men desværre har Carsten Kjær
skadet sit knæ og skal opereres. Ar-
rangørerne, Sydslesvigsk Forening
glæder sig over, at det med kort var-
sel lykkedes Bent Skourup at indkal-
de sine to kolleger fra SixBalls til at
tage over. 

SixBalls er: Vagn Riggelsen, bas –
sang, Hans-Ejner Jensen, guitar –
sang, Bent Skourup, elguitar – sang.
Musikcafeen begynder kl. 20. Billet-
ter sælges kun ved indgangen.

GRATIS TRANSPORT
SSF i Husum og Ejdersted amter til-
byder som vanligt medlemmerne
gratis fælleskørsel til musikcafeen.
Hvornår og hvorfra der køres, afhæn-
ger af tilslutningen. Ring eller send
mail til sekretariaterne i Tønning eller
Husum senest den 18. marts.
På tlf. 04841 2612 eller 04861 5493
eller pr. mail husum@syfo.de  eller
ejdersted@syfo.de. 

Bandet »Sang til friheden« 26. marts på Flensborghus. (Foto: Stf)

Sophisticated Ladies.
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Generalforsamling
og udvandrer-foredrag
[KONTAKT] Ansgar Menighed i Sles-
vig holder generalforsamling torsdag
den 17. marts kl. 19.30 i Ansgarsa-
len. Der er dagsorden iflg. vedtæg-
terne. Ved mødet fortæller provst
Viggo Jacobsen om aktuelle sager i
Dansk Kirke i Sydslesvig, og hvilke vi-
sioner der ligger bag arbejdet.
Der serveres ostebord med rødvin i
løbet af aftenen.

DANSK UDVANDRER TIL CANADA
Slesvig Menighedspleje indbyder til
møde onsdag den 16. marts kl.
14.30. Ved mødet fortæller pastor
Jens Bach om sin tid i Toronto og om
danskere, der udvandrede til Cana-
da. Der er kaffebord ved mødet.

Morten Mortensen

11.
Flensborg Ældeklubben Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl. 15
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Drage-Svavsted: Lotto i Drage Forsamlingshus kl. 20
Slesv ig IF: Underholdning med lotto i klubhuset kl. 19.30

12.
SdU: Motions-badmintonstævne for seniorer i Husumhallen kl. 13
SdU: Petanque gløgg-stævne ved Harreslev Danske Skole kl. 13-17
SdU: Sikkerhedsdag for optimistsejlere i Læk Svømmehal kl. 18-21
SSF Sild: Linedance i List Forsamlingshus kl. 13-18
SSF-distrikt Moldened: Taskekursus med Bente Jensy-Ziemer i forsamlingshuset
12.-13.3.

14.
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Tarup, Sct. Hans/Adelby Menighed og Tarup UF:
Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske
Skole kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Munkbrarup: Generalforsamling i Oksbøl Forsamlingshus
kl. 19
SSW Slesv ig  by: Generalforsamling i Salen, Lolfod 69 kl. 19

15.
Det lille Teater Flensborg: ”Edith Spurven Piaf” i Hjemmet kl. 19.30
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet – Tydal,  fra Exe kl. 9.30
SSF og SdU: Koncert med Estrid Molt Ipsen og Maren Marie Tange på Flensborg-
hus kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Teatertur til ”Edith Spurven Piaf” i
Hjemmet kl. 19.30
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Generalforsamling på Jens
Jessen-Skolen kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Høkeraften på skolen
Valsbøl pastorat: Læsekreds hos Aase Brodersen 
SSF-/SSW-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling i Minesminde kl.
19.30
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling hos Gertrud Jochimsen kl. 20
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

16.
SSF: Koncert med Estrid Molt Ipsen og Maren Marie Tange på A.P. Møller Skolen
Slesv ig kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSW-distrikt Centrum-Vest: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Oksbøl  Kvindeforening: Hygge i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Kejtum: Aktiv Café på skolen kl. 18-22. Bogbus kl. 17-18
SSF-distrikt Sønderløgum: Hygge for de ældre på Bavnehøj kl. 14.30
Bredsted menighed: Foredrag med feltpræst Victor Greve om Afghanistan på
skolen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Treja: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Slesv ig Menighedspleje: Foredrag med Jens Bach ”Dansk indvandrer i Canada” i
Ansgarsalen kl. 14.30

17.
Det lille Teater Flensborg: ”Edith Spurven Piaf” i Hjemmet kl. 19.30
SSF og SdU: Jazz med Sophisticated Ladies & Christina Dahl feat. Buster Cooper
på Flensborghus kl. 20
SSF-distrikt Store Sol t:  Besøg på Justizmuseum Landgericht Flensburg kl. 14
SSF-distrikt Vesterland: Generalforsamling på Hans Meng-Skolen kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Ladelund og UF: Generalforsamling i Kirkevang kl. 20
SSF-distrikt Vesterland-Hørnum: Generalforsamling på Hans Meng-Skolen kl.
19
Aktive Kvinder Bredsted: Fremstilling af fingerfood med Edda på skolen kl. 19
SSF-distrikt Hatsted: Foredrag med Erik Johansen om „Det moderne Shanghai og
Expo“ i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Foredrag (på tysk) med prof. Robert Bohn om
„Die deutsche Okkupation Dänemarks und deren Nachwirken (1940-1945)“ i
Medborgerhuset, Egernførde kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Foredrag med Volker Bock om ”Lægekunst for 400 år
siden” hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Stenfelt : Foredrag med Preben og Lis Vognsen om ”Grønland år
2010” hos Nikolaus og Else Marxen kl. 18
Ansgar Menighed Slesvig: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19.30

