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Medina
[KONTAKT] Koncerten med danske Medina (foto)
22. marts i Flensborg er flyttet til Tyske Hus p.g.a.
den store interesse.

Forårsfest
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg By og SSF Flensborg
Amt arrangerer fælles forårsfest i år - 4. marts på
Flensborghus, bl.a. med en bugtaler (foto).

Pote
[KONTAKT] Personlig kontakt gi�r pote medlems-
mæssigt, kunne Hatsted SSFs formand Anders
Schaltz Andersen (foto Peter Hansen) fortælle på ge-
neralforsamlingen.

Farvel
[KONTAKT] Skovlund-Valsbøl SSF har sagt farvel til
formanden hhv. næstformanden i 28 år, Kirsten la
Cour (foto Marike Hoop) på generalforsamlingen.

[KONTAKT] Vi ved fra møder
med CDU og FDP i Kiel, at
landsregeringen ikke vil sikre os
lige adgang til samfundsgoder-
ne, og at mindretalspolitikken
for tiden ikke har prioritet.
Ingen dialog – ingen bevægelse!
Derfor ser vi frem til tiden efter
landdagsvalget.
Efter sådanne oplevelser med
den politiske tyske regeringsna-
bo er det oplivende og opløf-
tende at møde vore politiske
venner i Folketinget og regerin-
gen.
Årets folketingstur med modta-
gelse hos Folketingets præsi-
dium sammen med engagerede
folketingsmedlemmer er den ul-
timative bekræftelse, der synlig-
gør, hvor vi hører hjemme og
hvem der værdsætter os i et li-
geberettiget partnerskab.
Folketingets formand Thor Pe-
dersen var helt klar i mælet, når
han endnu engang slog fast, at
mindretalspolitikken i grænse-
landet er en hjertesag for Dan-
mark og ikke er konjunkturbe-
stemt.
En udmelding, der blev genta-
get under vores besøg ved nyt-
årsreceptionen i Folketinget
sidst. Solidariteten mellem Dan-
mark og Sydslesvig er en ubetin-
get forudsætning for mindretal-
lets ve og vel: før, nu og i fremti-
den.
En solidaritet, der også fremgår
af Dronningens nytårstaler, der

giver os visheden, at vi er en del
af det danske folk.
Og der er glædeligvis endnu fle-
re beviser for samhørigheden.
Her tænker vi på statsminister
Lars Løkke Rasmussens aktuelle
præcisering af den danske rege-
rings holdning til det danske
mindretals ligestillingskrav over-
for CDU-FDP-regeringsflertallet
i Kiel - en klar solidaritetstilken-
degivelse.
Efter en del presseomtale, hvor
statsministeren citeres fra Der
Nordschleswiger for at være
stort set tilfreds med udviklingen
på ligestillingsområdet - ikke
mindst takket være Berlins øko-
nomiske indgriben, har han
klart præciseret, at den danske
regering overfor Kiel fastholder
kravet om 100 pct. ligestilling af
det danske mindretals skoler.
Det er vigtigt at gøre CDU- og
FDP-politikerne i Kiel begribe-
ligt, at den danske regering, Fol-
ketinget og Sydslesvigudvalget
fortsat fastholder, at Slesvig-Hol-
sten overfor det danske mindre-
tal krænker Bonn-København
erklæringernes ligestillingsprin-
cip.
Den aktuelle mindretalspolitiske
situation er set fra dansk side så-
ledes langtfra løst!

SYDSLESVIGSK 
FORENING

Entydig dansk
solidaritet

Oplev 13 steder på kun to dage
[KONTAKT] De danske foreninger og
institutioner i Flensborg Nord og
Kobbermølle er gået sammen om en
kæmpe åbenthus-kavalkade med at-
traktioner og informationer fredag/
lørdag 18./ 19. februar.
Her er alle velkomne, og især er man
som mindretalsmenneske velkom-
men til at medbringe sine tyske ven-
ner og naboer, så de gennem selvsyn
kan se, hvad danske arbejde også
består af.
• Børnehaven Ingr idhjemmet,
Gl. Kobbermøllevej/ Alter Kupfer-
mühlenweg 39, holder åbenthus fre-
dag kl. 14-16.
• Ansgar Kirke, Aabenraagade/
Apenrader Str. 25, holder åbent fre-
dag kl. 19-23 og byder på koncert
med Slesvig Folkekor og organist
Wolfgang Joern med vintersange og
melodier, rockkoncert med TenSing
(kl. 21 efter kaffe-/ vinpausen) og
maleriudstilling med Uwe Appolds
serie ”Elias” - et samarbejde med St.
Petri.
Begge kirker har også åbent om lør-
dagen 10-14. I Ansgar bliver der lør-
dag ud over udstillingen også rund-
visninger bl.a. omkring orglet.
• Spætteklubben, Harreslevgade/
Harrisleer Str. 65, byder på morgen-
bord lørdag kl. 9.30-11.
• SSFs diabetikerklub udstiller og
informerer sammen med Dansk
Sundhedstjeneste i Ansgar Menig-
hedshus, Aabenraagade/ Apenrader
Str. 25, lørdag kl. 10-14.
• Vuggestuen Mælkebøtten,

