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Setzen auf neue Landesregierung

Ugens overskrifter

Rosis nejtak
[KONTAKT] Efter 40 år som kasserer i SSF St. PeterOrding trak Rosemarie Tüchsen, kaldet Rosi, sig.

Læs mere på KONTAKT side 2

2 x Basix
[KONTAKT] SSF og SdU tilbyder to vokalpop-koncerter med danske Basix - i Flensborg og i Ladelund.

Læs mere på KONTAKT side 3

Islandsk
[KONTAKT] Nordisk Info m.fl. inviterer til en islandsk aften med forfatteren Einar Már Gu∂mundsson (foto), sangerinden Svafa Þórhallsdóttir og god
mad.

Læs mere på KONTAKT side 4

Til sorberne

Die dänische Minderheit
kämpft weiter für die
Gleichstellung ihrer Kinder
[KONTAKT] In einer vom Det Sydslesvigske Samråd/ Gemeinsamen
Rat der dänischen Minderheit am
Montag, den 24.1. angenommenen
und von den Vorsitzenden Dieter
Paul Küssner (SSF und Gemeinsamer
Rat) und Per Gildberg (Dansk Skoleforening) unterzeichneten Resolution
heisst es:
»Die dänische Minderheit stellt fest,
dass die einseitige Kürzung des Landes bei den Schulen des Dänischen
Schulvereins das Prinzip der Gleichstellung der Minderheit mit der
Mehrheit verletzt. Wir setzen uns
deshalb dafür ein, dass diese Entscheidung des Landtages so schnell
wie möglich revidiert wird.
Die dänische Minderheit ist der Auffassung, dass der Beschluss der
CDU‐FDP‐Koalition zur Änderung
des §124 des schleswig‐holsteini -

schen Schulgesetzes gegen die geltenden Vereinbarungen in der Minderheitenpolitik und die Landesverfassung verstößt. Wir begrüßen, dass
viele Menschen in Schleswig‐Holstein und Dänemark uns im Kampf
um die Gleichstellung unterstützen.
Alle Oppositionsparteien im Landtag,
viele Gemeinden und Politiker im
Landesteil Schleswig unterstützen
den Kampf der Minderheit gegen die
diskriminierende Ungleichbehandlung ebenso wie die dänische Regierung, das dänische Folketing und die
Region Syddanmark. Die Bundesregierung in Berlin hat für das Jahr
2011 3,5 Mill. Euro zur Verfügung
gestellt und dadurch auch zu erkennen gegeben, dass sie den Bruch mit
dem Gleichstellungsprinzip aus minderheiten‐ und außenpolitischen
Gründen für falsch hält.

Da es in Schleswig‐Holstein außerhalb der CDU‐FDP‐Koalition keine
Mehrheit für die Ungleichbehandlung der Kinder an dänischen Schulen gibt, besteht die Möglichkeit,
dass dieser Beschluss nach der kommenden Landtagswahl politisch geändert werden kann. Darauf setzen
wir und dafür setzen wir uns ein.
Die dänische Minderheit erwartet,
dass eine neue Landesregierung die
Ungleichbehandlung der Kinder an
dänischen Schulen im Vergleich zu
denen an deutschen öffentlichen
Schulen zurücknimmt und die bedarfs-unabhängige Förderung erhält.
Wir behalten uns weiterhin vor, anderenfalls eine gerichtliche Klärung
herbeizuführen. Eine juristische Aus einandersetzung über politische Fragen kann in der Demokratie aber nur
der letzte Ausweg sein.«

[KONTAKT] SSF Flensborg Amt og Vejle Amt Grænseforening drager sammen på mindretalsbesøg hos
sorberne, bl.a. til 2-sprogede Bautzen.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Alle i
samme båd

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening har traditionelt indledt
det nye år med generalforsamlings-fasen.
De første generalforsamlinger i
vore distrikter er vel gennemført, de fleste gennemføres i
de kommende uger; og i år er
der valg af formand (men også
andre bestyrelsesmedlemmer)
på dagsordenen.
Rækken af generalforsamlinger, der traditionen tro afsluttes med amtsgeneralforsamlingerne i marts/april, genspejler
den aktivitet, der har hersket i
de pågældende distrikter i afvigte år - som regel en blanding af traditionelle møder og
mere familievenlige arrangementer, der får mere og mere
søgning. Ikke mindst når distrikterne samarbejder med
den lokale danske børnehave
eller den danske skole i nabolaget. Også en række kvindeog ungdomsforeninger samt
menigheder er gode samarbejdspartnere for mange distrikter.
Men generalforsamlingerne i
distrikterne bør ikke blot være
rammen om et tilbageblik.
Deltagerne i generalforsamlingerne bør diskutere aktuelle
problemstillinger som f. eks.
manglende ligestilling og lade
den debat gå videre til de lokale medier.

Manglende ligestilling er nemlig ikke blot et emne, Samrådet, SSFs forretningsudvalg og
hovedstyrelse samt de andre
danske organisationers styrelser beskæftiger sig med.
Det er også vigtigt, at SSFs basis artikulerede sig.
En sådan debat på generalforsamlingerne vil samtidig betyde øget motivation for de lokale distriktsbestyrelser, men
også for hovedstyrelsen og forretningsudvalget.
Lokalt bør man vide og arbejde på, at kampen for ligestillingen står øverst på dagsordenen, og at denne kamp indgår
i mindretallets målrettede politiske aktiviteter rettet mod
Kiel og Berlin.
I denne proces inkluderer vi uden selvsagt at ville blande
os i selvstændige foreningers
anliggender - også vore 24 tilsluttede organisationer og deres medlemmer.
I SSF er vi én forening: Vor
brede basis, distrikterne, vore
amter, vor hovedorganisation
samt til en vis grad vore tilsluttede foreninger.
Vi sidder alle i samme båd,
når det gælder om at forsvare
ligestillingsprincippet i det
dansk-tyske grænseland!
SYDSLESVIGSK
FORENING

Bereits am Freitag letzte
Woche beim SSW-Neujahrsempfang in Eckernförde hatte SSW-Vorsitzender
Flemming Meyer zur Lösung der Gleichstellungsproblematik eine neue Landesregierung eingefordert,
und Gastredner Günter
Ernst-Basten, Hauptvorsitzender des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein bescheinigte der Bundesrepublik
eine Schlusslicht-Rolle in
sozialer Hinsicht weltweit.