Seniorenbeiratswahl 27. März
[KONTAKT] Alle Flensburger, die am
27. März 60 Jahre oder älter sind
und seit dem 13. Februar in Flens-
burg wohnen, haben in der vergan-
genen Woche ihre Briefwahlunterla-
gen für die Seniorenbeiratswahl am
27. März, bestehend aus der
Wahlbenachrichtigung mit dem
Wahlschein, einem Stimmzettel, ei-
nem blauen Wahlumschlag und ei-
nem hellroten Briefwahlumschlag,
erhalten. Des Weiteren lag den
Wahlunterlagen ein Informations-
schreiben des Seniorenbeirates bei,
in welchem sich die Kandidaten kurz
mit Bild vorstellen.
Wer keine Wahlunterlagen erhalten
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, sollte sich umgehend mit der
Wahlbehörde unter Tel. 0461/85-
1826 in Verbindung setzen, um nicht
Gefahr zu laufen, sein Wahlrecht
nicht ausüben zu können.
Zwei Kandidaten sind vom Kreisver-
band Flensburg des Sydslesvigsk For-
ening vorgeschlagen: Brigitte Herde-

gen (66) mit ihrer sozialen
Gewichtung und Marianne
Wullf (64) mit ihrer kulturel-
len Gewichtung. Will man
der dänischen Minderheit
in Flensburg auch in diesem
Gremium eine grössere Rol-
le zukommen lassen, sollte
man zumindest diese bei-
den Kandidaten ankreuzen.
Jede(r) Wahlberechtigte hat
bis zu 9 Stimmen. Es kön-
nen aber auch weniger an-
gekreuzt werden; denn
manchmal ist weniger mehr.
Nach der Stimmabgabe ist
der Stimmzettel in den blauen
Umschlag zu legen und dieser dann
zu verschließen. Den verschlossenen
blauen Umschlag bitte mit dem un-
terschriebenen und vollständigen
Wahlschein in den hellroten Wahl-
briefumschlag legen und verschlie-
ßen. Dieser Wahlbrief kann unfranki-
ert in jeden Briefkasten der Deuts-
chen Post geworfen werden.

Um zu gewährleisten, dass die Stim-
men auch rechtzeitig zur Auszählung
ankommen, sollten Wahlbriefe, die
durch die Deutsche Post befördert
werden, spätestens am 23. März ab-
geschickt werden. Die Wahlbriefe
können selbstverständlich auch bis
zum Wahltag am 27. März 12 Uhr in
einen der am Rathaus befindlichen
Hausbriefkästen eingeworfen wer-
den.

Brigitte Herdegen und Marianne Wullf gehen
ins Rennen für den SSF.

Heere und Kriege
[KONTAKT] Mit dem "Handbuch zur
nordelbischen Militärgeschichte -
Heere und Kriege in Schleswig, Hol-
stein, Lauenburg, Eutin und Lübeck
1625–1863/67" schließen Eva S. Fie-
big und Jan Schlürmann eine Lücke
in der Dokumentation der modernen
Militärgeschichte Schleswig-Hol-
steins.
Die beiden Autoren präsentieren ihr
Werk, das sich gleichermaßen an Hi-
storiker und militärhistorisch interes-

sierte Laien wie Genealogen richtet,
am Montag, 14. März, 19 Uhr, in der
Zentralen Hochschulbibliothek
Flensburg. 
In ihrem Handbuch stellen die bei-
den Autoren mittels einzelner Beiträ-
ge Heere und Kriege zwischen dem
niedersächsisch-dänischen Krieg
1625 und dem Beginn der preußis-
chen Zeit 1867 ausführlich dar. Der
Schwerpunkt liegt dabei nicht allein
auf der Nachzeichnung des Gesche-

hens vor Ort: Die Kriege nördlich
der Elbe werden auch auf ihre Be-
deutung für die nordeuropäische
Geschichte hin untersucht und die
militärisch-zivilen Beziehungen the-
matisiert.
Weitere Informationen:
http://www.zhb-flensburg.de/ausstel-
lung.html.

Helge Möller,
Universität Flensburg

Muleposer hitter i hollænderbyen
[KONTAKT] SSFs blå muleposer er et
hit i Frederiksstad. I løbet af det se-
neste års tid er der omsat nær ved 80
styk af slagsen. Heraf er de 40 gået
som præmier, når det lokale SSF-di-
strikt har holdt lotto. 
Og det er så populært, at distriktet
har hjemtaget yderligere 20 til den
næste lottoaften lørdag den 26.

marts kl. 19 på Hans-Helgesen-Sko-
len. 
Poserne er dog ikke de eneste gevin-
ster denne aften, lover distriktet. 
Der kan købes pølser og drikkevarer
i pauserne. 
Er man lidt skralt til bens, kan man
blive hentet og bragt, hvis man giver
besked på telefon 04881 1348.

SSW-amtsgeneralforsamling
[KONTAKT] SSW-amtstyrelsen i
Nordfrisland inviterer alle medlem-
mer til amtsgeneralforsamling den 8.
april kl. 18 i Husumhus´ foyer i Hu-
sum, Nystaden/ Neustadt 95.
Dagsordenen omfatter velkomst, valg
af ordstyrer og protokolfører, tælling
af stemmeberettigede medlemmer,
valg af tællekommission, amtsfor-

mand Lars Harms´ beretning, kreds-
dagsgruppens beretning ved formand
Uli Stellfeld Petersen, kasseberet-
ning, revisionsberetning, diskussion
og godkendelse af beretningerne,
valg til bestyrelsen: formand, 1. og 2.
næstformand, et økonomi-ansvarligt
bestyrelsesmedlem, samt bisiddere.
Derudover vælges 2 revisorer, 8 de-

legerede til hovedudvalget, 8 delege-
rede til landsforsamlingen og 3 med-
lemmer til voldgiftsretten
Sidste dagsordenspunkt er: Eventu-
elt.
Derlegerede bedes huske at sende et
andet valgt bestyrelsesmedlem, hvis
man selv er forhindret.

