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[KONTAKT] Så lykkedes det.
Regeringsflertallet i Kiel, der de
sidste to år har stået for en de-
struktiv mindretalspolitik, og
som har sat det af os ønskede
gode naboskab og gavnlige
samarbejde på en hård prøve,
er fravalgt.
Tiden fremover skal bruges til
en genopretning af det tillids-
fulde, ligeværdige og konstruk-
tive samliv i grænselandet.
Derfor er valgresultatet ikke
brugbar som triumf, men som
det nødvendige korrektiv til en
forfejlet mindretalspolitik ført
af den nu fravalgte regering.
Og vi bør huske, at der også
blandt landdagsvalgets ’tabere’
var ansvarsbevidste og redelige
politikere, der kun nødtvun-
gent og ugerne fulgte den fhv.
regerings mindretalspolitiske
katastrofekurs. I den sammen-
hæng beklager jeg, at nu fhv.
landdagspræsident Torsten Ge-
erts ikke blev genvalgt. 
Tillykke med valgresultatet –
nu må vi støtte vores parti, så
ansvaret for både landet, re-
gionen og mindretallet kan
omsættes til en bæredygtig po-
litik, der samler i stedet for at

skabe konfrontation.
SSWs dansk-nordiske demo-
kratiforståelse er et godt ud-
gangspunkt for en nystart af
den dansk-tyske model for
mindretalsrettigheder og min-
dretallenes politiske participa-
tion. Så SSW – frisk mod på
regeringsansvar.
Samrådet har anbefalet og øn-
sket en tilbagevenden til et li-
geværdigt samliv mellem
grænselandets borgere og na-
tionale tilhørsforhold. De kom-
mende regeringsforhandlinger
må og skal genoprette det
dansk-tyske grænselands rolle-
model for mindretalspolitikken
i Europa.
For det er en fremadrettet og
anstændig mindretalspolitik,
der i disse dage skal stå sin
prøve under regeringsforhand-
lingerne i Kiel.
Vi ønsker SSW mod og hånde-
lag i håndteringen af ansvaret
også for mindretallet. Valgets
udfald er en udfordring for os
alle.
Lykke til fra SSF.

Dieter Paul Küssner

Mod og 
håndelag
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Witte udstiller
[KONTAKT] Mikael Witte (foto), multikunstner
med sydslesvigsk fortid, udstiller.

Dansk symfoni
[KONTAKT] Lyngby-Taarbæk Amatørsymfonior-
kester (foto) gæster Flensborg med en koncert 
i Nikolajkirken.

Visecafé Flensborghus
[KONTAKT] folkBaltica er igang i disse dage. 
På søndag er der visecafé på Flensborghus med
bl.a. Sinikka Langeland (foto).

Billeder & digte
[KONTAKT] Thomas J. Wiltrup (foto) udstiller sine
flotte fotos og skønne digte på Flensborghus som
årets årsmødeudstilling.

SSF

STUDERENDE SSW

Søndag / Sonntag 
13.05.2012 - 16:00
Helligåndskirken 
Große Str. 43, Flensborg
i
HSBUJT BEHBOH

Tritonus Koret

Helligåndskirkens menighed &

Fredag 11.05.2012 - 19:00
Flensborghus 
Norderstr. 76, FlensborgBilletter :

& tlf. +49 461 14408 125 & ved indgangen

Sæsonafslutning
Det Går Over
Efterfølgende præsenterer teater- og koncert-
udvalget den kommende sæson 2012/2013

Hovedudvalget mødes
[KONTAKT] SSWs landsstyrelse har
indkaldt delegerede og gæster til ho-
vedudvalgsmøde mandag den 14.
maj kl. 19 i Ejderhuset, Brandstr. 29-
31, Bydelsdorf, for sammen at analy-
sere landdagsvalget 2012 og drøfte

konsekvenserne af valgresultatet (del-
tagelse i koalitionsforhandlinger
m.m.). Alle SSWs medlemmer har ta-
le- og møderet til partiets hovedud-
valgsmøder.

[KONTAKT] Kære SSFere, vi er fi-
re studerende fra Aarhus Univer-
sitet, som i samarbejde med Nis
Hardt fra Danevirke Museum er
igang med et projekt, der om-
handler levende kulturarvsfor-
midling i Sydslesvig. 
Vi søger i den forbindelse viden
om det danske mindretals tanker
omkring identitet, nationalitet og
deres lokalområdet.
Vil I være behjælpelige med via
nettet at besvare spørgeskemaet?
På forhånd mange tak!

p.v.a. de fire studerende
Louise Overgaard Pedersen,

Aarhus Universitet

Er sket.
Linket er sat på SSFs hjemmeside
www.syfo.de, hvorfra rundspør-
get kan besvares af SSFs med-
lemmer og andre interesserede.

Redaktionen

Rundspørge

De nye årsmødesange synges.