Batterigade/ Batteriestrasse 19, byder
indenfor lørdag kl. 10-12.
• Kobbermølle  Børnehave,
Damvej/ Teichweg 1, gør ditto lørdag
kl. 10-12.
• Kobbermølle  Museum, Kob-
bermølle/ Kupfermühle 17, holder
åbenthus lørdag kl. 10-12
• Kobbermølle  Dan-
ske Skole,  Sosti/ Was-
sersleben 32, er klar til at
modtage interesserede lør-
dag kl. 10-12.
• Aktivi tetshuset,  Nør-
regade/ Norderstr. 49, er
åbent lørdag kl. 10-16.
• Forsamlingshuset
Tønnsenhuset,  Aaben-
raagade/ Apenrader Str.
49, byder på bl.a. lækkert
dansk, højt belagt og
hjemmelavet smørrebrød
lørdag kl. 11-13.
• Cornelius Hansen-
Skolen, Gl. Kobbermøl-
levej/ Alter Kupfermühlen-
weg 15, er åben for nys-
gerrige lørdag kl. 11-13.
• Sortevejs  Fr it ids-
hjem, Cornelius Han-
sensvej/ Cornelius-Han-
sen-Weg 3, er klar lørdag
kl. 13-19.
• Nystadens Børne-
og Ungdomshus,  Jun-
kerhulvej/ Junkerhohlweg
20, melder om åbenthus
lørdag kl. 14-17.
Overskuddet fra Aktivitets-

husets kaffesalg - ligesom alle ind-
tægter ved Ansgars og SSFs kaffe-og-
andet-salg - går til fordel for Ingrid-
hjemmets legeplads-projekt, oplyser
pastor Preben K. Mogensen, SSF-di-
striktsformand i Flensborg Nord og
åbenthus-projektets ankermand.

[KONTAKT] Man kan synes om Isted-
løvens tilbagevenden til Flensborg,
som man vil, men man kommer ikke
udenom, at dens tilbagevenden by-
der på en fantastisk mulighed for at
beskæftige sig med grænselandets hi-
storie og nuværende situation.
Jeg vil som konsulent for SSF Flens-
borg amt hermed gerne opfordre
skoler og børnehaver til at tage em-
net op, der hvor det passer ind i års-
planen.
Jeg synes, at løven byder på et spæn-
dende udgangspunkt til et emnear-
bejde, som kan spænde bredt både
mht. alderstrin og områder. Istedlø-
vens egen historie, dens vandring og
dens symbolske omfortolkning må
være guld for skoler og børnehaver i
Sydslesvig.
Og husk, at det vrimler med løver i
vores danske foreningers logoer.
Hvad med at præsentere børnene for

de forskellige foreninger og se nær-
mere på det, der ligger bagved? Må-
ske kan I involvere det lokale SSF-di-
strikt eller bruge mig til noget?
Udover det historiske og det mindre-
talsorienterede lægger løven op til at
blive brugt i sprog, natur/ teknik og i
billedkunst. Løven som symbol, lø-
ven som kattedyr, løven i tegnefilm,
mulighederne er mange. Også i ma-
tematik vil man kunne bruge løven
som udgangspunkt for beregninger.
SSF Flensborg amt lægger gerne
hjemmeside til, når det skabte skal
præsenteres.
Som første skole har Trene-Skolen i
Tarp besluttet sig for en emneuge
med overskriften ”En løve krydser
grænsen”.
Jeg glæder mig til at se, hvordan de
griber det an, og vil spændt følge
med i ugen.

Marike Hoop

Ansgar Kirke - centralt placeret i åbenthus-dage-
ne i Flensborg Nord og Kobbermølle 18./19. fe-
bruar. (Foto: Martina Matzger)

Marike Hoop. (Foto: privat)

En løve krydser grænsen

Vind billetter til flot opera
[KONTAKT] Fire gange i marts (5., 9.,
14. og 23.) viser biografen Uci Kino-
welt i Flensborg for første gang i film-
historien en opera i opsigtsvækkende
digital 3D: George Bizets »Carmen«.
SSF-medlemmer kan vinde 2 billetter
til en eksklusiv, såkaldt preview-fore-
stilling den 14. februar kl. 20 i Flens-
borg.
»Carmen i 3D« fra London Royal
Opera House giver tilskueren en op-
levelse, som det hidtil ikke var muligt
i biografen – så realistisk, som om
man selv var en del af historien på

scenen. Filmen blev optaget ved to
forestillinger i Royal Opera House og
er en moderniseret interpretation af
den anerkendte regissør Francesca
Zambellos klassiker.
Med skuespillerne Christine Rice
(Carmen), Bryan Hymel (Don José),
Aris Argiris (Escamillo) og under mu-
sikalsk ledelse af Constantinos Cary-
dis blev Zambellos Carmen en stor
succes på scenen og kommer i Julian
Napiers biograf-iscenesættelse til at
begejstre publikum i hele verden.
Vinder man ikke de to billetter, skal