SSFs Hovedstyrelse i klausur

I år sammen med SSW og DSfS
[KONTAKT] SSF har indkaldt sin Hovedstyrelse til et klausurmøde, der
traditionelt finder sted i begyndelsen
af året, i år den 8. februar på Jaruplund Højskole.
Som noget nyt deltager i år også

SSWs landsstyrelse og Dansk Skoleforenings styrelse.
Sammen gør man status på den aktuelle mindretalspolitiske situation,
landsregeringens krænkelse af ligestillingsprincippet og ændringen af skoleloven samt drøfter eventuelle poli-

tiske tiltag. Mindretallets håndtering
af den mindretalspolitiske krise evalueres, og mindretallets generelle finansielle situation drøftes.
Klausurmøder er lukkede møder
uden referat.

SSW-nytårskaffe i Slesvig

Peter Brinkmann & Co. er klar
[KONTAKT] På lørdag inviterer Slesvig SSW atter til »SSW-nytårskaffe«,
hvor bystyrelse og byrådsgruppe
fremfører de tekster, Peter Brinkmann traditionen tro favntager publikum med hvert år påny.
Hosstående vise er skrevet i anledning af, at Grænseforeningen vil genindføre det gamle navn Slesvig for
hele grænselandet. Med "gale
mænd“ i 1. vers tænkes i øvrigt på
nazitiden.
Flere smagsprøver på KONTAKT
side 3 og 4.
»FARVEL MIN VELSIGNEDE
FØDEBY«

1.
O, Slesvig, velsignede fødeby,
i barndomsdage skænked du ly,
og ungdomstiden gjorde os stærk
at vokse trygt trods gale mænds værk.
Vi blev skånet for krig.
2.
O, Slesvig, ved Kongeå, Ejderstrand,
vor hjemstavn et fortryllende land.
Den gode konge sikred vor dør
mod kejserørnens truende klør.
Dengang kom det til kamp.
3.
I Sankelmark, Isted og Dybbøl led
soldater nederlag, så det sved.
Den tyske kejsertid føltes slem,
så Nordens brødre stemte sig hjem.
Og vort Slesvig blev delt.

4.
Farvel, kære venner i Jyndevad,
en Skelbæks-grænse skiller os ad.
Sydslesvig er den beskedne rest.
Kong Christian hilser os fra sin hest:
I skal ej blive glemt!
5.
At mildne for os de tungeste kår,
det sørger Grænseforeningen for,
og ligeledes Christiansborg
forhindrer, at vi tynges af sorg.
Ser du, båndene bandt.
6.
Og dannes der end en ny region,
der svarer til vor tids revision,
vil Slesvig-navnet rage højt op,
så længe bøgen spejler sin top.
Det vil altid bestå.
Peter Brinkmann
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St. Peter-Ording

Grænseforeningen og de unge

»Rosi« gik af som
kasserer efter 40 år
[KONTAKT] På mandagens generalforsamling i SSF St. Peter-Ording takkede distriktets kasserer gennem 40
år, Rosemarie Tüchsen, kendt som
Rosi, af. Rosemarie Tüchsen er bestyrer på forsamlingshuset Klitskolen i
Skt. Peter.
Hun var ganske vist ikke på valg efter
vedtægterne, men sagde på sin stille
og værdige facon: - Nu har jeg været
det i 40 år, det må være nok.
Som ny kasserer valgte forsamlingen
Gerda Schuppich.
St. Peter-Ording er et af Sydslesvigsk
Forenings mindste distrikter, men også et aktivt distrikt med en flot opbakning fra medlemmerne.
Nær ved en tredjedel af dem deltog i
generalforsamlingen, og formand Angelika Hesselbarth kunne berette om
en række velbesøgte arrangementer i
årets løb - bl.a. en gastronomisk aften
med dansk smørrebrød, hvor man
havde jaget næstformand Dirk Hansen over grænsen efter pålæg og
pynt, som ikke lige er til at finde i Ejdersted, flere rejseforedrag, påskeog juleklip, og en sommerfest, hvor
deltagerantallet oversteg medlemstallet.
Distriktet er således også ambassadør

Tilmelding åben til unge-projekt
[KONTAKT] Startskuddet har lydt –
nu er tilmelding åben for unge, som
gerne vil være med til at tegne Slesvigs fremtid.
Grænseforeningens nye projekt, Generation Slesvig, er i gang: Hjemmesiden www.generationslesvig.dk er i
luften, og der er nu åbent for tilmeldinger til det første sommerkursus.
Kurset er forberedt for 160 unge
mellem 18 og 25 år.
Deltagerne skal være interesserede i

Slesvig, dvs. området mellem Kongeåen og Ejderen, og udgøre en
blanding af mindretals- og flertalsdanskere og -tyskere. De skal udvikle
idéer til, hvordan Slesvig kan blive et
endnu mere attraktivt sted at slå sig
ned og agere som ambassadører for
Slesvig, når de siden uddanner sig i
f.eks. København eller Berlin. Målet
er at give Slesvig status af at være et
centralt smørhul frem for det udkantsområde, det er blevet til i medierne.

Kurset finder sted fra den 30. juli til
den 13. august på fire højskoler i det
dansk-tyske grænseland: Højskolen
Østersøen og Rødding Højskole i
Sønderjylland samt Nordkolleg
Rendsburg og Jaruplund Højskole i
Sydslesvig.
Pris pr. deltager er blot 100 euro eller
750 kr. inkl. kost og logi.
Tilmelding:
www.generationslesvig.dk
MKF

Nyt fra Kejtum

Tøj- og legetøjmarked
Rosemarie Tüchsen takkede af som
distriktskasserer efter 40 år på posten.
(Foto: Peter Hansen)
for mindretallet derude på den yderste forpost.
Formand og næstformand blev begge
genvalgt.
ph

Ugen
der kommer

[KONTAKT] Søndag den 30. januar
arangerer Kejtum SSF et tøj- og legetøjmarked i Kejtumhallen fra kl. 11 til
17.
Kom og få en god handel, nyd Peters
ristede hot-dogs, en god kop kaffe

med kage og en hyggelig snak i caféen.
AKTIV CAFEEN
Aktiv-Caféen Kejtum inviterer til
grønkålsspisning i klublokalet mandag den 21. februar kl. 19.30. Pris

15 euro; drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Kom og nyd en dejlig ”biikeaften”
med god mad og hyggeligt samvær.
Tilmelding hurtigst muligt til Peter
Petersen på tlf. 449474.