Ansigtsmaling - populær hos de små og de store... (Fotos: Marike Hoop)

[KONTAKT] Årets familiebrunch for
SSF Flensborg Amt forleden blev af-
holdt i en noget mindre kreds på
Flensborghus, hvad dog ikke betød,
at der ikke blev sunget, hygget og
spist i stor stil.
Før buffeten blev åbnet, instruerede
Lis Bewernick de 57 fremmødte i
årsmødesangene ”En hjertesag” og
”Fra løven i nord og til Ejderen” ak-
kompagneret af Stefan Graw på kla-
ver.
Herefter kunne man tage for sig af
buffet’en, hvor der igen var rigelig
med mad.
Galina Kreutzer underholdt gæster-
ne stemningsfuldt og dygtigt på kla-
ver med folkeviser og små klassiske
stykker.
Børnene havde et helt rum for sig
selv, hvor de kunne blive sminket,
tegne selv eller lege med forskelligt

legetøj. Næste års familiebrunch får
nye rammer, da amtsstyrelsen plan-
lægger til en afveksling at lægge
brunchen ud i et af amtets distrikter.
Hold øje med KONTAKT i marts
næste år, hvis du er interesseret.
Det næste amtsarrangement er ud-

flugten til Kerteminde den 12. maj.
På tros af relativ få tilmeldte tager
man af sted. Men det er stadig mu-
ligt at tilmelde sig på 0461 14408
155, hvis man har interesse.

mh

Fremover i et af distrikterne

gratis adgang
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11.
folkBALTICA: Optaktskoncert i Flensborg med bl.a. Harald Haugaard & Helene Blum
på Duborg-Skolen kl. 20
SdU: Håndboldskole for U14-U16 i Træningshallen, Slesvig 11.-13.5.
SSF: Sæsonafslutning med Café Liva og forestillingen ”Det går over” på Flensborghus
kl. 19
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge og blomsterbingo i Toosbüygade 7 kl. 15
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Skovlund: Forsamlingshusets fødselsdag kl. 19.30
SSF-distrikt Hatlund-Langballe: Forårsfest på skolen kl. 16-19.30
SSF-distrikt Frederiksstad: Foto og film fra distriktets arrangementer, Paludanushuset
kl. 19.30
12.
folkBALTICA: Udstillingskoncert med Sinikka Langeland & Bjørn Kjellemyr på Flens-
borg Bibliotek kl. 15.30
folkBALTICA: Koncert med Nordic i Flensborg Helligåndskirke kl. 17
SdU: Badmintonmesterskaber 2012 for U9-15 i Grænsehallerne, Kruså kl. 10
SdUs Danse- og Musikudvalg: Familieweekend på Christianslyst 12.-13.5.
Borgerforeningen Flensborg: Borgerforeningens 177 års stiftelsesfest AFLYST
SSF Flensborg amt: Familieudflugt til Kerteminde fra Exe kl. 8
SSF-distrikt Oversø/Frørup: Tur til Barfusspark, Schwackendorf, fra skolen i Frørup
kl.11 
SSF-distrikt Vanderup og Kvindeforeningen: Besøg på Danevirke Museum kl. 14
SSF-distrikt Hatsted: Tur til Frederiksstad AFLYST
SSF-distrikt Rendsborg-Bydelsdorf: Udflugt til Danfoss Universe
SSF-distrikt Dannevirke: Besøg fra Silkeborg – morgenmad kl. 9
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Ler og grillmad i Moldened Forsamlingshus kl. 14
SSF-distrikt Skovby: Loppemarked i Hærvejshuset kl. 11-16
13.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Kirkedag i Slesvig efter gudstjenesten i slotskirken kl. 10
folkBALTICA: Familiekoncert ”Nordiske eventyr” med Nancy Thym og Thilo Viehrig på
Flensborg Bibliotek kl. 11
folkBALTICA: Koncert med Zenobia i Medborgerhuset, Egernførde kl. 13
folkBALTICA: Visecafé på Flensborghus kl. 15.30
SdU: Badmintonmesterskaber 2012 for U17-19, senior og motionsrække 40+ i Græn-
sehallerne, Kruså kl. 10
SSF og Flensborg Helligåndskirkes menighed: Gratis koncert med Tritonus Koret i kir-
ken 
kl. 16
SSF-distrikt Harreslev: Jazzfrühschoppen foran Bürgerhaus kl. 11
De danske foreninger i Agtrup: Til Phänomenta i Flensborg fra forsamlingshuset kl. 11
SSF-distrikt Kejtum: Familie-forårsfrokost i Kejtumhallen kl. 10
14.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl.14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF Sydtønder amt: Amtsgeneralforsamling i Nibøl Forsamlingshus kl. 19.45
Nibøl Seniorklub: Kaffe og film i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus med kaffe og hygge kl. 15.45-16.45
15.
Sydslesvigs danske Kunstforening: Åbning af udstillingen "Witte til tiden 1952-2012" på
Flensborg Bibliotek kl. 19.30
SSF, Flensborg Kirkehøjskole, Den slesvigske Kvindeforening, Aktive Kvinder og Dansk
Centralbibliotek: Foredrag med Lisbet Kjær Müller om „Maria Magdalene – fra apostel
til prostitueret“ på biblioteket kl. 19.30
16.
Gamles Værn Flensborg: Generalforsamling i Toosbüygade 7 kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Sønderløgum: Ældreeftermiddag med Ingeborg på Bavnehøj kl. 14.30
SSF-distrikt Sønderløgum: Udflugt fra skolen kl. 16.30
17.
SSF Sild: Familieudflugt til Danmark, fra banegården i Vesterland kl. 7.22

Heer drååwe we üs
15.
Friisk Foriining: Vandretur langs med ”Wikinger-Friesen-Weg” 17.-18.5.

SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE

SSF RENDSBORG-BYDELSDORF

Kirkeministeren
kom forbi
[KONTAKT] Danmarks kirkeminister
Manu Sareen var for et stykke tid si-
den på feriebesøg hos den danske
menighed på Sild - værd at notere sig
få dage før Dansk Kirke i Sydslesvigs
Kirkedag i Slesvig på søndag.
Ministeren blev ledsaget af guiden,
sognepræst Claus Helsbøl, Skt. Cle-
mens Kirke på Rømø og organist ved
samme kirke, Bente Dahl, tidligere
medlem af Sydslesvigudvalget.

Menighedrådsformand Astrid Detlef-
sen-Petzold og sognepræst Jon Har-
don Hansen tog imod kirkeministe-
ren i Staldkirken i Vesterland og ori-
enterede om den danske kirkes virke
i Sydslesvig og specielt om menig-
hedslivet på øen Sild.

F.v.: Kirkeminister Manu Sareen, organist Bente Dahl,
menighedrådsformand Astrid Detlefsen-Petzold samt
pastorerne Claus Helsbøl og Jon Hardon Hansen sam-
men med Den Sorte Engel i den danske præstegårds og
kirkes have i Vesterland. (Foto: Andresen)

Danfoss Universe kalder
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Bydels-
dorf inviterer på en spændende tur
til science-parken Danfoss Universe
den 12. maj. 
Her kan man opleve en gejser i ud-
brud, løfte en bil og køre på seg-
ways; blot nogle få af de mange op-
levelser, der venter én, når SSF

Rendsborg-Bydelsdorf inviterer på en
gedigen udflugt til videnskabsparken
Danfoss Universe i Nordborg den
12. maj. Der er afgang med bus fra
Ejderhuset kl. 8 og forventet hjem-
komst kl. 18. Hvis man foretrækker
at køre selv, mødes man med de an-
dre på Mads Patent Vej 1 i Nordborg

kl. 9.45. Prisen er 15 euro for med-
lemmer, mens børn under 4 år slip-
per gratis ind. Ikke-medlemmer beta-
ler 25 euro. 
Tilmelding sker til distriktsformand
Margret Mannes på tlf. 04331-
3379649 hhv. e-mail w-
mannes@versanet.de.

Amtsfesten genopstår
[KONTAKT] Med store forventninger
kunne afgående amtsformand Anne
Mette Jensen på SSF Rendsborg-
Egernførde amts amtsgeneralforsam-
ling forleden fortælle, at amtsstyrel-
sen er godt i gang med at genoplive
en gammel tradition. Indtil for efter-
hånden mange år siden var der en
årlig vinterfest for hele amtet med
hundreder af gæster, musik og sjov.
»Vi har tænkt os at genoplive den go-
de, gamle amtsfest. Det skal dog ikke
være en vinterfest, for Rensborg og
Egernførde har jo deres egne, succes-
fulde vinterfester. Vi vil i stedet arran-
gere en efterårsfest. Jeg kommer dog
desværre til at skylde jer en dato,
idet SSF Egernførde desværre har lagt
deres lanterneløb oven i den dato, vi
havde meldt ud først på året, så vi
må lige finde en ny,« sagde hun, der
som formand efterfulgtes af Hauke
Paulsen fra Kiel.

FOREDRAGSRÆKKEN
Amtets historiske foredragsrække har
givet et underskud i amtskassen på
over 1000 euro i fjor og ligeledes ca.
1000 euro i indeværende sæson. 
Det er dog ikke alene årsagen til, at
amtsstyrelsen besluttede at meddele
arbejdsgruppen bag initiativet, at
støtten til foredragsrækken slutter ef-
ter denne sæson.
»Det har desværre vist sig, at der ik-
ke er stor interesse blandt medlem-
merne i amtet. Foredragene blev pri-
mært besøgt af flertalsbefolkningen,
og vi måtte konstatere, at flere og fle-
re af dem blev holdt på tysk. Dette
ville vi ikke gå med til. Medlemmer-
nes penge skal bruges på medlem-
merne, ikke på flertalsbefolkningen,

og de skal bruges til danske arrange-
menter,« fastslog den afgående for-
mand. 
Anne Mette Jensen rettede på gene-
ralforsamlingen en stor tak til initia-
tivtager Hans Jørg Petersen for det
kæmpe arbejde, han har lagt i tilret-
telæggelsen. 
At SSF Egernførde har bebudet at

overtage foredragsrækken, hilste hun
velkommen.
Der var ingen delegerede fra SSF
Egernførde tilstede på amtsgeneral-
forsamlingen, men distriktets besty-
relse har allerede bebudet, at en stor
del af de kommende foredrag vil bli-
ve holdt på dansk.