man købe sig til biografnydelsen for
20 euro (plus tillæg). SSF-medlem-
mer betaler dog kun 18 euro (plus
tillæg). Forsalget er startet i biografen
- husk medlemskort!
Vil man vinde de to billetter, send en
mail mærket ”2xCarmen, navn og
kontaktdata” til boris@syfo.de senest
den 11. februar kl. 10, hvor der
trækkes lod. Vinderen bliver infor-
meret via mail samme dag, og billet-
terne ligger klar til afhentning ved
indgangen til Uci Kinowelt.
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4.
SSF: Stumfilmkoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg
kl. 19
SSWUngdom: Landsmøde på Flensborghus kl. 16.30
Flensborg , Ældreklubben Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl. 15
Vanderup UF: Ungdomsgeneralforsamling på skolen kl. 16
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Husby: Tur til stumfilmskoncert i Tyske Hus, Flensborg
SSF i Husum og Ejdersted amter: Koncert med Almost Irish på Husumhus kl.
20
SSF Gottorp amt: Nytårsstævne for tilmeldte i Gasthof Gammellund kl. 19.30
SSF-distrikt Thumby: Værkstedsaften hos Volker Bock kl. 19.30
5.
SdU: Badminton ungdomsstævne for U 9, U 11, U13 og U 15 på A. P. Møller-Sko-
len, S lesv ig  kl. 9
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Stormøde i Det Danske Hus kl. 14.30
6.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
Skovlund Menighed: Generalforsamling på skolen efter gudstjenesten kl. 11
7.
SSF og Dansk Centralbibliotek: Mød forfatteren Hans Schmidt Petersen på Flens-
borg Bibliotek kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske
Skole kl. 19.30
Nibøl Seniorklub: Kaffe og hygge i foreningshuset kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Kejtum, Husmoderforeningen og Seniorklubben: General-
forsamling i Kejtumhallen kl. 19
SSF-distrikt Kappel: Filtning for voksne på Kaj Munk-Skolen kl. 19
8.
SSF, SSW, Dansk Skoleforening: Styrelsernes fælles klausurmøde
Borgerforeningen: Besøg på Flensborg Universitet kl. 18.30
Det lille Teater F lensborg: Kabaret fra filmens verden i Hjemmet kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Hygge på skolen kl. 15.30
Lyksborg menighed: Filmen ”Arven” vises i præstegården kl. 19.30
Vanderup UF: Generalforsamling i Dörpshuus  kl. 20
SSF-distrikt Frederiksstad: Generalforsamling i Paludanushuset kl. 20 - spisning
kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd i salen, Lolfod 69 kl.
19.30
Skovby Seniorklub: Fastelavnsfest i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
9.
SSF og SdU: Koncert med Basix på Flensborghus kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans, Sct. Hans og Adelby danske menighed og Jør-
gensby-Skolen: Fælles aftensmad og hyggeligt samvær på Jørgensby-Skolen kl. 17
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Hygge i forsamlingshuset kl. 19
Valsbøl  pastorat: Onsdagskaffe i Valsbølhus kl. 15-17
SSF- og SSW-distrikt Tarp/Jerrishøj:  Generalforsamling i Treneskolen, Tarp kl. 19
De danske foreninger i Viding Herred: Biblioteksbussen ved skolen kl. 12
SSF- og SSW-distrikt Agtrup: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
10.
SdU: Dansekursus for børnehavepædagoger i Medborgerhuset, Egernførde kl. 16-
18
Sprogforeningen: Afstemningsfest på Folkehjem i Aabenraa kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Strik, hygge og snak på skolen kl.
SSF Sild: Foredrag med Dietlinde Doman om „Hvad er kraniosakralterapi?“ i List
Forsamlingshus kl. 19.30
Nibøl Husmoderforening: Film i foreningshuset kl. 19
Sønderløgum Kvindeforening: Håndarbejdsaften på skolen kl. 19.30
De danske foreninger i Bredsted: Fællesmøde på skolen kl. 20
Frederiksstad menighed: Læsekreds i Paludanushuset kl. 19
Heer drååwe we üs
4.
Vinterfest med grønkålsspisning i ”Fraschlönj” i Risum/Lindholm kl. 19

Kurser i Moldened
[KONTAKT] Moldened Forsamlings-
hus danner atter rammen om en
række kurser, hvor der endnu er
plads til flere:
JAPANSK FOLDETASKE
ved Sonja Ullrich-Thomsen.
Tasken laves af et kvadrat og har to
yderlommer.
Lørdag 12.2. kl. 14-18 og lørdag
19.2. kl. 14-18.
Kursusgebyr: 22,50 euro.
NEW YORK BEAUTY-TASKE
ved Bente Jensby-Ziemer.
Alle kan være med til at sy tasken,
også ikke-rutinerede patchworkere.
Man lærer at sy en taske, New York
Beauty, fine hanke og inderlommer
med lynlås.

Tasken kan færdiggøres på kurset.
Lørdag 12.3. kl. 10-17 og søndag
13.3. kl. 10-15.
Kursusgebyr: 30 euro + 15 euro for
middag og kaffe (begge dage)
HÅNDQUILTNING
ved Maike Brzoza.
Deltagerne lærer og øver sig i håndq-
uiltning. hvordan man tegner møn-
stret op, og hvilken quiltning man
kan bruge til sine blokke og tops.
Lørdag 2.4. kl. 9-17.
Kursusgebyr: 22,50 euro + 12,50
euro for middag og kaffe.
Vedr. informationer og tilmelding:
Anne Christiansen, tlf. 04622 1072
eller 04621 23888.

Aktive Kvinder

Nye datoer
[KONTAKT] Aktive Kvinder Flens-
borgs formand Inge Lise Møller med-
deler to ændringer i det udsendte
program:

Højskole-weekenden på Jaruplund
Højskole finder sted 5.-6. marts,
sommerudflugten til Fanø 3. juli.

Konzert verlegt
[KONTAKT] Aufgrund der großen
Nachfrage ist das Konzert mit der dä-
nisch-chilenischen Sängerin Medina
am 22. März vom MAX ins Deutsche
Haus Flensburg verlegt worden.
Bereits gekaufte Karten behalten Ihre
Gültigkeit.

Die neuen Daten:
Pro Sieben, New Yorker, Kulturnews,
Raveline, Piste, SSF und SdU präsen-
tieren: "Welcome to Medina" Tour
2011 - Dienstag 22.3.11 - Deutsches
Haus Flensburg. Einlass 19 Uhr. Be-
ginn 20 Uhr.

Tickets: 22 Euro zzgl. Gebühren un-
ter 01805-114440, www.mittendrin-

gmbh.de und an allen
bekannten VVK-Stel-
len, sowie im Aktivi-
tetshuset und im
Flensborghus in der
Norderstraße.

Tickets selbst 
ausdrucken: 
http://www.ticketmas-
ter.de/event/
2300457710438DEE.

Veranstalter: mitten-
drin veranstaltungs
GmbH.