Tønning

Rift om pladserne i SSF
[KONTAKT] Da Sydslesvigsk Forenings distrikt i Tønning forrige onsdag holdt generalforsamling, var der
rift om pladserne i bestyrelsen.
Mathias Skærved og Gönna Sprenger
havde begge bedt sig fri for deres
hverv som bisiddere.
De to ledige pladser bejlede hele fire

kandidater til.
Af dem blev Liane Mahfoudi og Kerstin Ziegert valgt.
Formand Hanne Andersen blev genvalgt uden modkandidat.
Tønning har – fordi det er et stort distrikt i et lille amt – ikke færre end ti
delegerede til amtsgeneralforsamlin-

gen. Også dem lykkedes det uden
sværdslag at få valgt.
Formanden kunne berette om endnu
et godt og aktivt år med stabilt medlemstal. Tønning har over 400 medlemmer og er dermed vestkystens
største distrikt.
ph

28.
SdU: Kvali-stævne til LM i håndbold for senior mix i Idrætshallen Flensbo rg
SSF: Slagerparaden på Flensborghus kl. 19.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Sko vlun d og Omegn: Fællesspisning
De danske foreninger og institutioner i Bredsted: Café Clemen med lotto i
skolen kl. 19

29.
SdU: Badminton Senior-/U17-stævne i Træningshallen, Slesvig kl. 9
SSF-distrikt Medelby og Omegn: Nytårsmøde i Chr. Lassens Mindemuseum kl.
19.30
Aktive Kvinder Breds ted: Aktiv Dag på skolen kl. 10
SSW Slesvig by: Nytårskaffe i salen, Lolfod 69 kl. 14.30

30.
Store Vi Menighed: Generalforsamling på skolen efter gudstjenesten kl. 10
SSF-distrikt Kejtum: Tøj- og legetøjsmarked Kejtumhallen kl. 11-17

31.
SSF: Mungo Park med ”Den allersidste dans” på Flensbo rg Teater kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Ly ksborg: Grønkål på skolen kl. 19
SSF-distrikt Frederikss tad: Ejdercafé og bogbus ved Hans Helgesen-Skolen kl.
15

1.
Det lille Teater F lensbo rg: Kabaret fra filmens verden i Hjemmet kl. 19.30
Sonja Lehfeldt-Klubben Flensbo rg: Spil i klublokalet, Kiefernweg 118 kl. 15
SSF-distrikt Jaruplund, Vedin g og Sankelmark: Hygge for alle i kirkens
lokaler kl. 15
De danske foreninger på Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen, Tønning
kl. 15

2.
SSF: Teatertur til „Stormen“ i Kulturhus Harmonien i Haderslev fra Exe kl. 18
SSFs Humanitære Udvalg: Fortælletime med Hans Jørg Petersen om „Det
danske i Egernførde efter krigen“ på Flensbo rghus kl. 14.30
Flensbor g SSF-distrikt Nord: Ældreklubben Sortevej hygger i Tønnsenhuset kl.
14
Oksbøl Kvindeforening: Hygge i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
Lyksborg menighed: Litteraturkreds i præstegården kl. 20
De danske foreninger i Breds ted: Ældreklub med FDF på skolen kl. 15-17
Ansgar menighed Slesvig: Sang i præsteboligen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Moldened: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19

3.
Det lille Teater F lensbo rg: Kabaret fra filmens verden i Hjemmet kl. 19.30
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flen sborg
Bibliotek kl. 14.30
SSF og SdU: Jazzkoncert med Swingstyrke 7 på Flen sborgh us kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Velt/Follervig: Generalforsamling på ”Op de Burg” kl.
19.30
Torsdagsklubben Mår kæ r: Hygge for ældre hos Gertrud Jochimsen
SSF-distrikt Stenfelt: Generalforsamling hos fam. Wächter kl. 18
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Garding

Distrikt fik nye formænd
[KONTAKT] Frauke Alberts, der har
været formand for Sydslesvigsk Forenings distrikt i Garding i ti år, bad
sig på generalforsamlingen forrige
torsdag fritaget for hvervet.
Bestyrelsen foreslog Kerstin Meinert
som ny formand, og det forslag tilsluttede forsamlingen sig.
Frauke Alberts er ved sidste valg blevet medlem af byrådet og var i forslag som ny SSW-formand i Garding,
hvad hun da også blev valgt til.
Hun mente så ikke, hun burde sidde
på begge formandsposter.
Kerstin Meinert er børnehaveleder i
Garding og har i nogen tid været bi-

sidder i distriktet, lige som hun også
er det i amtsstyrelsen på Ejdersted.
Hele fire kandiderede til de to bisidderposter.
Af dem blev Nicole Dietz og Uwe
Gerdsen valgt.
Også til suppleantposterne var der fire kandidater, nemlig Helge Schmidt,
Anja Bachmann, Dorthe Brammer og
Birgit Gerdsen.
De blev alle valgt.
ph
Kerstin Meinert er en af distriktets mange aktive
ildsjæle. Her sælger hun kaffe og kage ved et loppemarked. (Arkivfoto: Peter Hansen)

Lyksborg/ Flensborg

Nye kurser

[KONTAKT] Voksenundervisningen i
Lyksborg tilbyder kursus i ler/ relief
med temaet `hav` tirsdage 19.3021.30, første gang 1. februar - sidste
5. april - i alt 20 timer på Lyksborg
Danske Skole. Pris: 67 euro, som be-

tales første aften, + materialeudgifter
for ler.
Nærmere informationer på tlf. 04631
7259.
NYE GLASKURSER
Aktivitetshusets Lise Rosengaard
Paulsen i Flensborg underviser på to
nye glaskurser for begyndere: et formiddagskursus over fire onsdage kl.

10.00-12.30, første gang 16. februar,
og et aftenkursus kl. 18-21 over fire
torsdage, første gang 17. marts.
Tilmelding på tlf. 0461 150140 eller
på www.aktivitetshuset.de.
Derudover er der gratis introdutionsaften om vikingesmykker/ kongekæden 27. januar kl. 17.30 - 19.30. Ingen tilmelding.

SSF Gottorp Amt

Nytårsstævne - plads til flere
[KONTAKT] SSF Gottorp Amt indbyder tillidsfolk og medlemmer til nytårsstævne fredag den 4. februar kl.
19.30 i Gasthof Gammellund.
Efter velkomst ved amtsformand
Franz Dittrich og grønkålsspisning bliver der dans til danske O.S.3, anden
underholdning og tombola.
Entré: 16 euro (medlemmer 14 euro)
uden drikkevarer.

Kun tilmeldte personer kan deltage.
Tilmelding til Dansk Sekretariat Slesvig, Lolfod 69, tlf. 04621-23888

senest fredag middag den 28. januar.
Sekretariatet ordner pladsreservering, hvis det ønskes.

Amtsgeneralforsamlinger
[KONTAKT] Gottorp amt meddeler,
at SSF-amtsgeneralforsamling finder
sted onsdag den 6. april kl. 19 i salen, Lolfod 69, Slesvig, og at SSW

Slesvig-Flensborg Amts amtsgeneralforsamling afvikles den 13. april kl.
19 på Sønderbrarup Danske Skole.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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Brinkmann & Co.