[KONTAKT] Hatsted SSF inviterer til
foredrag om Shanghai og Expo ved
Erik Johansen torsdag den 17. marts
kl. 19.30 i forsamlingshuset. Tilmel-
ding på 04846 590 senest 15. marts.

Foredrag

Om Besættelsen
[KONTAKT] Torsdag den 17. marts kl.
19.30 fortsætter SSF Rendsborg-
Egernførde amts og Hans Jørg Peter-
sens foredragsrække i Medborgerhu-
set i Egernførde med prof. dr. Robert
Bohn fra Institut für Schleswig-Hol-

steinische Zeit- und Regionalges-
chichte i Kiel.
Foredraget »Die deutsche Okkupa-
tion Dänemarks und deren Nachwir-
ken (1940-1945)« holdes på tysk.

Husum prøver igen
[KONTAKT] Det var lidt sløjt med til-
meldingerne, da Husum SSF kaldte
til lotto den 25. februar. Men distrik-
tet giver ikke så let op. Det kalder til

lotto igen lørdag den 25. marts kl.
19.30 på Husumhus.
Gevinsterne er kødpakker fra slagter
Petersen i Hatsted. 

Distriktet beder om, at man forlods
tilmelder sig enten hos Daniela Cas-
persen, tlf. 04843/202493, eller
Hauke Hinrichs, tlf. 0484163245.

Kontortider Husum Sekretariat
[KONTAKT] Nu er det over et år si-
den, vi først gjorde det, så det er sik-
kert ved at være på tide igen: SSFs
sekretariat i Husum har fast åbent
tirsdag og torsdag kl. 8-13. 
Hvis vi er her på andre tider, er dø-

ren åben, og selvfølgelig tager vi
imod. Uden for de faste tider kan
amtskonsulenten træffes på mobilte-
lefon 0151 222 803 71.
Men vi beder indtrængende om, at
billetkøb klares i kontortiden. 

Det kan være ret svært for konsulen-
ten at have overblik over, hvor man-
ge af hvad, man har tilbage, når man
er i Flensborg eller Tønning eller ude
på en landevej.
ph
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73 til familiefastelavn
[KONTAKT] Lørdag den 5. marts ind-
bød SSF Egernførde til familiefaste-
lavn om eftermiddagen i samarbejde
med kirken.
Der var tilmeldt 40 børn og 33 voks-
ne, og der kom både feer, prinsesser,
indianerpiger, cowgirls og -drenge,
en brud, en smølf, klovne, en post-
kasse, selveste Harry Potter og flere
figurer fra StarWars, en træstamme,
hippier og heldigvis kom der også en
læge, idet formanden kom udklædt
som Doc Herzi.
Først blev der sunget ”Kan du gætte
hvem jeg er” og leget sjove sanglege.
Da alle senere sad ved bordene og
sang ”Fastelavn er mit navn, boller vil
jeg have...”, serverede bestyrelsen og
kirken hjemmebagte fastelavnsbolle
med farvet glasur.
En kort pause gav kræfter til at slå
katten af tønden.
Blandt børnene blev Kalle Markau

kattekonge og Jonas Johannsen
dronnning. De voksne havde deres
egen tønde, og fik kåret deres re-
gentpar. Kattekonge blev Mads Møn-
sted og dronning Poul Erik Mønsted. 
Men eftermiddagen var ikke slut
endnu. Der blev danset stoledans og
stopdans og sidst men ikke mindst
blev det flotteste kostume kåret.
Blandt børn og unge blev det Petter
Markau som Harry Potter, der fik det
kraftigste bifald og en stor krukke
Nutella som præmie. Smølfen alias
Hans Markau havde den største fan-
gruppe med og blev den bedstud-
klædte voksne deltager og fik en fla-
ske sekt.
Inden alle tog glade og mætte hjem,
fik alle børn en slikpose proppet med
alle de karameller og lækkerier, tøn-
den havde været fyldt med, og det
kunne forsøde hjemturen for alle.
Tilbage var oprydning af guirlander,
serpentiner og masser af balloner og
konfetti, men bestyrelsen er enig om,
at det er alt arbejdet værd, når så
mange kommer til en så dejlig efter-
middag for hele familien.
Vi glæder os allerede til næste år. På
gensyn. Bestyrelsen/ghw

Katten slås af tønden. (Fotos: Fred Witt)

Kattekonger og -dronninger: Kalle Markau, Jonas Johannsen, Mads Mønsted og
Poul Erik Mønsted. 

Kom i gang og lån
[KONTAKT] Biblioteket tilbyder både
kurser i at komme i gang på internet-
tet og låne bøger dér.
BIBLIOTEK.DK
Gå på biblioteket døgnet rundt. I
Bibliotek.dk har du adgang til alt,
hvad der findes på biblioteker i Dan-
mark og på de danske biblioteker i
Sydslesvig. 
Lær at søge bøger, film og musik og
se hvordan du bestiller det.  
Tilmelding senest to dage før til dit

lokale bibliotek.
Torsdag den 17. marts kl. 16, Flens-
borg Bibliotek.
Mandag den 21. marts kl. 16, Hu-
sum Bibliotek.
Onsdag den 6. april kl. 15, Slesvig
Bibliotek.
LÅN E-BØGER
Der er mange måder at låne og læse
bøger på. Du kan f.x. downloade en
bog fra internettet og læse den på
din pc eller ved hjælp af en e-bogs -

læser.
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.
Tilmelding senest to dage før.
Tirsdag den 22. marts kl. 16, Flens-
borg Bibliotek.