In TV und Internet
[KONTAKT] Die südtiroler TV-Sende-
reihe »minet - Minderheitenmaga-
zin« gibt es seit Juni 2004. minet be-
richtete damals über die Situation in
Zypern, den Minderheitenkongress
in Brüssel, über die Sprache der Tu-
wa sowie über Migranten in Südtirol.
Von Beginn an war es den Sendungs-
machern ein Anliegen, das Be-
wusstsein für die eigene Minderhei-
tenposition in Südtirol zu schärfen,
um damit diese in einen größeren
Kontext zu stellen. Das Ziel von da-
mals und heute ist, die komplexe Vi-
elfalt des Begriffes „Minderheit“ fern-
sehgerecht darzustellen – den Begriff
bildhaft begreifbar zu machen und
ihn jenseits politischer Zuordnungen
zu präsentieren.
Die TV-Sendereihe minet wird im
Abendprogramm des Senders Bozen
auf den lokalen Frequenzen der RAI
ausgestrahlt - und ist auch zum Teil
im Internet zu sehen unter
http://www.minet-tv.com/themen-
p21-1.html.
»The Danes in Germany«, einen Film
über die dänischen Südschleswiger,
findet man uter: http://www.minet-
tv.com/videos/the-danes-in-germany-
m332-70-1.html.
minet sucht nach Minderheiten-Stär-
ken, um deren gesellschaftlichen

Reichtum anschaulich darzustellen,
der in einer immer öder werdenden
TV-Landschaft kaum mehr Beach-
tung findet.
minet versteht sich als Plattform ei-
ner zeitgemäßen Bewusstseinsbild-
ung und gleichzeitig als Netzwerk
hinsichtlich eines weit gefassten Min-
derheitenbegriffes. Ein besonderes
Augenmerk wird auf die Entwicklung
neuer Begrifflichkeiten, Thematiken
und Rahmenbedingungen für Min-

derheiten weltweit gelegt, die im
Kontext einer globalisierten Wirts-
chaft neue Instrumente eines Netz-
werkdenkens – ob kulturell, poli-
tisch, gesellschaftlich, ethnisch oder
religiös – entwickeln müssen.
minet thematisiert im Unterschied zu
vielen anderen nach Quoten und
Werbeschaltungen abhängigen Ma-
gazinen, den Vergleich von unters-
chiedlich gelebten ökonomischen

Lebensmodellen und macht somit
ein komplexes Netzwerk einer so-
wohl politischen als auch wirtschaft-
lich globalisierten Welt auf nachhalti-
ge Weise sichtbar.
minet recherchiert und pflegt Kon-
takte zu jenen, die kaum ein Sprach-
rohr finden und spielt damit einen
Magazincharakter – für Minderhei-
ten, der es sich daneben auch er-
laubt, den Pakistani und seine neue
chemische Reinigung in einer klei-

nen Südtiroler Gemeinde zu besu-
chen, oder über den Apfelbauer ei-
nes kleinen Seitentales in Südtirol zu
berichten, der um den Erhalt einer
aussterbenden Apfelsorte kämpft.
minet möchte Kommunikator im
Netzwerk vieler Minderheiten sein
und hat gerade deshalb auch ein of-
fenes Ohr für die Vielfalt von Spra-
chen und Dialekten.

Hele vejen igennem en
rund generalforsamling
[KONTAKT] Ved generalforsamlingen
i Vidingherred SSF-distrikt den 27.
januar mødte så mange medlemmer,
at der måtte stilles ekstra stole til.
Formand Anna Lise Dumstrei kunne
berette om et roligt år 2010
med få men velbesøgte og gode
arrangementer. Her var det spe-
cielt turen til Catrinesminde på
Broagerland der havde sat de
største spor: en veloplagt guide,
godt vejr og alt sammenfattet en
rigtig dejlig dag.
Derudover havde der været ak-
tiviteter sammen med distrikter-
ne i Nibøl og Sønderløgum.
Samarbejdet fungerer rigtig
godt, bemærkede formanden.
Kasseberetningen blev god-
kendt, og ved valgene blev An-
na Lise Dumstrei genvalgt som
formand, og Jens Bach Nielsen

og Gerda Christiansen som bisidde-
re.
Efter kaffen holdt ungdomsforenin-
gen sin generalforsamling. Bente
Büchner blev valgt til formand, Anna

v. Gellekom til næstformand og Ilona
til kassere.
Ungdomsforeningen er genstartet i
slutningen af sidste år og kører nu at-
ter for fuldt blus. Lars Petersen

Fra generalforsamlingen i Vidingherred SSF. (Foto: Lars Petersen)
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Oprydning kostede en delegeret
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
distrikt i Bredsted har i det forgangne
år ryddet grundigt op i de medlem-
mer, der stod i kontingentrestance.
Så grundigt, at distriktet gik fra 332
medlemmer til 300. Og det er en for
lidt til at opretholde sine fem delege-
rede til amtsgeneralforsamlingen og
fire til landsmødet.
Når det gælder amtsgeneralforsam-
lingen, var skaden dog ikke så stor.
To af de, der blev valgt sidste år, er
medlem af amtsstyrelsen og er såle-
des alligevel delegerede.
Formand Jeanette Huy kunne på ge-
neralforsamlingen forrige tirsdag be-
rette om endnu et år med mange ak-
tiviteter. Aktiviteter, som for en stor

dels vedkommende var afviklet i
samarbejde med de andre danske
organisationer og institutioner i Bred-
sted. 
Ikke nødvendigvis med alle som
medarrangører, men koordineret, så
man ikke ”kannibaliserer” hinandens
publikum.
Forsamlingshus-statistikken viser et
gennemsnitligt deltagerantal på 29
for de 143 arrangementer, der har
været i foreningslokalet i Bredsted.
Jeanette Huy blev genvalgt som for-
mand. Genvalgt blev også de fire bi-
siddere Ketel Lorenzen, Maren Sø-
rensen, Arngard Janiesch og Silke
Ingwersen.

ph
Jeanette Huy blev genvalgt som for-
mand for Bredsted SSF. (Foto: Peter
Hansen)

Aktiv indsats gi’r pote
[KONTAKT] En netto-medlemsfrem-
gang på ti procent var, hvad formand
Anders Schaltz Andersen kunne kon-
statere, da han den 26. januar holdt
beretning for generalforsamlingen i
Sydslesvigsk Forenings Hatsted-di-
strikt.