Basix i Flensborg og Ladelund

SSW-nytårskaffe

Revyforfatteren Peter Brinkmann bakser med tekster og melodier. (Foto: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Nu på lørdag
den 29. januar kl. 14.30 er
der atter »SSW-nytårskaffe«
i salen Lolfod 69 i Slesvig.
Som de gamle kendinge
ved, skjuler der sig bag
denne fredelige betegnelse
ikke blot et hyggeligt kaffesamvær men en også en
revy af (lokal)politisk karakter.
Ankermanden bag revyen
er Peter Brinkmann, Slesvig
SSWs grand old man, der
år efter år forstår at iklæde
begivenheder fra året, der
svandt, satiriske klæder
med melodier, folk kender.
Revyen fremføres af dele af
SSWs bystyrelse og byrådsgruppe, og der er åbent for
alle interesserede.
SSFs medlemsblad KONTAKT fik lov til at smugkigge ved forfatterens skrivebord og opsnappede nogle
smagsprøver, som gengives
nedenfor og på KONTAKTside 4.

»Borgervreden«
(Mel.: Fra Folk og røvere i Kardemommeby - Tante Sofies Uha da da)
1.
Uha da da, hvor er jeg gal.
Jeg er så vred og sur.
For her i vor kommune
er der ingenting, der dur.
Hvis alle bare var som jeg,
så gik det nok til sidst.
Men ingen anden er som jeg,
og det er meget trist.
2.
Først tro´de jeg, at folk er go´,
en chance bør de få.
De svage trænger til lidt mod,
så de kan målet nå.
Hvis alle bare var som jeg,
så gik det nok til sidst.
Men ingen anden er som jeg,
und das ist eben Mist.
3.
Og hver gang, når jeg dette sa´e,
som var det tidsfordriv,
var svaret, som jeg fik te´ba´e:
Ak, kors, er du naiv.
Et "aber" er jo tit "dabei"
og kommer gerne sidst:
Nu må du hell´re vær´ som mig:
en ægte realist.
4.
Nu ser jeg klart: Vor jord er syg
og døden nær, ve´ Gud.
Jeg bør såmænd nok søge ly
i elefantens hud.
Jeg bor i Kannibalistan,
hvor hver vil andre ondt;
om pyroman, om charlatan,
de trives verden rundt.
5.
Tag bare alt, hvad du kan få,
giv aldrig no´en no´et.

Velgørenhed man blæser på,
er hjertet mosbegro´et.
Træk dig tilbage i dig selv,
så får du end´lig ro
og kan ta´ selv, ta´ selv, ta´ selv
helt uden risiko.
6.
En pyntet sandhed - eller løgn
om hvad for folk er sundt
i politikkens lange døgn
når parlamentet rundt:
Et ædelt ord om menn´skeværd,
om talen, frank og fri,
kan få en biklang så vulgær
som simpelt hykleri.
7.
Lad hånd i hånd os fremad gå,
jeg holder fast i dig,
til jeg kan ta´ og føle på,
hvad din hånd har til mig:
Med korruption lad staten gro,
vi ejer den privat.
Om paragrafferne at sno
er såre delikat.
8.
Och nee, och nee. Herrjeminee,
wat is dat för´n dumm Tüch.
Und steckt een erstmol in de
Schiet,
denn gifft dat keen torüch.
De Bürgers in eer Wut alleen
künnt dor nich veel bi doon.
So ist dat allerwegens ween,
und Undank is de Lohn.
Peter Brinkmann
(Visen er inspireret af årets ord »Wutbürger«, men mere passende ville jfr.
Brinkmann være: Bürgerwut = borgervrede)

Vokalpop i verdensklasse
[KONTAKT] Udover
seks skolekoncerter
er SSF og SdU så
heldige også at kunne tilbyde to aftenkoncerter med danske Basix, vokalpop
i verdensklasse:
Onsdag den 9. februar kl. 20 på
Flensborghus i
Flensborg og fredag
den 11. februar kl.
20 på Ladelund
Ungdomsskole. Billetter sælges via ssfbilletnet.de, i de pågældende SSF-sekretariater samt ved
indgangen.
Med bl.a. priser for
“Bedste Europæiske
Album” og “Bedste
Julealbum” placerer
Basix sig som én af
de absolutte sværvægtere indenfor
vokalmusikken.
De 6 mænd synger
sig direkte ind i hjertet på publikum
med et imponerende, vellydende og
varieret repertoire,
hvor egne kompositioner går hånd i
Basix. (Foto: Basix)
hånd med innovative udgaver af nogle
af tidernes mest geBasix’ professionelle karriere tog for
digne sange. Basix spænder vidt - fra
alvor fart i 2001, da de med en flot
funklende klare ballader og rørende
samlet 2. plads og fagjuryens topkasange til hårdtsparkende og medrirakter imponerede alle med deres iøvende pop- og R’n’B-numre. Med
refaldende og nyskabende bud på en
shows karakteriseret af stærke vokale
vindersang, »I Australien« i Det Danpræstationer, humor og nærvær, har
ske Melodi Grand Prix. Siden er det
fyrene overvældet deres publikum i
blevet til en lang række optrædener
hele verden ved et utal af koncerter
på TV og i radio, bl.a. i DR’s »Det
på spillesteder og festivals, i kulturstore juleshow«, hvor gruppen har
huse, teatre, kirker og skoler, på konsunget sammen med navne som Gaferencer, ved private arrangementer
vin DeGraw, Mick Hucknall, Sissel
m.m.
Kjyrkebø, Sanne Salomonsen, Søs

Egernførde SSW

Generalforsamling
i aften
[KONTAKT] Egernførde SSW har inviteret sine medlemmer til sin årlige
generalforsamling i aften, torsdag den
27. januar kl. 19.30 i Medborgerhuset Egernførde.
Dagsordenen omfatter de traditionelle punkter med formand Jette Waldinger-Thierings, byrådsgruppens beretninger samt valg.

Fenger, Lars H.U.G, Bent Fabricius
Bjerre og Beth Hart.
Også det internationale publikum
har fået øjnene op for Basix’ kvaliteter, og en betydelig del af den prisbelønnede gruppes koncertvirksomhed
foregår i dag i udlandet, hvor det er
blevet til mange succesfulde koncerter i USA, Norge, Tyskland, Holland,
Belgien, Østrig, Schweiz, Slovakiet,
Luxemburg og Cypern.

SSF/ SdU
ARRANGEMENTER I SYD
YDSLESVIG
SLESVIG
JANUAR
ANUAR & FE
EBRUAR
BRUAR 2011
2011
FR 28.01. • 19:30 • Flensborghus,, Norderstr. 76,, FL
KONCERT

Slag
gerparaden 2011
Billetter : Dansk Sekretariat fo
or Flensborg by,
+49 461-144 08-125,, flby@syffo.de og ved indgangen
Arr..: SSF

MA 31.01. • 20:00 • Stadttheater, Rathausstr. 22,, FL
MUNGO PARK

Den allersidste dans
Billetter : Dansk Sekretariat fo
or Flensborg by,
+49 461-144 08-125,, flby@syffo.de og ved indgangen
Arr.: SSF

TO
T
O 03.02. • 20:00 • Flensborghus,, Norderstr. 76,, FL
JAZZ

PÅ

FLENSBORGHUS

Swingstyrke 7

Efter den officielle del er der hyggeligt samvær – der serveres lidt mundgodt.