RJ

Selvlavede brocher og hårpynt
[KONTAKT] Organza, uld i forskellige
farver, glaskugler og perler – det er
de materialer, du skal bruge, når du
laver brocher og hårpynt.
Lørdag den 12. marts kl. 11 på Hu-
sum Bibliotek, Nystaden/ Neustadt

81, hjælper Karina Vandkrog dig i
gang. 
Teknikken er ikke helt let, derfor er
arrangementet især for voksne og
større børn.
Der må påregnes udgifter.

Tilmelding senest torsdag 10. marts
til Husum Bibliotek, tlf. 04841 82 28
0 eller Flensborg Bibliotek, tlf. 0461
86970.

Lene Lund

Hånddukker med Dola
[KONTAKT] Dolas dukketeater er
kendt over hele Sydslesvig, og nu
kan du med Dolas hjælp lære at lave
hånddukker på forskellige måder. 
Kom og lav en hånddukke og få in-
spiration til at lave mere avancerede
dukker, som kræver mere tid.
Lørdag den 19. marts kl. 11 på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59 eller lørdag den 26. marts kl. 11
på Husum Bibliotek, Nystaden/ Neu-
stadt 81.
Vil du deltage i Husum, skal du til-
melde dig senest torsdag den 24.

marts. Der er ingen tilmelding i
Flensborg.

NYT STYKKE
Så er Dola klar igen med nye stykker
i Dolas dukketeater. Der er nærmest
ikke tal på de forestillinger, Dola har
skabt gennem årene. En ting er sik-
kert, Kasper er altid med, når tæppet
går op for nye, spændende historier.
Næste gang er lørdag den 12. marts
kl. 11 på Flensborg Bibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59. 

LL

Dola viser to steder, hvordan man 
laver hånddukker - og nu på lørdag
giver hun og 
dukkerne et 
gæstespil. 
(Foto: 
DCB)

Aflyser alle forestillinger
[KONTAKT] Harreslev Amatørscene
har måttet aflyse alle bebudede fore-
stillinger med »Den nøgne sandhed«
i marts - omtalt på sidste uges KON-
TAKTsider - på grund af sygdom.
Man vil nu
forsøge at
samle tråde-
ne til juni.
Alle, der har
købt billet i
forsalg i
Union-Bank i
Harreslev,
kan få deres
billetpenge
refunderet
dér, men
man er også
velkommen
til at beholde
billetterne,
for de vil og-
så være gyl-
dige, når

stykket spilles senere på året.
Det samme gælder de billetter, man
har vundet i Flensborg Avis´ læser-
klub Bravissimo, siger amatørscenens
formand Tom Knutzen.
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Ved prøverne var humøret højt endnu. Siden har man måttet af-
lyse p.g.a. sygdom.
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Positiv psykologi

Aktivitetshuset

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

DAN for alle

Til turistmesse i Herning

Rund fødselsdag

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Fuld fart-lørdag
[KONTAKT] Lørdag den 12. marts
gennemfører Gymnastikforeningen
DAN sæsonens sidste fuld fart-lørdag
på Gustav Johannsen-Skolen kl. 11.
Vi låner airtrackmåtten, bygger red-
skabsbaner, kører waveboards og
mange andre sjove ting. Her kan alle
være med. I 2 timer skal vi bare

brænde krudt af.
Medlemmer af Gymnastikforeningen
DAN deltager gratis. Ikke-medlem-
mer betaler 5 euro.
Mere info fås hos undertegnede på
tlf. 0151-123 17033 hhv. annegym-
dan@hotmail.com.

Anne Christensen

Messe-præsentation gav pote
[KONTAKT] Selvom Sydslesvig er ble-
vet fast forankret i den danske finans-
lov, halter det med at få mindretallet
ind i danskernes bevidsthed som en
del af det danske fællesskab. Et af fle-
re tiltag for at få ændret på denne
kedelig kendsgerning er SSFs inten-
tioner med at at opsøge danskerne
dér, hvor de kommer. I dagene 25.-
27. februar skete det på rejsemessen
»Ferie for alle« i Herning sammen
med Grænseforeningen.
Her blev Sydslesvig præsenteret som
rejsemål med sine mange spænden-
de seværdigheder og udflugtsmål.
Det var første gang, at SSF deltog i
denne messe. Grænseforeningen
havde alene afprøvet mulighederne
med en mindre stand året før. Nu
med to foreninger involveret i projek-
tet kunne standen udvides.

SSF sørgede for et helt nyt look med
bl.a. en lille installation fra Sydsles-
vig-udstillingen i form af et busstop-
pested, hvor man kunne få historiske
oplysninger, læse dagens Flensborg
Avis og se forskellige seværdigheder i
Sydslesvig på en monitor.
Flensborg turistkontor havde leveret
informationsmateriale af mere turist-
mæssig karakter, og Flensborg bryg-
geri havde sponsoreret køleskab og
øl, så de besøgende kunne smage
"Danmarks bedste øl", mens de fik sig
en snak om Sydslesvig.
Mange af standens besøgende fik et
flot bogmærke med hjem med en
hensvisning til www.sydslesvig.de - et
vejviserportal til Sydslesvig. Grænse-
foreningen fik nogle flere medlem-
mer.