TAL
På amtsgeneralforsamlingen blev der
oplyst, at medlemstallet stiger i
Rendsborg-Egernførde Amt. Mens
Gettorp, Holtenå, Hytten-Okslev og
Hohn Herred har måttet konstatere
mindre fald i medlemstallene, har
især Rendsborg, Egernførde og Pris-
Klaustorp haft fremgang i statistikken.
I de seneste fem år er medlemstallet i
amtet steget fra 1221 (januar 2008)
til 1424 (januar 2012). Især Rends-
borg-Bydelsdorf distrikt har taget et
pænt spring, fra 276 medlemmer i
januar 2010 til 314 i april 2012,
mens Pris-Klaustorp i samme tidsrum
er steget fra 112 til 135 medlemmer.
Egernførde er steget fra 575 (jan.
2010) til 585 medlemmer (jan.
2012). Her i april er tallet imidlertid
nede på 575 medlemmer igen på
grund af eksklusioner grundet kontin-
gentrestance.
Regnskabet 2011 slutter med et un-
derskud på 4.223 euro mod et over-
skud i 2010 på 2.398 euro.
Det markante fald skyldes ifølge
amtskonsulent Per Dittrich flere ting,
bl.a. indvielsen af et nyt amtssekreta-
riat i Bydelsdorf, hvilket i sagens na-
tur har krævet en del engangsinve-
steringer og medført højere driftsom-
kostninger. 
Regnskabet må betragtes som solidt,
omend lidt presset på driftssiden,
konstaterede amtskonsulenten. Dette
bekræftedes også af revisor Niels Jør-
gen Hansen, der efter eget udsagn
forefandt et regnskab, som der abso-
lut ikke var noget at komme efter. 

Anne Mette Jensen, fhv. formand, nu
bisidder i SSFs amtsstyrelse i Rends-
borg-Egernførde. (Foto: Fl.A.)
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PREBEN K. MOGENSEN / FLENSBORG BY SSF

Kampen for ligestilling gælder
vort dagligliv som
mindretal
[KONTAKT] Forud for SSF Flensborg
Bys generalforsamling på Flensborg-
hus i aften kl. 19 udsendte byfor-
mand Preben K. Mogensen en skrift-
lig beretning, der selvsagt suppleres i
aften:
»I skrivende stund er den store ak-
tionsdag for de 100% den 21. april i
frisk erindring som en herlig dag. Det
var en storartet demonstration af, at
vi vil have samme behandling og
spare på lige vilkår med alle andre,
men ikke rammes særskilt med en
ekstrabesparelse på 15%. Kun en af
de mange sange huede mig ikke på
just det punkt. Gid aktionsdagen må
blive husket rigtig længe, for så vil
den tillige minde om, at sammen-
hold og fælles indsats frugtede.
Kampen for de 100% har nu præget
situationen i snart to år, og med ret-
te, for kampen gælder vort dagligliv
som mindretal i institutioner og for-
eninger og i vort samfund som hel-
hed. Når vi afholder bestyrelsesmø-
der og generalforsamlinger har det
faktisk samme formål.
På sidste års bygeneralforsamling te-
matiserede vi distriktsarbejdet, og det
er faktisk lykkedes mig at nå rundt til
bestyrelsesmøder i alle distrikter. Det
var lærerigt for mig, jeg siger tak. 
SSW-bygeneralforsamlingen den 19.
april hindrede mig i at være med til
Flensborg Amts generalforsamling

samme aften fra begyndelsen, men
jeg nåede da at takke for samarbej-
det om forårsfest og julehæfte og hå-
be på mere. I Flensborg Amt har de
et håb om at passere de 3.500 med-
lemmer, mens vort midlertidige mål
må ligge 1000 medlemmer højere.
Vi er på rette vej, langsomt men sik-
kert. 
Ved udgangen af 2011 havde vi
4.201 medlemmer. Året igennem var
der 184 arrangementer med 7.299
deltagere.
Aktivitetstallene talt sammen er igen
stabile, men i 2011 ligger vi altså 500
deltagere under gennemsnittet for de
sidste 10 år.
Ældreklubberne er konsekvent holdt
ude af denne statistik for byen, men
lad mig alligevel nævne tallet for
2011: 275 møder med 5803 delta-
gere (2010: 335/5525).
”Sydslesvig - en spændende melodi”
har affødt hele to årsmødesange, der
begge og så alligevel hver især vægter
vor forbindelse til moderlandet og
landet fra ”Løven i nord til Ejderen”.
De har begge kvaliteten til at hæve
sig over blot lejlighedssang, og der er
måske grund til at minde om, at ”Det
have så nyeligen regnet” begyndte
som en lejlighedssang. 
”Fuglene flyver i flok, når de er man-
ge nok” synger vi som bekendt med
Benny Andersen. Vi oplever det som

højdepunkter, når vi er mange nok
og må huske, at det slet ikke behøver
at være 12.000 hver gang. Dagligda-
gene har brug for festdagene for at
være sig selv, men synge kan vi til al-
le tider. 
Dog især til årsmøderne.«
I forlængelse af den skriftlige beret-
ning anmoder byformand Preben K.
Mogensen sendemændene til på by-
generalforsamlingen i aften at tage
stilling til følgende:
Den nye info- og velkomstfolder for
tilflyttede danske i Flensborg, Flens-
borg Amts fine julehefte, opstillingen
på friluftsmødet, venskabsforbindel-
ser til Danmark og medlemshverv-
ning, samt hvordan SSFs hjemmesi-
der bedst udnyttes i handling og det
daglige distriktsarbejde.