Billetter : www
w.ssf-billetnet.de, Flensborghus
+49 461-144 08-0 og ved indgangen
Arr.: SSF

FR 04.02. • 19:00 • Dt. Haus,, Friedrich-Ebert-Str. 7,, FL

»Det haster langt mere end du tror«

Stumfilmskoncert m.The Kid & The Rink
Billetter : www
w.ssf-billetnet.de
.ssf-billetnet.de, Dansk Sekretariat fo
or Flensborg by,
+49 461-144 08-125,, flb
fl y@syffo.de og ved indgangen
Billetter til rangen via www.eventim.de og Kino 51 Stufen
e

(Mel.: Det haver så nyligen regnet)
1.
Så, nu har det minsandten atter regnet,
det har stormet og pisket året rundt.
Mørke skyr står på landets himmel
tegnet:
Vi skal dukkes i bunden som en
hund.
Jeres stemmer du´r ej,
gå I bare jer vej.
Og hold afstand fra den forbudte leg.
2.
Mellem staten og amterne gror tidsler,
gennem dem fører bus-elevers vej.
For borgmester og landråd bli´r de
gidsler
i en uværdig penge-gemme-leg.
Tag og skab nu en lov

til vort skolebehov!
Skønne taler, men eftersmagen flov.
3.
Regnet har det, men gav den også
grøde?
Så vi vårkraftens spirende værk?
Stormen peb vore venner brat i møde,
den var iskold, men gjorde stormen
stærk?
Bli´r der ny overalt
for de gamle, som faldt?
For få unge, de ældre bliver kaldt.

Årevis gik det godt,
vi har levet for flot,
støt og lunt på vort magelige slot.
5.
Det har også i jubelåret regnet,
og vi danske står ventende endnu.
Søndagstaler og løfterne er blegnet,
er vi stadig så frejdige i hu?
Kom så, find nu dit spor,
for du kender det ord:
Og det haster langt mere, end du
tror.

Arr.: Flensburger Kurzfilmtage & SSF

FR 04.02. • 19:30 • Flensborghus,, Norderstr. 76,, FL
KONCERT

Karliþek Duo

Entré ved indgangen
Arr.: Dansk-tysk selskab af musikvenner af 1998 &
Verein der Musikfreunde Flensburg

FR 04.02. • 20:00 • Husumhus,
us,, Neustadt 95,, Husum
KONCERT

Almost Irish
Entré ved indgangen
Arr.: SSF i Husum og Ejdersted amter

Peter Brinkmann
4.
Se de venter, at hjertebånd vil briste,
og de håner og træder på vor ret.
Sikre på, at de snart har set de sidste,
for til modstand er vi da alt for træt.

(Sangen er fra 2006, men er blevet
brugt mange gange siden.)

www
www.syfo.de
w.syfo.de
www.sdu.de
www
w.sdu.de
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Brinkmanns revyviser

Islandsk aften

»Protestunderskrifter«
(Mel.: Kardemommeby/ røvervisen)
1.
Vi lister ej afsted på tå,
når vi vil protestere.
Vor ligeret vi satser på,
la´r os ej kujonere.
Og ligger mørket over land,
vi vækker bare alle mand.
Vi drager af gårde i modgang så
strunkt,
både Gildberg, Molt Ipsen og Spoorendonk.
2.
Kold luft i Kiel og ringeagt
vi trøstigt går i møde,
er frejdige og uforsagt,
mens vore hjerter gløde.
Vor skole er vor hjertesag,

Kiels tale har en eftersmag.
Vi drager af gårde tilsammen i
spænd,
alle ældre og yngre og menig mænd.
3.
God dag, hr. landdagspræsident.
Vi kommer med en liste,
har halvtredstusind navne sendt
af folk, der føler triste,
at mørket falder over land
og gode ord som skrift i sand
bortrinder med tiden og stormende
vand,
mens vi SÅ Peter Harry som hædersmand.
Peter Brinkmann

»Wo mag denn nur...?«
(Mel.: Østprøjsisk folkevise)
1.
Wo mag denn nur mein Christian
sein
in Hamburg oder Bremen?
Schau ich mir sein Zuhause an,
so denk ich an mein Christian.

4.
Und dort im Stalle, da steht ´ne Kuh,
die hat er auch gemolken.
Hör ich nur dieses Rindvieh muh´n,
dann lässt mich Christian nicht
ruh´n.

2.
In seiner Scheune, da hängt ein
Holz,
damit hat er gedroschen.
Schau ich mir diesen Flegel an.
so denk ich an mein Christian.

5.
Und auf der Wiese, da grast der
Ochs,
den spannt er vor den Wagen.
Spann ich jetzt einen Ochsen an,
dann denk ich an mein Christian.

3.
Und auf dem Hof, da steht ein Klotz,
darauf hat er Holz gespalten.
Schau ich mir diesen Holzklotz an,
so denk ich an mein Christian.

6.
Den Esel, der die Mehlsäcke trug,
den hat er selbst beladen.
Stell´ ich mir diesen Esel vor,
so klingt´s wie Christian im Ohr.
Peter Brinkmann
(Måske bliver en vis Christian jo Peter
Harrys efterfølger...)

»Slesvighus I.«

»Kampråb fra nord«
[KONTAKT] Folkeuniversitetet, Nordisk Informationskontor, Foreningen
Norden, Dansk Centralbibliotek og
SSW indbyder til et islandsk arrangement 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.
Med udgangspunkt i Hvidbogen – en
besk og sorthumoristisk bog – fortæller han om Islands økonomiske sammenbrud.
Med skarphed og stort vid har han
engageret sig i samfundsdebatten og
er blevet kaldt ”Folkets bugtaler”.
Der serveres islandske specialiteter,
og der er musikalsk underholdning
ved den islandske sanger Svafa Þórhallsdóttir.

Tilmelding: Flensborg Bibliotek senest 9. februar.

Entré 6 euro, studerende 3 euro.

Einar Már Gu∂mundsson. (Fotos: privat) Svafa Þórhallsdóttir.