TA

Standens faste hold: Carsten Dalgaard, Eberhard von Oettingen, Tine Andresen
og Claus Jørn Jensen. (Foto: Carsten Dalgaard)

Mylder ved standen - menneskene på turistmessen opdagede en ny verden.
(Foto: Roald Christesen)

Et stort tillykke
[KONTAKT]
Onsdag den
23. marts fej-
rer Helga Wi-
ebling, født
Hansen, Am
Markt 3 i Gar-
ding, sin 90
års fødselsdag.
Lige siden SSF
og Kvindefor-
eningen i
Velt/Follervig
blev oprettet,

har hun været medlem - og er i dag
æresmedlem, hvilket betyder meget
for hende.
I mange år var hun aktiv i foreningsli-
vet og deltog i fadderskabsbesøgene
både som gæst og vært. Fra starten

gik hun til danskkurser og taler stadig
et fint dansk, selv om ejderstedplat er
hendes modersmål og dagligsprog.
Fru Wiebling, der er født i Follervig,
fik efter barneårene i Velt sit virke
bag Sønderdiget i Follervig. Herfra
tog hun i en årrække hver dag til Di-
geskolen, hvor hun var rengøringsda-
me. Her blev hun en elsket veninde
og kammerat for vore tre piger.
De seneste 20 år har hun boet i Gar-
ding, hvor hun stadig læser sin dagli-
ge Flensborg Avis og også ellers ånds-
frisk følger med i, hvad der sker.
SSF Velt/ Follervig ønsker hjertelig til-
lykke med fødselsdagen samt et fort-
sat godt helbred og humør.
På foreningens og egne vegne

Margarete og Horst Hoop,
Westerdiek, Follervig/ Vollerwiek

Helga Wiebling. 
(Foto privat)

Flow og kreativitet hele livet
[KONTAKT] Trivsel, livsglæde, læring
og kreativitet – mennesket lærer
bedst og er mest kreativt, når det har
det godt.
Mange voksne er udbrændte, har
stress, angst eller keder sig og mange
elever er trætte af skolen, trods det at
børn er født med en stor lyst til at læ-
re. 
Vi ved meget om, hvordan vi kan gø-
re livet spændende, være mere nær-
værende i hverdagen og arbejde ef-
fektivt og kreativt. Alligevel lykkes det
ikke altid, fordi vi kollektivt set fun-
gerer for dårligt. 

Mød Hans Henrik Knoop på Flens-
borghus, Nørregade/ Norderstr. 76,
tirsdag den 22. marts kl. 19.30, hvor
han med afsæt i den nyeste forskning
fortæller, hvordan vi fungerer, og
hvordan vi kan lykkes socialt og pro-
fessionelt, så vi undgår at gentage fia-
skoer. Hør også hvordan fire typer
livsglæde giver mere og bedre indlæ-
ring og kreativitet – og et længere liv.
Hans Henrik Knoop, lektor på Dan-
marks Pædagogiske Universitetssko-
le, Århus Universitet, er en af de stør-
ste autoriteter på sine områder både
i Danmark og internationalt. Han har

deltaget som forsker i udviklingspro-
jekter for bl.a. Lego og Danfoss Uni-
verse. Desuden har han været invol-
veret i TV-udsendelser som ”Plan B”
og ”Skolen – verdensklasse på 100
dage”. I udsendelserne arbejdede de
med anvendt positiv psykologi og læ-
ringsstile. 
Entré: 7 euro.
Arrangør: Dansk Centralbibliotek,
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger, Sydslesvigsk Forening og Aktive
Kvinder.

Lene Lund

Kreative martskurser
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flens-
borg har ledige pladser på to kom-
mende kurser.

GLAS FOR BEGYNDERE
Lise Rosengaard Paulsen underviser
på et nyt aftenkursus over 4 torsda-
ge, hvor du lærer at lave skåle, lyse-
stage, fade, sjove figurer og smykker. 
Du arbejder med de grundlæggende
teknikker som fusing og slumping, og
du kan vælge imellem både bullseye-
glas og vinduesglas.
Start: torsdag den 17. marts kl. 18.
Pris: 39,50 euro + materiale.

EKSPRESSIVT PORTRÆTMALERI II
I weekenden 19. og 20 marts tager
Verner Brems, billedkunstner fra
Skanderborg, hul på endnu et kursus
i ekspressivt portrætmaleri i Aktivi-
tetshuset. 
Verner viser teknikker til at portræt-
male på en ny måde.
Gennem teknik, komposition og far-
ver får deltagerne portrætmaleriet til
at "udtrykke historier", skabe drama
og stemninger. 
Som oplæg til weekendkurset fortæl-
ler Verner Brems om baggrunde og
overvejelser i portrætmaleriet, og der
vises diaseksempler fra både abstrak-
te og naturalistiske portrætmalere. 
Tidspunkt: Lørdag og søndag den 19.

og 20. marts – begge dage kl. 9.00-
15.30.
Pris: 42 euro + materiale.

Tilmelding senest den 14. marts på
tlf. 0461 150 140 eller via www.akti-
vitetshuset.de.

Lise Rosengaard Paulsen klar med nyt glaskursus. (Foto: Aktiv)

»Frankie« af Verner Brems.