Preben K. Mogensen. 
(Foto: Lars Salomonsen)

Mikael Witte 
udstiller
[KONTAKT] Sydslesvigs danske
kunstforening arrangererc en udstil-
ling med multikunstneren Mikael
Witte fra Aarhus, der har sydslesvig-
ske rødder, på Flensborg Bibliotek.
Udstillingen hedder ”Witte til tiden”
og med de viste plakater, bøger og
video etableres forbindelsen til
kunstnerens første plakater rettet
mod misbrug af antibiotika i svine-
produktionen.
Plakaten fra 1978, der viser en møn-
stergris med teksten ”Danske svin er
sunde – de strutter af penicillin” af-
fødte ikke kun begejstring, men også
retssager helt op til højesteret. En
sagkyndig afgjorde, at plakaten ikke
var krænkende, da den muliggjorde
flere tolkninger.
34 år senere, den 12. marts i år, blev
Mikael Witte interviewet af dansk
fjernsyn vedr. plakatens aktualitet.
Det er påvist, at svin, der forebyg-
gende vaccineres og senere fortæres
af mennesker, ødelægger disses mu-
ligheder for at blive behandlet med
penicillin, da bakterierne er blevet
resistente.
Den tyske plakatkunstner Klaus

Staeck, i dag præsident for ”Berliner
Akademie der Künste”, har overstået
40 retssager. Han har dengang inspi-
reret Witte, også til at udgive en bog
om Staecks plakatkunst på dansk.
Humor og satire – det er de to ven-
ner perfekte til at udtrykke.
Udstillingen viser desuden politiske
plakater og et udpluk af Wittes bø-
ger, mens udstillingens hovedvægt
lægges på to installationer ”Jeg elsker
at gå til tandlæge”, vist første gang på
Århus Kunstmuseum, og ”Kend din
egen rod”, vist på Mikkelberg 1995.
Af Wittes flensborgske aktiviteter har

omdøbningen af Borgpladsen/ Burg-
platz til ”Platz der Deserteure/ Deser-
tørernes plads” i 1995 sikkert gjort
størst indtryk. Mikael Witte havde
fremstillet og anbragt nye gadeskilte.
Anledningen var 50 års dagen for
Hitler-Tysklands kapitulation 8. maj.
Opførelsen af mindesmærker for de-
sertører er et aktuelt emne for den
politiske diskussion i Tyskland.
Med støtte fra EUs Interreg 4A til kul-
turdialogens fremme vises den græn-
seoverskridende udstilling to steder i
grænselandet, hvor kunstneren er til
stede ved begge åbningerne.
Sydslesvigs danske Kunstforening in-
viterer til udstillingsåbning ”Witte til
tiden” tirsdag, 15. maj kl 19.30 på
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstrasse 59, hvor kunstforeningen
er vært ved et mindre traktement.
Efter åbningen kan udstillingen ses
frem til 16. juni, mandag-fredag kl 9-
18, lørdag kl 9-14.
Den 28. juni kl. 19 er der udstillings-
åbning i Deutsche Zentralbücherei,
Vestergade 30 i Aabenraa, hvor bib-
lioteket er vært ved et mindre trakte-
ment.
Udstillingen er åben 29. juni-27. juli,
mandag-fredag kl 10-18, lørdag kl
10-13.
Åbningstalen begge steder holdes af
Erik Boel, formand for Europabevæ-
gelsen. Og begge steder underholder
pianisten Helge Schmedeke og bassi-
sten Kaj Stemmler. 

Mikael Witte.

Plakaten fra 1978.

Danske toner
[KONTAKT] For første gang giver et af
Danmarks bedste amatør-symfonior-
kestre, Lyngby-Taarbæk Symfoniorke-
ster en koncert i Flensborg. Lørdag
den 19. maj kl. 17 prøver orkestret
kræfter med den danske mester Carl
Nielsens storladne 5. symfoni og lege
med lettere tone fra Grieg og Mozart
i Nikolaikirken på Søndertorv/ Süder-
markt.

For orkestret er koncerten både en
enestående mulighed for at få det
ambitiøse program helt sammenspil-
let og en lejlighed til musikalsk-kultu-
rel udveksling, for ud over koncerter
i både Flensborg, Fredericia og Kø-
benhavn rummer programmet for
det 60 mand store symfoniorkester
også en sammenspilsaften med musi-
kere fra Hochschulorchester Flens-
burg.
Ved koncerten i Nikolaikirken med-
virker den unge talentfulde klarinet-
tist Nanna Wendelboe Helweg-Lar-
sen som solist i Mozarts klarinetkon-
cert. Ud over denne perle af
en klarinetkoncert spiller orkestret
Griegs Peer Gynt Suite nr. 1, som by-
der på kendte smukke og lyriske te-
maer, der dog har en markant nerve.
Dramatikken og intensiteten øges
endnu en tand, når orkesteret slutter
koncerten af med at spille Carl Niel-
sens imponerende 5. symfoni i to
satser.
I spidsen for det hele står dirigent
Morten Ryelund som med kyndig

hånd fører orkestret gennem det alsi-
dige program.

ORKESTER PÅ TUR
Det er et større menageri, der sættes
i gang, når Lyngby-Taarbæk Symfo-
niorkester bevæger sig ud af de vante
rammer og sætter kursen mod Flens-
borg. For hvordan transporterer man
5 m3 slagtøj og 4 kontrabasser? Og
hvorfor er det i det hele anstrengel-
sen værd for 60 orkestermusikere, en
klarinettist og en dirigent, der alle
sammen ret beset har andet at lave?
Forud går blod og sved, men ikke ret
mange tårer, for her er det så afgjort
lysten, der driver værket. For hvorfor
i al verden skulle man ellers sætte
himmel og jord i bevægelse og flytte
60 musikere og alle deres instrumen-
ter fra Danmark til Tyskland? En del
af forklaringen skal findes i, at det gi-
ver en helt anden mulighed for in-
tens øvning end orkestret er vant til.
På turen til Flensborg får orkestret
pludselig to hele, sammenhængende
dage at øve i op til koncerten. Det er
en sjælden luksus for et amatørsym-
foniorkester, og orkestrets dirigent
Morten Ryelund mener, at det inde-
bærer store fordele: ”Til normale
mandagsprøver kommer alle med en
8 timers arbejdsdag i kroppen og
med hovederne fyldt op af andre
ting. På en tur som denne er der ro
og tid til at fordybe sig i musikken, og
på den måde kan vi rykke os helt
enormt rent musikalsk.”