Af beretningen fremgik det også, at
fremgangen langt fra var dumpet ned
fra himlen af sig selv.
Distriktet er stedse opmærksom på,
når nogen der har – eller har haft –
tilknytning til mindretallet, flytter til
byen, eller når nogen fra Hatsted

skriver deres børn i dansk skole eller
børnehave. De bliver personligt op-
søgt, og det ender ofte med, at de
udfylder en optagelsesbegæring.
Hatsted er med sine 110 medlem-
mer det mindste distrikt i Husum
Amt – endnu. 
Formanden kunne også berette om
et år med et righoldigt udbud af akti-
viteter, som for de flestes vedkom-
mende havde nydt pæn opbakning.
Gennemsnitligt havde der været 31
deltagere ved de ni arrangementer,
man havde gennemført. 
- Dertil kommer, at vi kan glæde os
over altid at være med, når SSF hol-
der kultur-arrangementer på vestky-
sten, tilføjede Anders Schaltz Ander-
sen.
De nær ved 30 deltagere i general-
forsamlingen genvalgte Anders som
formand, lige som de fire bisiddere
Annemarie Jensen, Jane Mölck, Signe
Andersen og Susanne Bahnsen blev
genvalgt.

ph

Nogle af de næsten 30 medlemmer til generalforsamling i Hatsted SSF lytten-
de til formand Anders Schaltz Andersens beretning. (Foto: Peter Hansen)

Lille men vågen
[KONTAKT] Nadine Baumann-Peter-
sen, formand for SSF Drage-Svav-
sted, glædede sig på generalforsam-
lingen forrige fredag over medlems-
udviklingen det forgangne år.
- Fra 31.12. til 31.12. er vi gået fra
149 til 154 medlemmer, og her har
jeg to til, sagde hun og hev en nyud-
fyldt optagelsesbegæring op af papir-
bunken på bordet. 
Drage-Svavsted har et veludviklet
samarbejde med den nære nabo i
Frederiksstad. De holder fællesarran-
gementer, men sikrer stadig, at de to
også har egne arrangementer og
egen identitet. 
- Men vi deltager hyppigt i hinan-
dens arrangementer, sagde Nadine
Baumann-Petersen.
Der havde i snit været 24 til de 42
arrangementer, året igennem. Med
årsmødet på topscorer-pladsen med

160 deltagere. De væk-
ker opsigt, når de går
optog gennem en lands-
by med omkring 500
indbyggere. 
Et enkelt ønske havde
Nadine Baumann-Peter-
sen dog til samarbejdet
med mindretallets andre
institutioner: En mere lå-
nervenlig bogbustid. 
- Det er altså for sent,
når den først kommer
klokken 17.30, sagde
hun.
Formanden takkede på
generalforsamlingen
Thea Peters, der altid er
klar med kost og klud,
når forsamlingshuset har været brugt. 
Hun glædede sig i øvrigt over, at hu-
set i 2010 er blevet malet og tapetse-

ret takket være en donation fra Kap-
tajn H.K. Hansen og Hustru Elisabeth
Hansen, født Møllers Sydslesviglegat.
Formanden såvel som de fire bisid-

Formand Nadine Baumann-Petersen t.v. takkede på
SSF Drage-Svavsteds generalforsamling Thea Peters,
der altid er klar med kost og klud, når forsamlings-
huset har været brugt. (Foto: Peter Hansen)

Ændret åbningstid
[KONTAKT] Grundet revision er
Dansk Sekretariat Husum lukket tirs-
dag den 8. februar. I stedet er der

åbent onsdag den 9. Torsdag er der
åbent som sædvanligt.

ph

Kunstnere
i Sydslesvig
[KONTAKT] Den slesvigske Kvinde-
forening inviterer sine medlemmer til
højskoledag lørdag den 26. februar
kl. 15 på Jaruplund Højskole med fo-
redrag ved Ole Præstkær om »kunst-
nere i Sydslesvig«.
Efter fællesspisningen er der hygge og
fællessang med højskolelærer Rigmor
Ejby.
Tilmelding inden 12. februar hos Ulla
Jensen, tlf. 04638 1427 eller Anne-
marie Erichsen, tld. 04631 1478.

Madlavnings-aften
[KONTAKT] Hatsted SSF-distrikt invi-
terer til madlavning mandag den 14.
februar kl. 18 i skolekøkkenet på Hu-
sum Danske Skole.
Distriktets mesterkok Klaus Petersen,
Flensborg, har ingredienserne med til
en aften med mad fra det græske
køkken.
Pris 5 euro - drikkevarer ekstra.
Tilmelding senest fredag den 4. fe-
bruar på tlf. 04846 – 590.
Anders Schaltz Andersen 

NÆSTE:
Fredag den 4. februar kl. 20: ”Almost
Irish” på Husumhus.
Mandag den 14. februar kl. 15.45-
16.45: bogbus.
Søndag den 20. februar kl. 14.30:
gudstjeneste.
Lørdag den 5. marts kl. 13.30: faste-
lavn for børn og voksne.
Torsdag den 17. marts kl. 19.30: fo-
redrag om Kina v/ Erik Johansen.

dere Jens Baumann, Chr. Rasmussen,
Tatjana Mahmens og Uwe Jensen
blev genvalgt. ph

Gæster universitetet
[KONTAKT] Den selskabelige for-
ening Borgerforeningen gæster Flens-
borg Universitet tirsdag den 8. febru-
ar kl. 18.30 med hovedindgangen
som mødested.
Forretningsførende direktør, dansk-
professor Elin Fredsted orienterer og
viser rundt.
Efter rundvisningen mødes deltager-
ne igen med professor Fredsted i Re-
staurant Borgerforeningen over et let-
tere traktement, hvis det ønskes, og
her er der mulighed for at få besvaret
spørgsmål.
Tilmelding til værten 

på tlf. 0461
23385 se-
nest 7. fe-
bruar kl. 12
er påkrævet.
Næste gang,
foreningen
mødes, er
onsdag den
6. april kl.
19, hvor der
bliver fore-
drag ved
forfatteren
Ole Hyltoft.