Drei Bürgermeister wollen mehr
[KONTAKT] Die Bürgermeister der
Grenzdreieck-Zusammenarbeit tra-
fen sich am Mittwoch, 2. März, zum
ersten Mal, seit Simon Faber das Amt
des Oberbürgermeisters in Flensburg
übernommen hat. Das Treffen fand
in Sønderborg statt. Unter anderem
ging es um ein gemeinsames Be-
kenntnis zur weiteren Zusammenar-
beit sowie darum, eine starke Tage-
sordnung für künftige gemeinsame
Strategien zu setzen.
"Wir wollen gemeinsam Wachstum
und Entwicklung realisieren, unter
anderem in den Bereichen Wirts-
chaftsförderung, Infrastruktur, Sicht-
barmachung der Region und Best-
Practice für Mitarbeiter der Kommu-
nen", sagte die Gastgeberin des Tref-
fens, Aase Nyegaard, die sich darü-
ber freut, dass die gute Zusammenar-
beit nach dem Bürgermeisterwechsel
südlich der Grenze mit verstärkter
Kraft fortgesetzt wird.
Die endgültige Wahl der Themen
und Erarbeitung einer gemeinsamen
Strategie findet im Rahmen einer po-
litischen Konferenz im Mai statt, an
der Politiker aus den drei Kommu-
nen teilnehmen. Aber schon beim

Treffen in der vergangenen Woche
wurden mehrere Themen aufgezeigt,
von denen die Bürgermeister mei-
nen, dass dort mit Vorteil zusammen-
gearbeitet werden kann:
"Wir schauen vor allem auf die Berei-
che Infrastruktur und Wirtschaftsför-
derung, mit dem Ziel mehr Arbeitsp-
lätze zu schaffen, und auf den Aus-
bildungsbereich", sagt Bürgermeiste-
rin Tove Larsen, Aabenraa.
Für Oberbürgermeister Simon Faber
war es das erste Bürgermeistertreffen
im Rahmen der Grenzdreieck-Zu-
sammenarbeit: "Ich setzte sehr auf
die Zusammenarbeit im
Grenzdreieck und darauf, dass die
Nähe zwischen uns dazu beiträgt,
gute Ergebnisse hervorzubringen."
FAKTEN
Die drei Bürgermeister in der
Grenzdreieck-Zusammenarbeit sind
Tove Larsen, Aabenraa, Simon Faber,
Flensborg und Aase Nyegaard, Søn-
derborg.
Es wurden zehn interkommunale Ar-
beitsgruppen ins Leben gerufen, um
gute Erfahrungen mit Blick auf die
kommunalen Verwaltungen auszu-
tauschen.

Fünf dieser Gruppen arbeiten im Be-
reich "Infrastruktur" u.a. mit folgen-
den Themen: bessere Koordinierung
von Bus- und Zugzeiten, effektiver
Unterhalt kommunaler Straßen, zu-
sammenhängende Rad- und Wan-
derwege, Bildung von Einkaufsge-
meinschaften.
Fünf Gruppen arbeiten im Themen-
bereich Klima und Energie, z.B. ener-
giesparende Straßenbeleuchtung, ef-
fektiverer kommunaler Transport,
energetische Sanierung kommunaler
Gebäude und Weiterbildung von
Hausmeistern.
25 Mitarbeiter aus den drei Kommu-
nen haben an einem Sprachkurs teil-
genommen, um die Kommunikation
in der Grenzdreieck-Zusammenar-
beit zu optimieren.
Das Erfahrungsaustauschprojekt wird
gefördert aus INTERREG 4 A Syddan-
mark-Schleswig-K.E.R.N. mit Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung
Projektleiterin bei der Stadt Flens-
burg ist Berit Erichsen.
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Gegen Moratorium - für City-Park
[KONTAKT] Die SSW-Ratsfraktion
bezeichnet das jüngste Einzelhan-
delsgutachten als gute Grundlage für
die kommenden Entscheidungen.
Die Fraktion hat sich darauf festge-
legt, dass man einer Verlängerung
des Moratoriums für die Innenstadt
nicht mehr zustimmen wird und
gleichzeitig steht man einem Ausbau
des City-Parks positiv gegenüber. Da-
zu stellv. Fraktionsvorsitzender, Mitg-
lied im Planungsausschuss, Edgar
Möller: 
„Die Innenstadt hat jetzt über viele
Jahre durch das Moratorium der
Stadt die Chance erhalten, sich für
den Wettbewerb zu positionieren

und durch tragfähige Einkaufskon-
zepte die Attraktivität zu verbessern.
Das Einkaufshandelskonzept sieht
gute Chancen, die Attraktivität der
Innenstadt noch weiter zu steigern.
Voraussetzung ist aus Sicht des SSW
natürlich, dass sich die verschiede-
nen Akteure der Innenstadt endlich
einigen und nicht gegenseitig weiter
bekämpfen. Dazu gehören z.B. eine
gemeinsame Vermarktung und ein
gemeinsames Parkplatzkonzept. Wir
sehen daher keinen Grund mehr, das
Moratorium aufrecht zu erhalten.
Die Innenstadt muss jetzt selber lau-
fen lernen. 
Deshalb wird der SSW auch einen

Ausbau des City-Parks unterstützen.
Das Einzelhandelsgutachten hat
deutlich gemacht, dass durch den
Ausbau neue Kunden in den City-
Park und in die Region gelockt wer-
den können. Die Konkurrenz ist hier
Neumünster und Kolding und nicht
die Innenstadt von Flensburg.
Dem Ausbau des Förde-Parks stehen
wir jedoch kritisch gegenüber. Hier
sehen wir zur Zeit keinen Bedarf.
Wir wollen erstmal die Entwicklung
in der Schleswiger Straße abwarten,
wenn das Moratorium fällt, das ja
auch hier gilt. Das heißt, wir wollen
hier erst mal der Schleswiger Straße
einen Vorrang geben!"