Klarinettisten Nanna Wendelboe Hel-
weg-Larsen.

Amatørsymfoniorkestret fra Lyngby-Taarbæk.

Dirigenten Morten Ryelund.
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FOLKBALTICA 9.-13. MAJ

AKTIVITETSHUSET

HOLM/ SKT. JØRGEN

DRAGE

SSW-FORMANDEN

Pinsetur på Slien
[KONTAKT] SSF-distrikt Holm-Skt.
Jørgen indbyder medlemmerne til
den årlige pinseudflugt lørdag den
26. maj, i år på Slien.
Der bliver afgang fra skibbroen
ved Restaurant Riva kl. 14. Om
bord serveres kaffe og kage, og ef-
ter hjemkomsten ved 17.30-tiden
er der middag på Riva.

Hele turen koster 15 euro, børn
op til 12 år 12,50 euro. 
Medlemmer fra andre distrikter og
gæster er hjertelig velkommen.
Tilmelding senest den 21. maj på
tlf. 04621 51670 eller sekretaria-
tet, 04621 23888.

Kirsten Hinrichsen

Kommende aktiviteter
[KONTAKT] Aktivitetshuset præsen-
terer her en række af den kom-
mende tids aktiviteter:

8. FOLKBALTICA
Den 8. festival folkBALTICA 9.-13.
maj præsenterer på 30 spillesteder
i Flensborg, Sønderborg og regio-
nen Sønderjylland-Schleswig tradi-
tionel musik i nutidig indpakning. 
Musik fra grænselandet mellem
folk, jazz og verdensmusik fra lan-
dene rundt om Østersøen. Aktivi-
tetshuset huser igen folkBALTICAs
festivalkontor i stuen og catering til
musikerne i husets mødested.
www.folkbaltica.de

SERIGRAFI PÅ GLAS v/ Lise Paul-
sen
Deltagerne forbereder en serigrafi-
ramme med et motiv, som derefter
bliver trykt på glas. 
Trykket kan enten bruges som et 
billede eller smeltes til f.eks. en
skål. Man må gerne selv medbringe
et 
billede eller en tegning.
Tirsdag, 22.5. kl. 17-19 
- Materialer betales efter forbrug

BILLEDINDRAMNING II v/ Helge
Bastiansen
På kurset får man hjælp til at ram-
me sine billeder. Man vil lære,
hvordan man skærer passepartou-
ter og glas og hvordan selve billed-
rammen bliver savet til af træ og
bygget sammen. 
Onsdag, 23.5. kl. 17-19 
- Materialer betales efter forbrug

MADLAVNING 50+ v/ Herbert
Cordsen 
Under Herbert Cordsens erfarne
vejledning får personer på 50+
mulighed for at lave mad sammen
og spise sammen. Man mødes kl.
9.30 ved det vestvendte apoteket
på Søndertorv og køber friske mad-
varer, denne gang asparges. Bagef-
ter tilberedes og spises retten i Akti. 
Onsdag, 23.5. kl. 9.30-13.00 
(ca. 5 euro)

PORTRÆTFOTOGRAFI v/ Gertrud
Termansen 
Kurset er til dem, der elsker at lave
portrætter og gerne vil blive bedre
til det. Første gang sættes to studier
op, og man lærer at fotografere
med studielys (man skal selv invite-
re den/dem, man vil fotografere). 
Anden gang lærer man, hvordan
man kan forbedre portrættet med
Photoshop, og billederne sendes til
tryk. Tredje gang hænges billederne
op og laves en ”gennemgang”, hvor
man kritisk og konstruktivt kigger
på hinandens billeder og snakker
om det gode portræt.
Onsdage, 23.5., 30.5., 6.6. 
kl. 18.30-21.00.
Pris: 24,50 euro 
- Tilmelding påkrævet på 0461
150140 eller akti@sdu.de. 

Aktivitetshuset har lukket 
17. og 18. maj. 

Visecafé på Flensborghus
[KONTAKT] Et af op til flere high-
lights ved dette års folkBaltica 9.-13.
maj i Flensborg og det dansk-tyske
grænseland - læs mere om de 54
koncerter m.m. også på dansk på
www.folkbaltica.de - er visecafeen på
Flensborghus søndag den 13. maj fra
kl. 15.30.
Her præsenterer tre grupper musik
fra Norge, Finland, Tyskland, Østeu-
ropa og Afrika.
Folk sangerinden, kantele-spilleren
og komponisten Sinikka Langeland
og jazzbassisten Bjørn Kjellmyr kom-
binerer finske indvandreres chaman-
kultur med norsl jazz.
Harpenisten Nancy Thym og violini-
sten Thilo Viehring mindes i deres
musik de thüringske vandremusikan-
ter.
Og bandet Strom & Wasser præsen-
terer sin nye CD. Projektleder Heinz
Ratz har internationale gæster i sit
prisbelønnede band. De måtte forla-
de deres hjemstavn i Afghanistan,
Ghana, Makedonien og Kosovo og
bor p.t. i tyske flygtningelejre.
Tickets fås via hjemmesiden
www.folkbaltica.de, i SHZ-Ticketcen-
tret, Turistkontolret på ZOB og hos
Moin Moin.