Prof. dr. Elin Fredsted
orienterer. (Foto: Fl.
Universitet)

Bibliotekarens bedste bøger
[KONTAKT] To bibliotekarer fortæller
om deres bedste læseoplevelser. De
har læst både romaner, krimier, faglit-
teratur og lokalhistorie, så man kan
forvente at få inspiration til, hvad
man kan i gang med at læse. 
Carsten Reyhé fra Slesvig Bibliotek og
Helle Post, som man normalt møder i
bogbussen, Egernførde og Slesvig,
har samlet en bunke bøger, som de
glæder sig til anbefale til andre. Alle

bøger kan selvfølgelig lånes på biblio-
teket.
De har allerede fortalt om gode bø-
ger i Slesvig, men nu har de fundet
andre gode bøger frem, som man
kan høre om onsdag den 9. februar
kl. 19.30 på Flensborg Bibliotek,
Nørregade/ Norderstr. 59.
Der er gratis adgang.

Lene Lund

Workshop og foredrag med Christel
Seyfahrt på Flensborghus
[KONTAKT] SdU, Aktivitetshuset og
DCB har inviteret kunsthåndværker
Christel Seyfarth, Fanø, til Flensborg-
hus tirsdag den 8. marts med works-
hop kl. 15-17 og foredrag kl. 19.30-
21.30.
Både i workshopen og foredraget for-
tæller Christel om og instruerer øve-
de strikkere i sine teknikker.
Til workshopen er tilmelding påkræ-
vet til tinne@sdu.de.
Deltagelse i workskop og foredrag
koster 10 euro; deltagelse i foredra-
get alene 6 euro, og her kræves in-
gen tilmelding.
Christel Seyfarth er autodidakt kunst-
håndværker med strik som speciale.
Hun strikker både i hånden og på
maskine, og hendes designs er ken-
detegnet af stor farve- og mønsterg-
læde.
Hun bor på Fanø, hvor hun er født
og opvokset. Her har hun også sin
store værktedsbutik, hvor der udtæn-
kes nye ideer og hentes inspiration til
mange af de store sjaler, frakker, jak-

ker og tørklæder, som hun strikker.
Uld, cashmere og alpakka er hendes
foretrukne materialer, og hendes de-
signs henvender sig til de kvinder,
der kan lide at skille sig ud fra mæng-
den.
Siden hun oprettede sit strikfirma for
6 år siden er det gået stærkt, hendes
designs sælges både i Danmark, Sve-
rige, Norge, Færøerne, Tyskland,
Holland, Østrig,
Schweiz, USA og seneste skud på
stammen er Tyrkiet.
Christel Seyfarth tænker også på de,
der gerne vil strikke selv, og hun har
således designet en række modeller,
som sælges i garnkits, altså garn og
opskrift samlet. Det er især for disse
designs til garnpakkerne, at Christel
er kendt.
Derudover er hun initiativtager til Fa-
nø Strikkefestival, som for 4. gang i
træk i 2011 slår dørene op for alle
Danmarks strik-interesserede med
bl.a. workshops, foredrag, mode-
shows og udstillinger.

• Musikgruppen OS3 spiller op til dans

• Drikkevarer til rimelige priser kan købes 
• Der serveres en festmiddag

• I pausen underholder bugtaleren Michael fra Fyn med Eddie
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Skovlund/ Valsbøl

Nächstes Jahr

Store Solt

Jette Torp/ Judy Garland

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Lille aktivt distrikt
[KONTAKT] SSF Store Solts formand
Monika Jansen kom på generalfor-
samlingen den 27. januar også ind på
distriktets mødeliv med de mange fa-
cetter:
Filmaften i biografsalen på Jaruplund
Højskole i februar 2010 med 13 per-
soner, filmen ”Frygtelig lykkelig” samt
en eftertænksom kreds til det afslut-
tende kaffebord.
I marts tog 16 personer til musiksko-
len ”Antons kleine Welt”, blev vist
rundt og fik ved kaffen fortalt om
musikskolens virke.
I april ville distriktet have været med
til seniordans på Flensborghus og pe-
tanque-intro i Tarup men måtte mel-
de fra p.g.a. manglende medlems-in-
teresse.
To aflysninger er dog ikke ensbety-
dende med, at distriktets mødeliv
stangnerer. Tværtimod var der også
andre tilbud:
I juni tog distriktet med 7 personer til
Multimar Wattforum i Tønning i regn-
vejr.
Årets højdepunkt var atter cykelturen
– med grillmad og programlægning,
som alle blev inviteret til i august. Cy-
kelturen gik via en nedlagt jernbane-
strækning, og i grillfesten og planlæg-
ningen deltog 18 voksne og 2 børn.
Fra forsamlingen kom en del tilskyn-
delser, og de praktiske gørenmål ved
hvert møde blev som altid fordelt.
Mange var villige til at påtage sig en
del.
Og her benyttede distriktsformanden
lejligheden til at sige tak til alle, der
som en selvfølge altid yder hjælp og
gerne giver en hånd med.
I september var vi på besøg hos
Grænseforeningen Vejle Vesteramt
sammen med Hanved og Lyksborg.
Fra Store Solt distrikt deltog 7 perso-
ner i denne informationsrige dag.
I oktober mødte 16 personer op på
Flensborg Avis for at få en grundig in-
troduktion i bladdrift og -trykning,
bl.a. ved at se torsdagsudgaven med
KONTAKT blive trykt.
I oktober startede distriktet et dansk-
kursus med 10 tilmeldte. Forinden
var der blevet lagt sedler ud i nær-
området, hvilket var med til at sætte
fokus på Møllebro Forsamlingshus og
SSF-distriktet i en større offentlighed.
Halvdelen af kursisterne faldt des-
værre fra, men alle havde betalt.
Et nyt kursus begynder i februar
2011, og her har Sönke Steffensen
gratis fordelt sedler til alle husstande,
da han alligevel skulle rundt med an-
dre sedler. Nu er 13 kursister til-
meldt.
I november inviterede distriktet til
origami for børn og voksne. Stefanie
Jansen havde lavet en del modeller,
og hun var god til at instruere de 14
deltagere.
Foreningslivet i Store Solt SSF-distrikt