Jytte Mehlsen Vester †
[KONTAKT] Med dyb sorg modtog amts-
styrelsen for SSW Slesvig-Flensborg amt
meddelsen om bestyrelsesmedlem Jytte
Vesters død. Jytte blev kun 67 år.
Jytte har været medlem af SSW i årtier og
var altid en, man kunne stole på, og som
man kunne regne med, når der var opga-
ver, der skulle varetages i partiet og i det
danske mindretal.
I 16 år har Jytte været aktiv indenfor
SSW. I 1995 startede hun som bisidder i
distriktsbestyrelsen, hvor hun så 12 år se-
nere, i 2007, blev formand for Skovlund
distrikt - en af danskhedens højborge i
vores amt. To år tidligere var hun blevet
medlem i amtsstyrelsen for SSW Flens-
borg amt og varetog denne funktion også
i den nye SSW Slesvig-Flensborg amtssty-
relse fra 2009.

I Skovlund kommune har hun i mange år
været »borgerligt udvalgsmedlem« og
støttede også på den måde SSWs arbej-
de. Derudover har Jytte både været dele-
geret til landsmødet, til hovedudvalget og
amtsgeneralforsamlingen.
Hun mødte altid op i godt humør og var
fuld af energi til SSWs arrangementer. 
Med Jytte Vesters alt for tidlige død har
SSW Slesvig-Flensborg amt lidt et stort
tab.
Vi mister en god ven, et engageret med-
lem og en menneskelig rådgiver ud over
det sædvanlige. Jytte var af den slags
mennesker, man aldrig gik forgæves til,
og hun havde en forbløffende evne til at
tænde et lys og hjælpe i forskellige situa-
tioner. Og selvom sygdommen ramte
hende hårdt, mødte man Jytte alligevel

med en god stemning og udpræget opti-
misme.
Jeg husker et møde med Jytte, hvor hun
kom og krammede mig med ordene
”jaa, jaaaa – den er væk!” Og jeg vidste
godt, hvad hun mente. Men sygdommen
vendte tilbage, og alt for tidligt blev Jytte
hevet ud af vort fællesskab; alt for tidligt
døde hun.
Vi er mange, der kommer til at savne
hende som ven, samtalepartner og amts-
styrelsesmedlem hhv. distriktformand.
SSWs amtsstyrelsen vil huske Jytte, som
hun var, og aldrig glemme hende.
Æret være Jyttes minde.

Jan Hundsdörder, formand,
SSW Slesvig-Flensborg

Ved Jytte Vesters død
[KONTAKT] Med Jytte Mehlsen Vester,
der døde 67 år gammel i Skovlund i søn-
dags, er ikke blot et varmt, engageret og
hårdt for den danske sag arbejdende
mindretals-menneske gået bort; det dan-
ske mindretal har mistet en stærk person-
lighed.
Engageret som lærer og populær vejleder
for de unge var der ingen grænser for,
hvad Jytte engagerede sig i. Hun kunne
nemlig ikke sige nej, når nogen kom og
spurgte.
SSF havde hendes interesse - og specielt
også SSW.

Men også hendes engagement for de
danske spejdere i Sydslesvig og disses
»støttepædagoger« i Skt. Georgs Gildet
Flensborg vil blive husket.
Hendes - og Sven Lekkats - indsats for at
få Fredslyset fra Betlehem til Sydslesvig -
som en naturlig del af hendes kristne livs-
syn - vil ej heller blive glemt.
Da SSF spurgte, om Jytte havde lyst til at
engagere sig i EBLUL-samarbejdet, altså i
det europæiske bureau for mindretals-
sprog, var hun også straks med på den.
Basis og top - for Jytte hang tingene sam-
men, og hun var aldrig bange for at sige

ja tak til begge dele.
Nu er der sat en stopper for Jyttes altid
fortravlede og småhektiske tilværelse.
Hun og hendes kære skal vide, at hun vil
blive husket i det danske mindretal i al-
mindelighed og SSF i særdeleshed for sin
indsats og fine væsen, sit gode humør og
- trods tiltagende sygdom og svindende
kræfter til sidst - for sit arbejde på alle
områder.
Æret være Jyttes minde!

Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

Ved Svend Kristiansens død
[KONTAKT]
Svend Kristian-
sen, Højer, blandt
mange andre
ulønnede hverv
Tønder Amts
Grænseforenings
mangeårige
utrættelige for-
mand, døde i sid-
ste uge, 77 år
gammel.
Hans bisættelse
fra Daler Kirke

blev overværet af ufatteligt mange men-
nesker - et synligt udtryk for hans person-
lige og hans foreningsrelaterede netværk,
en kontaktflade ud til brede kredse af lo-
kalbefolkningen, hele den sønderjyske
landsdel - men også langt derudover.
Ikke mindst Sydslesvig havde Svends sto-
re kærlighed. Med en fortid som SdU-
konsulent i Sydtønder men også af hel-
hjertet overbevisning var samvirket og
sammenholdet med især Sydslesvigsk
Forening i Sydtønder Amt legendarisk. Ik-

ke noget arrangement af blot lidt større
karakter i Sydtønder, uden at i det mind-
ste en bilfuld bestyrelsesmedlemmer af
Tønder Amts Grænseforening var med,
og til årsmøderne i Sydtønder Amt var
der i hvert fald ét amtsstyrelsesmedlem
til hvert årsmøde i amtet. Mindre kunne
ikke gøre det.
Og omvendt vankede der kritik fra ham,
hvis ikke dem fra Sydtønder deltog i de
større møder og arrangementer i Tønder
Amt.
Det i forvejen tætte samarbejde mellem
Sydtønder og Tønder Amt blev for årtier
siden yderligere intensiveret af de to - nu
begge afdøde - amtsformænd Johann
Mikkelsen og Svend Kristiansen. Det er
dengang som nu forbilledligt for det
grænseoverskridende samarbejde mel-
lem danske.
Svend Kristiansen var ikke altid nogen
bekvem mand i Grænseforeningen. Det
viste han med tydelighed i dens øverste
ledende organer. Men han var altid vel
forberedt, grundig og fuld af gode ideer;
og frem for alt altid i den gode sags tje-