MINDRETALSKULTUR
Sammen med forskningscentret EC-
MI indbyder folkBaltica fredag den
11. maj kl. 14-16 til foredrag om

mindretalskultur generationerne
imellem. I Kompagnieporten fortæl-
ler folk fra det danske og det tyske
mindretal samt sinti & roma, hvordan
den ældre generation videregiver
den kulturelle arv.

Bliv FSJ´ler hos SSF
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
har fortsat mulighed for at ansætte
en FSJ´ler i kulturafdelingen fra den
1. september. Men foreningen mang-
ler altså kvalificerede ansøgninger.
Selv om ansøgningsfristen udløb den
31. marts, kan der fortsat søges af
unge med studentereksamen, som vil
søge ind på et kulturstudie eller lig-
nende. Ansøgere skal helst være fyldt
18 år, fordi der venter dem alt lige
fra salg af drikkevarer, kørsel frem og
tilbage fra arrangementer, samt ar-
rangementer efter kl. 22.
Og det ville bare være mega kede-
ligt, hvis SSF ikke kunne finde et mo-
tiveret ungt menneske, der har lyst til
at prøve kræfter med kulturarbejdet i
et års tid. Og som jo helst skal være
fra mindretallet, idet SSF har brug for
en, der taler både dansk og tysk; det
er ligesom første forudsætning for
foreningen

HVORFOR FSJ?
Hvis du ikke er sikker på, om du vil
ud og studere eller tage en anden er-

hvervsuddannelse direkte efter stu-
dentereksamen, så er der nu et spe-
cielt tilbud for dig, der er interesseret
for kultur i Flensborg.
Du vil komme igang med noget helt
andet efter skolen? Så er et års frivil-
ligt arbejde måske det rigtige for dig.
Fra den 1. september tilbyder SSF li-
gesom de andre kulturudbydere i by-
en - Kulturbüro, Kühlhaus, Pilkenta-
fel, Offener Kanal eller museet - nu
også en stilling indenfor FSJ-ordnin-
gen med fokus på kultur.
SSF, det danske mindretals store kul-
turforeningen, søger en passende
kandidat m/k til kulturafdelingen. Ar-
rangerer du gerne fester, spiller du
selv musik, eller interesserer du dig
for drama, dans m.m. så søg stillin-
gen hos SSF, som FSJ’ler med fokus
på kultur.
SSF arrangerer alt i teater og koncert
i hele Sydslesvig - opera, ballet, klas-
siske koncerter med Sønderjyllands
Symfoniorkester, rock, pop og jazz,
foredrag, gøgl og alt rundt omkring
årsmøderne.

SSF glæder sig til at møde interesse-
rede på Dansk Generalsekretariat i
Nørregade/ Norderstrasse 76 i Flens-
borg hos kulturafdelingens leder, kul-
turkonsulent Boris Erben. Kig ind,
hvis du har interesse, eller ring på
0461 14408 118) hhv. skriv en mail
til Boris@syfo.de.
Er du interesseret eller vil du vide
mere, klik ind på de offentlige sider
og søg et af de mange FSJ-tilbud i
Tyskland – tjek hjemmesiden
www.lkj-sh.de.
Men man bør ikke vente for længe
med sin ansøgning. Man skal søge
ind via de offentlige hjemmesider
www.LKJ-SH.de hhv. direkte på
https://bewerbung.fsjkultur.de/
Man ryger så automatisk ind på en
venteliste, men det hindrer ikke for,
at man stadig kan søge ind til stillin-
gen hos SSFs kulturafdeling.

Mere om SSF på www.syfo.de og
www.ssf-billetten.de.

Stor tak for al støtte til SSW
[KONTAKT] SSWs landsforbund siger
mange tak til alle, der i de sidste
mange uger har understøttet os i
valgkampen. Det har atter været fan-
tastisk, hvor mange SSW-medlemmer
og andre medlemmer fra mindretal-
let, der har været med i gadevalg-
kampen, deltaget i arrangementer,
fordelt foldere eller på anden måde
har understøttet vores parti. En særlig
tak går til SSWU og arbejdsgruppen
Holsten/Hamborg, der hver især har
præget vores valgkamp med deres
store indsats.
Også en tak til alle sydslesvigske or-
ganisationer – især SSF og Skolefor-
eningen – der atter har gjort, hvad de
kunne for at opfordre deres medlem-
mer til at stemme på SSW. Den stør-
ste tak går dog til de 61.022 menne-

sker i Slesvig-Holsten, der med deres
andenstemmer (og med 32.578 før-
stestemmer) har sørget for, at SSW
med 4,6% fik en fremgang og der-
med det bedste procentmæssige re-
sultat siden 1950.
Desværre mistede vi et mandat, da
landdagen er blevet mindre. Det er
ærgerligt, men alligevel har SSW
med vores tre landdagsmedlemmer
muligheden for at endelig at sikre
den kulturelle og økonomiske ligestil-
ling mellem flertal og mindretal.