afsluttes traditionelt med julefroko-
sten i december, hvor man er fælles
om at lave maden. Anita læste en
hæsblæsende julehistorie af Johs.
Møllehave, og ved kaffebordet kom
julesangbogen frem. De 16 frem-
mødte havde en god aften.
Traditionen tro kaldtes der den 24.
december kl. 14 til julegudstjeneste i
Møllebro Forsamlingshus. Anita holdt
julegudstjenesten, og der var 19
fremmødte.
Som en nyskabelse i 2010 fik distrik-
tet indført, at bogbussen kommer til
Møllebro hver måned. Her er der
god stemning, og distriktet kommer i
kontakt med unge familier med
børn. Der bydes på kaffe, sodavand
og kage. Yderligere positivt er: man-
ge har tilbudt at bage kage til disse
møder. Først var de 18, nu er de 23 -
og de unge er med. Måske en og an-
den har lyst til på sigt at arbejde med
i distriktsbestyrelsen, håber Monika
Jansen.
Distriktets statistik viser, at der i 2010
blev afholdt 15 møder i forsamlings-
huset og 7 arrangementer andetsteds
- alt i alt med 256 deltagere.
Distriktet har uændret 68 medlem-
mer.
Afsluttende bad Monia Jansen med-
lemmerne om at meddele medlem-
mers guldbryllup. SSF har et legat til
overrækkelse i den anledning.
Monika Jansen undlod heller ikke at
gøre opmærksom på, at distriktet og-
så var aktiv ved underskriftsaktionen
»Vore elever, er også 100% værd«.
Distriktsformanden gjorde medlem-
merne lopmærksomme på, at distrik-
tets meddelelser i »Amtsblatt für die
Gemeinden im Amt Hürup« ikke op-
tages dér af sig selv: - Jeg vil gerne
takke Detlev for dette arbejde. Han
ringer og minder mig om at aflevere
informationer i tide. Det er en enorm
hjælp, for via det blad formidles
udadtil, hvad der sker i vort danske
virke lokalt.
SSW-DISTRIKTET
På Store Solt SSW-distrikts general-
forsamling samme aften kunne der
ikke vælges en ny bestyrelse, idet
den afgåede formand Gisela Schmidt
ikke ønskede genvalg. Det havde
hun allerede bebudet på sidste års
generalforsamling.
SSWs landssekretær Martin Lorenzen
fremhæver i den forbindelse, at det
med et landdagsvalg i horisonten er
vigtigt, at der snart dannes en ny be-
styrelse hhv. foretages en distriktsfu-
sion.
Monika Jansen er enig med landssek-
retæren i, at en velfungerende SSW-
distriktsbestyrelse er et vigtigt samar-
bejdsorgan for SSWs kommuneråds-
medlemmer, og dem har man to af i
distriktet - ét i Store Solt og ét i Frei-
enwill.

Ved tiltrædelsen i februar 2009: Den
afgåede formand Gertrud Schröter t.v.
lykønsker den nye formand i SSF Store
Solt Monika Jansen. (Foto: Tine An-
dresen)

Ny dato 7. marts
[KONTAKT] LandsTeatret og SSF
meddeler, at »End of the Rainbow«
med Jette Torp som Judy Garland
spilles mandag den 7. marts kl. 20 på
Flensborg teater - efter at den grun-
det sygdom måtte aflyses 10. januar.
Billetterne fra 10. januar er gyldige
men refunderes efter ønske. Restbil-
letter sælges via www.ssf-billetnet.de.
End Of The Rainbow er en kraftfuld,
humoristisk, bevægende dramatisk
historie – en forestilling, som følger
Judy Garlands liv på og bag scenen,
med et udvalg af hendes mindevær-
dige sange. 

Jette Torp, Joachim Knop og Robert
Reinholdt, de tre medvirkende. (Foto:
LandsTeatret)