Fortælletime i Humanitært Udvalg

Det danske i Egernførde efter krigen
[KONTAKT] SSFs Humanitære Udvalg inviterer til fortælletime om »Det
danske i Egernførde efter krigen«, et
causeri ved Hans Jørg Petersen,
Egernførde, onsdag den 2. februar kl.
14.30 på Flensborghus.
Petersen fortæller om oplevelser og
egne erindringer fra dengang i Egern-

førde og omegn, da en noget famlende hjemmehørende befolkning begyndte at finde sammen, organisere
et mindretal på bar bund, søge at
etablere en dansk skole for så efterhånden at blive konfronteret med
modstand og genvordigheder fra både tysk og dansk side.

Hvad blev der ud af denne rejsning
og vækkelse i efterkrigstiden?
Entré inkl. kaffe 3 euro.
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf.
0461-14408126 senest i morgen
middag, fredag den 28. januar.

Børneteater
Spiller troværdige:
Rikke Højbusk og
Mads Lisby.
(Foto: Marike Hoop)

(Mel.: Tante Sofie/ Uha da da)
1.
Som "Holstensk Hus“ i tyverne
fik vi det rent forær´t.
Som Slesvighus i mange år
blev det os alle kært.
I Meurers hånd var Skandia
et godt gæstgiveri,
men blev hotel "Skandalia"
i Øgendahls regi.

2.
Og siden gik det kraftigt
og aldeles bakken ned,
til Beyer og vor SSF
kom helt ud af geled.
Bagefter har desværre
vi hinanden misforstå´t
og satte grundigt over styr
hvad vi engang har få´t.
Peter Brinkmann
(Sangen er fra 2002)

»Slesvighus II.«
(Mel.: Sag beim Abschied leise servus)
1.
Det var i gamle dage,
ak - hvor langt tilbage,
da man letted´ halen,
fyldte op i salen.
Derefter spillede
og rent fortryllede
et FDF-orkerster,
før vor mødemester
bød til dans.
Græder ingen salte tårer Slesvighus står nu til salg
Vi har næppe noget valg.
Men et lille kærligt minde
om en lang forsvunden tid
gør vor afsked mere blid.
Med fornyet lyst
vi ta´r en dyst,
der lette kan vort bryst.
Græder ingen salte tårer om vi aldrig ser dig mer´ engang var du os kær.
2.
Doch in dem alten Hause
ist jetzt Dauerpause,
und kein Gast schläft leise,
keine Götterspeise,
keine Welterreise.
Hier ist für alles schon
erreicht die Endstation.
Wir werden dich vermissen,
doch wir alle wissen:
Es ist aus.
Weinet keine heissen Tränen Slesvighus steht zum Verkauf,
regt Euch bitte nicht mehr auf.
Nur ein liebender Gedanke

an die lang vergangne Zeit
macht zum Abschied uns bereit.
Eine neue Lust,
ganz selbstbewusst,
erleichtert unsern Frust.
Weinet keine heissen Tränen denn gibt´s auch kein Wiedersehn,
einmal war es so schön.
3.
Skal vi nu ud af hytten,
spø´r du, hvor er nytten?
at vi letter halen
og forlader salen,
vandrer tusind alen.
Og flytter bøgerne,
kontorbesøgerne
og redaktionsbesætning
fordi hus-forretning
be´r os gå.
S´ist nicht alle Tage Abend,
Slesvighus bleibt uns nun treu,
zwar nicht funkelnagelneu.
Doch erhalten soll uns bleiben,
was schon abgeschrieben war:
Ach, vielleicht bald Lollfuss-Star.
Und mit neuem Schwung
wird´s wieder jung:
von hier ein Katzensprung.
Also weint nicht heisse Tränen,
denn gibt´s HIER kein Wiedersehn,
wird es DORT vielleicht schön.
Peter Brinkmann
(Sangens to første vers er fra 2002revyen. 3. vers er skrevet i anledning
af, at Lolfod 69 opgives, og at institutionerne flyttes tilbage til Slesvighus.)

Pigen der skulle vælge
[KONTAKT] SSF Flensborg amt har i
sidste uge i samarbejde med SSF
Flensborg by igen været vært for et
børneteater. Teatret Hugga Bugga
gæstede Flensborg med stykket ”Pigen der skulle vælge”, som er baseret
på bogen af Kim Fupz Aakeson af
samme titel.
Pigen Sara, som spilles af Rikke Højbusk, bliver i stykket stillet overfor
det umulige valg, hvem af forældrene døden må tage. I bogen er det
døden, der stiller spørgsmålet, men i
teaterstykket er det bare en leg, hvor
hendes bror Christian, spillet af Mads
Lisby, leger døden.

Børnene har, hvad der er typisk for
Kim Fupz Aakeson meget karikerede
forældre: faderen går kun op i fodbold, og moderen har nullermænd
på hjernen. Begge har høje forventninger til, at deres børn skal efterleve
de krav, de hver især har til dem.
I skuespillet er det børnene selv, der
skiftes til at være en af forældrene,
og på en humoristisk måde får vi indblik i børnenes syn på forældrene og
disses krav til dem. Og selvfølgelig
hverken kan eller vil pigen Sara vælge, og selvfølgelig er der også andet i
forældrene end fodbold og nullermænd, for hvem skal trøste hende,

og hvem skal beskytte hende, hvis en
af dem er væk?
De to dygtige skuespillere fylder scenen både med tale, sang, dans og
bevægelse, og de spiller rollerne som
børn troværdige. Rekvisitterne passer
præcis til Aakesons univers og gør, at
der er noget til alle sanser.
Fra Flensborg amt havde 7 skoler taget i mod tilbuddet. Eleverne fulgte
nøje med i stykket, og man kunne
se, at de var med i de hurtige skift,
der var mellem det triste og det sjove. Emnet er universelt og bliver her
behandlet på en fin måde.
Marike Hoop

SSF/ SSW Vanderup/ Jörl

Første generalforsamlinger i Flensborg amt
[KONTAKT] Traditionen tro lagde
Vanderup/ Jørl SSF og SSW ud med
de første generalforsamlinger i amtet.
SSF-distriktsformand Peter Sindberg
kunne berette om et godt fremmøde
til de forskellige lokale SSF-arrangementer - fra sangaften over filmaften
til fællesspisning. Kun i de tilfælde,
hvor vigtige sportsbegivenheder blev
vist på TV, som til Sct. Hans og til
dette års generalforsamling onsdag

den 19. januar, var fremmødet tydeligt lavere.
På valg var formanden og bisiddere,
og her blev både Peter Sindberg, Georg Eggen og Bo Hallberg genvalgt.
Hos SSW stod hele bestyrelsen på
valg. og også her blev der genvalgt.
Bodil Meyer fortsætter som formand
med Rolf-Dieter Lippert som næstformand og Aage Jensen som kasserer. Bisiddere er fortsat Bo Hallberg,