neste - for ham en hjertesag.
Hans energi, humor og lune, hans viden
og omfattende interesser gjorde ham til
en personlighed, der gerne fortalte om
samfundsrelaterede, kulturelle, historiske
og natur-/miljømæssige forhold, og han
var en bredt favnende og engageret de-
battør.
Han var en varm tilhænger af dansk væ-
remåde og danske værdier, men støttede
Grænseforeningens projekt »den åbne
danskhed« med forbehold. Bøjende sig
for gode argumenter og demokratiske
flertalsafgørelser, bakkede han op om
disse som den loyale organisationsmand,
han var.
I Sydslesvigsk Forening vil vi huske Svend
Kristiansen som en retlinet dansk mand,
som en trofast ven af Sydslesvig, som en
forfægter af vor sag rundt om i hele Dan-
mark samt som en god kammerat.
Æret være Svend Kristiansens minde.

P.v.a. Sydslesvigsk Forening,
Dieter Paul Küssner, formand,

Jens A. Christiuansen, generalsekretær

Til minde om Jytte
[KONTAKT] Søndag den 6. marts miste-
de vi et kært medlem af vores forening.
Jytte Vester har, alt for tidligt, forladt den-
ne jord. Jytte blev født den 21. septem-
ber 1943 i Nebsager. I 1968 begyndte
hun sin lærergerning i Sydslesvig, først i
Askfelt, siden i Skovlund, Valsbøl og
Hanved.
Jytte var et engageret og synligt medlem
af vores danske mindretal. Hun var altid
rede til at hjælpe, hvor det syntes nød-

vendigt, om det så var i foreningen SSF
Skovlund/Valsbøl, i SSW og som spejder.
Specielt de seneste halvandet år har vi i
SSF Skovlund/Valsbøl haft stor glæde af
Jytte. På trods af alvorlig sygdom har hun
til enhver tid hjulpet os med informatio-
ner fra tidligere tider, og med gode ideer.
Jytte havde altid tid til at lytte, og hun
gav os mange gange, ja, altid, produktiv/
konstruktiv kritik.
Vi takker Jytte for hendes engagement og

tiltro, hendes opbakning og hendes ud-
holdenhed i måden, hun gav os mod på. 
Vi har mistet en god og trofast ven og
kammerat og siger Jytte tak for en god og
solid indsats for Sydslesvig gennem man-
ge år.
Vores tanker og medfølelse går til famili-
en.
Æret være Jytte Mehlsen Vesters minde.

SSF Skovlund/Valsbøl,
Helle Wendler Børnene elsker Dola

[KONTAKT] Uffes Kaffebar i Tønning
havde 1. marts besøg af Dolas Duk-
keteater. Det tiltrak rigtig mange af
de mindre skoleelever og store bør-
nehavebørn, som nød dukketeatret,
mens de voksne hyggede sig med
kaffe og kage inde ved siden af.
Her benyttede lærer Andreas Berg
lejligheden til at orientere om Uffe-
Skolens plan om at skaffe en hjerte-
starter. Spontant blev der sendt en
tykmavet indsamlingskurv rundt mel-
lem de halvt hundrede cafegæster,
og det resulterede i en pæn slump
penge, som fluks blev afleveret til
skoleleder Horst Werner Knüppel.

Kirsten Schlickert

Under forestillingen. (Fotos: Werner Schlickert)

Efter forestillingen.

Atter en fyldt sal
[KONTAKT] Lørdag den 26. februar
gæstede Café Liva Sydslesvigsk For-
ening med forestillingen ”Måske ku
vi” i Nibøl Danske Skole.
120 tilskuere nød en fantastisk fore-
stilling, der var
baseret på Seba-
stian sange. Sku-
espillerne var i
god form, og
publikum var
med fra det før-
ste nummer.
Bordene i salen
var igen fint
dækket, kaffen
og småkagerne
stod på bordene,
og selvom der
var udsolgt og
salen ikke kunne
rumme flere, så
var det alligevel
et hyggeligt for-

samlingshusteater med den for Nibøl
typiske opstilling.
Selvom ensemblet ikke ville give et
ekstranummer, var det alt i alt en dej-
lig aften. LP

»Rødkål og Sauerkraut«
18. marts på Uffe-Skolen
[KONTAKT] Det satiriske cabaret-
show Rødkål og Sauerkraut kommer
til Tønning fredag den 18. marts kl.
19.30. Rødkål og Sauerkraut har sit
navn efter henholdsvis en dansk og
en tysk kål-specialitet, og det er net-
op livet mellem dansk og tysk, der
kommer under kærlig behandling,
når Eberhard von Oettingen og Dirk-
Uwe Wendrich går på scenen. 
I et hæsblæsende show på nær ved
halvanden times varighed, går de tæt
på livet i mindretallet og i grænselan-
det. 

- Jeg kalder mig dansk, selv om man
vel dårligt kan hedde noget mere
tysk end von Oettingen, siger Eber-
hard, inden han tager sin grønne,
krøllede paryk på og giver den som
to-benet Istedløve, der snart godt
kunne tænke sig at få lov at falde til
ro. 
De satiriske tekster ledsages dels af
slideshow, dels af virtuost spil på gui-
tar og bas. 
Arrangør er Tønning SSF-distrikt. Ste-
det er Uffe-Skolen.
Billetter sælges kun ved indgangen.

Fra forestillingen. (Foto: Lars Petersen)

Lærer Andreas Berg samlede ind til
anskaffelse af en hjertestarter.

Svend Kristiansen.
(Foto: Mogens
Gabs)