Ny bestyrelse flyvefærdig
[KONTAKT] I Skovlund Forsam-
lingshus blev der brug for de nye
borde og stole, som sidste år
blev købt for penge fra Kaptajn
Hansens Fond, da 29 medlem-
mer mødte op til Skovlund-Vals-
bøl SSF-distrikts generalforsam-
ling den 26. januar.
Der skulle vælges en ny formand
og flere nye bisiddere, og dette
voldte ingen problemer.
Tidligere næstformand Helle
Wendler overtog formandspo-
sten efter Kirsten La Cour, og bi-
sidder Karina Helledie Vandkrog
blev valgt som næstformand.
De seks bisiddere blev Klaus
Schmidt, Kelly Bieck, Anette Lo-
renzen, Kea Arendt-Küchenthal,
Doris Wolz og Ingrid Mischke.
Revisorerne er gengangere, og,
som Kirsten La Cour fremhæve-
de i sin beretning, trofaste, da
Rolf Hachmann har været revisor
i 17 år og Lorenz Lund i 14.
Magdalene Diedrichsen, som i
mange år har været del af besty-
relsen i Skovlund-Valsbøl, gik ud af
bestyrelsen. Pga. sygdom kunne hun
ikke modtage de blomster, der ellers
stod klar til hende.
Kirsten la Cour afsluttede sin for-
mandsberetning med ordene: »Til
den nye bestyrelse vil jeg sige, at jeg
har gjort mit bedste for at medvirke
til, at et nyt hold kunne blive flyve-
færdige. Nu starter rejsen. Det er mit
håb, at vingerne holder.«
SSF-amtsformand Peter Kreutzer tak-
kede Kirsten La Cour for hendes sto-
re indsats for SSF - ikke mindst i
Skovlund-Valsbøl, hvor hun i samful-
de 28 år var skiftevis formand og
næstformand, alt efter situationen.
Skoleleder Marie Rieks-Pedersen tak-
kede for det gode samarbejde gen-
nem mange år, og takken blev retur-
neret hjerteligt af den afgående for-
mand. 
Den nye formand Helle Wendler
havde blomster og tak med fra besty-
relsen. mh/be.

FRA KIRSTEN 
LA COURs BERETNING:

Frivilligt bestyrelsesarbejde er en
blanding af glæde, pligtfølelse og
hårdt slæb.
Glæde ved at være med i et netværk,
glæde ved at kunne være med til at
udvikle et (kultur)fællesskab og glæde
ved at se ting ske efter planlægning i
en bestyrelse - og så den evige træ-
ning i at få kommunikeret sine fore-
stilling ud, så de forstås af de fleste –
helst alle.
Pligtfølelse overfor trufne beslutnin-
ger og de mennesker, der gik forud
for os.
Og hårdt slæb, når det drejer sig om
afvikling af arrangementer.
17 arrangementer er der blevet ind-
budt til i afvigte år i distriktet.
Fælles infobladet er kommet i en god
gænge og udkommer fire gange år-
ligt.

Forsamlingshuset har bestyrelsen
brugt en del tid på. Skolen bruger
forsamlingshuset dagligt til SFO-ar-
bejdet, så det kræver en hel del god
vilje og koordinering at få de forskel-
lige interesser tilgodeset ved planlæg-
ningen.
Takket være Kaptajnens Legat fik
man nye, dejlige, praktiske borde og
stole i 2010.
Bogbustiderne er udvidet de 10 tirs-
dage om året, den kommer til Skov-
lund.
Ved underskrift-aktionen i efteråret
indsamlede egnens danske over 700
underskrifter.
Det var en fryd at se, hvordan unge
forældre argumenterede for ligestil-
ling overfor den såkaldt tyske nabo.
Medlemsudviklingen i distriktet er
stabil og tiltagende, så der nu er 181
medlemmer. Gruppen af 36-55-årige
er størst, efterfulgt af gruppen med
de 56-75-årige.

Den ny SSF-distriktsbestyrelse: Helle Wendler, Kelly Bieck, Karina Helledie Vand-
krog, Doris Wolz, Patrick Bieck, Kea Arendt-Küchenthal, Klaus Schmidt, Ingrid
Mischke, Anette Lorenzen. (Foto: Marike Hoop)

[KONTAKT] 100 000 Menschen sol-
len ums Leben gekommen sein, als
im Januar 1362 die Nordsee entlang
der friesischen Küste über die Dei-
che stieg und weite Strecken besie-
delten Landes in Meeresboden zu-
rückverwandelte. Zur 650. Wieder-
kehr dieses für Nordfriesland und die
Küste epochalen Ereignisses im näch-
sten Jahr plant das Bredstedter Nord-
friisk Instituut für den 24. März 2012
eine Veranstaltung im NordseeCon-
gressCentrum in Husum.
Die „Grote Mandränke“ gehört zu
den größten Naturkatastrophen des
mittelalterlichen Europa. Die –
wahrscheinlich übertriebene – Über-
lieferung zur Zahl der Opfer symboli-
siert ihr von den Zeitgenossen emp-
fundenes Ausmaß. Im nordfriesis-
chen Raum ist mit der Mandränke
vor allem der Name der Marschensi-
edlung Rungholt verbunden. Sage
und Dichtung haben sich ihres Un-
tergangs angenommen.
Zugleich steht die Flut von 1362 für
eine grundlegende Umwälzung an
der Küste. So öffnete sie zum Beispi-
el einen Meereszugang zur Südwe-
stecke der schleswigschen Geest. Hi-
er entwickelte sich in wenigen
Jahrzehnten die Siedlung Husum zu
einem Hafen- und Handelsort. Die
Zeit der Mandränke war auch die
Geburtsstunde der meisten Halligen,
die auf der mittelalterlichen Kulturo-

berfläche neu aufwuchsen.
Am 24. März 2012 sollen Landge-
winn und Landverlust als Leitthema
der Geschichte Nordfrieslands aus
verschiedenen Blickwinkeln mit
Kurzvorträgen, Präsentationen, Mu-
sik- und Theaterdarbietungen darge-
stellt werden. Mit Zeitzeugenberich-
ten möchte das Nordfriisk Instituut

im Rahmen der Veranstaltung auch
an die schwere Sturmflut erinnern,
die genau 600 Jahre nach der Man-
dränke, nämlich 1962 an der Nord-
seeküste schwere Schäden anrichte-
te. Die Vorbereitungen für den 24.
März 2012 sind angelaufen.

Darstellung einer Flutkatastrophe. (Sammlung Nordfriisk Instituut: Bild aus dem
17. Jahrhundert)

NFI macht 650 Jahre
„Mandränke“ zum Thema