Uve Pipgras og Anke Hallberg.
Bodil Meyer lykønskede i sin beretning Simon Faber som ny overborgmester i Flensborg og kom derudover
ind på nedskæringerne fra Kiel og på
SSWs lokale arbejde i kommunerådet, bl.a. bestræbelserne på at skaffe
en købmand til Vanderup, hvilket
snart bliver en realitet.
mh
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Grænseoverskridende

Egernførde SSF

Fred Witt fortsætter

Fred Witt (t.v.) takkede aftenens ordstyrer Erik Jensen med en flaske af distriktets
egen vin. (Foto: Per Dittrich)
[KONTAKT] SSFs mangeårige formand i Egernførde, Fred Witt, fortsætter. På distriktets generalforsamling sidst blev Witt enstemmigt genvalgt.
Formanden berettede om et både
aktivt og succesrigt år 2010 med
mange velbesøgte arrangementer - et
brag af en lanternefest, gode jazzkoncerter og spændende udflugter.
Der var ligeledes genvalg til distriktets revisorer, Leslie Hougaard og Leif
Holst Jensen, der kunne konstatere,
at kasserer Hartmut Steins atter engang havde bogført regnskabet på
upåklagelig vis.
Revisorerne fandt dog anledning til

at påpege, at distriktet bør være varsom med at generere overskud.
Modsat året før, da SSF Egernførde
havde et mindre underskud i kassen,
afsluttede distriktet nemlig sit 2010regnskab med et nydeligt overskud.
Det er for meget, fandt revisorerne.
Bestyrelsen medgav, at man selv var
overrasket og lovede at lægge hovederne i blød, hvordan pengene kan
komme medlemmerne til gode.
Egernførde har netto mistet seks
medlemmer mellem 1. januar 2010
og samme dato i 2011. Det er første
gang siden 1997, at distriktet er gået
lidt ned i medlemstallet, beklagede
Witt. Den beskedne tilbagegang skyl-

des dog hverken udmeldelser eller
kontingentrestance men fraflytning.
Den tidligere SSF-formand i Egernførde, Hans-Jørg Petersen, langede ud
efter både bestyrelsen og amtssekretariatet. Han beklagede bl.a., at bestyrelsen i 2010 havde inviteret på
udflugt til Bremen. SSF er en dansk
forening, derfor bør turene principielt gå nordpå, fastslog han.
Fred Witt og næstformand Gitte
Hougaard Werner forklarede, at man
efterhånden var hele Danmark rundt
og derfor valgte at lægge turen sydpå
hvert andet år.
Hans-Jørg Petersen beklagede endvidere, at fællesbladet Egernførde Nyt
ikke er udkommet her i årets første
kvartal. Fred Witt og amtskonsulent
Per Dittrich forklarede, at flere af de
deltagende organisationer ikke havde
betalt det aftale bidrag i 2010. Tilmed var både tryk- og portopriser
steget i en grad, at hæftet ikke længere kunne finansieres af de forhåndenværende midler.
Det er der dog kommet styr på nu,
og en nydannet redaktion skal drøfte, hvordan Egernførde Nyt fremover
skal udtage sig. Hans-Jørg Petersen
mente generelt, at han ikke føler sig
godt nok orienteret om, hvad der foregår i Egernførde og omegn, mens
et andet medlem, Dagny Geppert,
aldrig har følt sig så grundigt informeret som nu.
Foruden de nævnte var der også genvalg til bisidderne Britta Dittmann,
Helmut Andersen, Lene Mønsted,
Torsten Harnisch, Annemarie Weber
og Wolfgang Lausten. André Kosbab
blev nyvalgt som afløser for Tobias
Harnisch, der flytter fra Egernførde.
pd
FORÅRSBANKO
Fredag den 4. februar kl. 19.30 er
der SSF-forårsbanko på Jes KruseSkolen med gratis tombola.

Biblioteket

Lær mere om IT
FØRSTEHJÆLP TIL DIG OG DIN PC

DUS MED SØGESYSTEMET

NETSIKKER COMPUTER

[KONTAKT] Hvordan får jeg installeret den nye mus? Hvordan opdaterer
jeg mit antivirusprogram? Hvordan
får jeg det nye Word-program på
pc’en?
Nogle gange handler det bare om at
trykke på den ”rigtige” tast, men hvilken?
Tag din pc under armen og få hjælp
på biblioteket.
Syv eftermiddage i foråret tilbyder
bibliotekar Michael Juul Olsen "førstehjælp" til dig og din pc. Næste
gang er tirsdag den 1. februar kl. 1617 på Flensborg Bibliotek.
Ingen tilmelding.

Hvordan søger jeg bøger, musik og
film i bibliotekets søgesystem? Hvordan bestiller jeg? Hvordan tjekker jeg
min lånerstatus? Bliv fortrolig med at
bruge “selvbetjening” på bibliotekets
hjemmeside.
Onsdag den 9. februar kl. 15, Slesvig
Bibliotek, Lolfod/ Lollfuß 69 - lørdag
den 12. februar kl. 11, Husum Bibliotek, Nystaden/ Neustadt 81.
Tilmelding senest 3 dage før.

Lær at sikre din computer og dine
personlige oplysninger. Se hvordan
du ved hjælp af gratis programmer
og opdateringer kan holde din computer fri for virus og hackerangreb.
Tips og gode råd. For let øvede pcbrugere.
Tirsdag den 8. februar kl. 16. Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59.
Tilmelding senest 4. februar.
Rita.jakobsen@dcbib.dk

Andre gode tilbud
CAFÉ FAKTISK
[KONTAKT] Børn vil vide mere – derfor er der café »Faktisk« på Flensborg
Bibliotek fredag den 4. februar kl.
15. Caféen tager udgangspunkt i
Weekendavisens nye børnetillæg,
Faktisk. Det findes på alle fællesskoler og biblioteker, og børnene kan få
deres eget eksemplar på Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Læs tillægget og meld dig til caféen
på dcb@dcbib.dk
MIT NAVN STÅR MED PRIKKER
"En vintergæk, en sommernar, en fugl
foruden vinger" eller ”en lille nisse på
potten sad, hvad han laved’ ved jeg
ej” er starten på vers, som du skriver
på et fint klippet gækkebrev og sender til én du vil glæde.
Du kan tjene et påskeæg, når du på-

skedag giver dig til kende for den
overraskede modtager. Især bedsteforældre er utroligt dårlige til at gætte
den slags. Men bliver du gættet, må
du af med et påskeæg.
Gækkebreve er en enkel og smuk
dansk tradition, som har fået en renæssance. Både børn og voksne sender gækkebreve og glem ikke at vedlægge en rigtig lille forårsbebuder en vintergæk.
Klip et gækkebrev på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstrasse 59,
lørdag den 5. februar kl. 11, hvor
Heidi Berthelsen giver dig inspiration
til at klippe flotte gækkebreve.
MØD FORFATTEREN HANS
SCHMIDT PETERSEN
Kommissær Carsten Mathiesen fra
Åbenrå og hans tyske kollega Christiane Müller fra Flensborg møder vi i

krimierne "Sneglens hus" og "Den sørgeligste død".
Nu kan du møde forfatteren Hans
Schmidt Petersen på Flensborg Bibliotek mandag 7. februar kl. 19.30.
Forfatteren er opvokset i det tyske
mindretal i Sønderjylland og har boet
i Berlin siden 1995.
Schmidt Petersen skriver for at underholde og har altid gerne villet være forfatter. For debutbogen ”Den
lodne bøg” fik han Bogforums debutantpris. Dernæst skrev han på tysk
indtil 2006, hvor han igen begyndte
at skrive på dansk. Der har været både op- og nedture for forfatteren,
som mener, at de skiftende sprog har
været en medvirkende årsag til den
skiftende succes.
Entré 6 euro. Arrangør: DCB og SSF.
Lene Lund

8 dages tur til det
sorbiske mindretal
[KONTAKT] SSF Flensborg Amt og
Grænseforeningens Kreds 20/ Vejle
amt tilbyder i fællesskab en 8 dages
tur til det sorbiske mindretal. Rejsen
finder sted i efterårsferien 16.-23. oktober.
På turen fokuseres på det sorbiske
mindretals aktuelle vilkår, historie
samt kunst og kultur. Med base i
Bautzen i Oberlausitz tages på 1 dags
udflugter til Cottbus, Kamenz/ Hoyerswerda, Görlitz og Dresden. Ud2-sproget skiltning - også på gadeskilte over et alsidigt program vil der være er almindelig i sorbiske Bautzen. (Foto:
en "slappe-af-dag", inden turen går
Stadt Bautzen)
hjem igen.
Prisen for turen er 499 euro/ 3.800
Grænseforeningens medlemmer og
kr. pr. person i dobbeltværelse. En25 for SSFs medlemmer.
keltværelse koster 119 euro/ 900 kr.
Nærmere oplysninger og bindende
ekstra. Prisen dækker transport, overtilmelding for SSFs vedkommende
natning på hotel i centrum af Bauthos Dansk Sekretariat for Flensborg
zen, halvpension samt alle entreer og
Amt på tlf. 0461 14408-155/ -156
rundvisninger. Ved tilmelding betales
hhv. e-mail marike@syfo.de.
et depositum på 100 euro/ 750 kr.
Grænseforeningens medlemmer inResten betales senest 2. september.
formeres yderligere samt melder sig
Det er muligt at tegne en afbestiltil hos Svend Damgaard på tlf. 7551
lingsforsikring.
9251 hhv. e-mail js-damgaard@sto50 pladser står til rådighed - 25 for
fanet.dk.

Gettorp

En trofast kreds
[KONTAKT] Formanden for SSF Gettorp hedder uforandret Maren
Ibrom, genvalgt på distriktets generalforsamling sidst.
Også revisorerne Gert Juhl og Edgar
Schryen genvalgtes.
Maren Ibrom kunne berette om et
aktivt år 2010 med mange arrangementer, der dog mestendels besøges
af de samme 8-10 medlemmer.
Distriktet talte pr. 1. januar 2011 46
medlemmer - to færre på et år - og
mange oppe i alderen. Der udspandt
sig en længere debat om, hvordan
det skal lykkes at få de medlemmer
med, der typisk ikke deltager.
Et andet debatemne var de generelt
stegne omkostninger, f. eks. til udflugter. Her rådede amtskonsulenten
til øget samarbejde med andre di-

strikter - ikke blot for at profitere af
prisfordele men også for at have det
sjovt sammen med andre, man normalt ikke har kontakt til.
Distriktskasserer Peter van Ginden
førte atter bevis for, at han styrer
økonomien med en professionel
hånd. Kassebeholdningen rummer et
pænt tilgodehavende.
Anne Oesterle genvalgtes og Gert
Juhl nyvalgtes som delegerede til
amtsgeneralforsamlingen, mens Anne
Oesterle også drager ud som Gettorps delegerede, når SSF kalder til
landsmøde i Husum i november.
Alle valg var enstemmige bortset fra
formandsvalget. Her valgte den genvalgte Maren Ibrom beskedent at afholde sig fra at stemme.
pd

Nyt projekt i Flensborg

Aftensmad for alle
[KONTAKT] Jørgensby-Skolen, Skt.
Hans SSF-distrikt og Sct. Hans og
Adelby danske menighed er gået
sammen om et nyt projekt, der samler generationerne om et godt måltid
mad og hyggeligt samvær.
Onsdag den 9. februar kl. 17 lyder
startskuddet til den første ”Aftensmad” på Jørgensby-Skolen. Der vil
være købt ind til to retter, som de,
der har lyst, kan hjælpe med at tilberede i skolekøkkenet. Andre vil blive
bedt om at dække bord.
Imens er der underholdning for de
fremmødte børn, og de voksne, der
ikke er engageret i madlavningen,
kan hygge sig med et spil eller snakke. Når maden er færdig, bliver der
kaldt til spisning, og efter maden er
der endnu lidt tid til en fælles leg,
sang eller anden underholdning, inden arrangementet slutter kl. 19.30.

Arrangørerne håber, at mange har
lyst til at forlade de hjemlige kødgryder og være sammen med andre, både ældre, der måske ikke har lyst til
at koge selv og familier, der gerne vil
slippe for ”ulvetimen” med utålmodige børn.
Det koster 2 euro for voksne og 1
euro for børn at spise med.
Det er nødvendigt med tilmelding
senest fredag den 4. februar enten til
SSF-distriktsformand Per Arne Hoeg,
tlf. 12872, e-mail p-ahoeg@versanet.de, eller Ea Dal, tlf. 25986, email: dal@kirken.de.
Arrangørerne venter sig en del af
projektet, som de foreløbig vil gennemføre en gang om måneden - i februar, marts, april og maj for så at
evaluere på, om de vil fortsætte med
det.
Ea Dal

Børns computerspil

Forældre på kursus
[KONTAKT] SSW Centrum i Flensborg er initiativtager til et game-træf,
en slags kursus i deres børns computerspil, onsdag den 2. februar kl. 18
på Offener Kanal, St. Jürgensgade 95
i Flensborg.
En mediepædagog giver forældrene
vejledning i deres børns computerspil, og ved selv at afprøve spillene,

får de indblik i, hvad det er for spil.
Sammen drøftes de eventuelle farer
ved at spille visse offentligt tilgængelige spil hhv. de købespil, der findes i
mange børne- hhv. teenagerværelser.
Tilmelding til Bysekretariatet frem til
31. januar på tlf. 0461-14408126 eller på telefonsvarer 0461 4816 0904.