Flemming Meyer,
SSWs landsformand

Flemming Meyer. (Foto: SSW)

Renoveringen blev fejret
[KONTAKT] Så var der igen dækket
op i Drage danske forsamlingshus til
hyggeligt samvær, denne fredag aften
den 4. maj.
Forsamlingshuset har de seneste år
gennemgået en grundig renovering,
og endelig kunne de danske på eg-
nen igen samles i lokalerne.
35 personer i alle aldre var samlet til
italiensk buffet, Nadine forklarede
hvad der var på bordet, og sandelig
om der ikke også var dessert; ganer-

ne blev fyldt flere gange, dog kunne
vi ikke spise op.
Børnebord med opdækning i det sto-
re lokale var der også, samt børneak-
tiviteter  i det lille tilstødende lokale,
så der var plads til alle medlemmer
ved denne fest.
Kommende generation til begge for-
mændene i Drage/Svavsted og Fre-
deriksstad, var tilstede, og de var ik-
ke bange for at stille op ved deres
mors side.

Der blev spist og snakket og øvet på
begge årsmødesangene, men de er
svære, selvom Mia Baumann, yngste
skud på stammen kunne første vers
af årsmødesangen "En hjertesag",
med tekst og melodi udenad.
Deltagerne sluttede dog af med den
gamle sangbog, og 2-3 kendte sange
blev sunget til afslutning.
Tak for god tilslutning; vi ses igen til
Årsmødet i Drage.

Jette Rasmussen

Fuldt hus i det istandsatte Drage Forsamlingshus. (Foto: Christian Rasmussen)

Sinikka Langeland.
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ÅRSMØDEUDSTILLING

SYDSLESVIGSKE OG SVENSKE FOLKEDANSERE

FREDERIKSSTAD

STORE SOLT

HARRESLEV

HATSTED

AKTIVE KVINDER FLENSBORG

SKT. JØRGEN-MØRVIG

SKOVBY

Danser i Husum lørdag næste uge
[KONTAKT] Dagene omkring Kristi
himmelfart den 17. maj bliver fyldt
med aktivitet for Valsbøl og Omegns
Folkedansere. Da får de nemlig be-
søg af deres svenske venner fra Orust
Folkedansergille.
Gæsterne ankommer torsdag kl. 17
ved Valsbølhus og bliver inkvarteret.
Resten af dagen er holdt fri, så værter
og gæster kan hygge sig sammen.
Fredagen er også holdt fri, så værter-
ne og gæstern kan foretage sig noget
på egen hånd og efter egen interesse.
Men fredag aften kl 19 er der fest på
Valsbølhus.
Fremmødte, der ikke er værter, bi-
drager med 10 euro for middagen.

Værterne bedes tage en kage med til
det fælles kaffebord.
Efter fællesspisningen er der god lej-
lighed til at forbrænde de spiste kalo-
rier ved at svinge dansebenene.
Lørdag mødes alle kl.10.30 ved Vals-
bølhus for i bus at køre en tur ud i
det blå. Værterne bedes sørge for
madkurv, drikkelse og bestik, så vi
kan spise og drikke eftermiddagskaffe
undervejs. Mellem kl.14 og kl.15
danses ved Nissenhuset i Husum.
Derfor skal alle være i dragter på tu-
ren.
Bagefter ser man på Nissenhusets fi-
ne udstilling om vadehavet, landvin-
ding og stormfloder.

Lørdag aften er igen til egen disposi-
tion. Men søndagmorgen kl. 8 mø-
des man igen ved Valsbølhus for at
tage afsked med gæsterne.
Folkedanserne har efterhånden
kendt hinanden i mange år og besøgt
hinanden mange gange. Ved besøge-
ne har de i Sydslesvig danset mange
steder, i Valsbøl, i Skovlund, Flens-
borg, Frederiksstad, Drage og nu bli-
ver det ved Nissenhuset i Husum.
Både sydslesvigerne og svenskerne
glæder sig, hvis interesserede kom-
mer for at se danske og svenske fol-
kedanse i Husum.

Aage Bracke

Wiltrup maler med lys
[KONTAKT] I forbindelse med års-
møderne arrangerer Billedsamlings-
udvalget under SSF en udstilling med
fotografier og digte af Thomas J. Wil-
trup på Dansk Generalsekretariats
gang på Flensborghus.
Udstillingens titel er "Jeg maler med
lys".
Wiltrups billeder og digte vil være
bekendt for læsere af Flensborg Avis.
Ferniseringen finder sted onsdag den
23. maj kl 15, hvor alle er velkomne.
Den kan efterfølgende besøges hele
sommeren.

WILTRUP OM WILTRUP
- Det er ikke altid til at se det, men
der er vitterlig tale om fotografier,
optaget med et almindeligt kamera.
Man kan være i tvivl, for jeg bruger
en ganske særlig teknik til mange af
mine billeder, så de kommer til at lig-
ne malerier.
- Jeg lærte af min far, afdøde filmin-
struktør og -fotograf Aage Wiltrup,
der stod bag kameraet, da filmklassi-
kere som ”Spurve under taget”,
”Støv på hjernen” og ”Soldaterkam-
merater” blev drejet tilbage i 50erne
og 60erne, at man skulle holde ka-
meraet helt stille, når man skulle tage
et billede.
- Men senere fandt jeg på nye tek-
nikker, der var ”forbudt” efter de
gamle deviser: Jeg laver helst mine
lysmalerier, når der netop ikke er
meget lys, om aftenen eller om nat-
ten. - Da kan jeg optage på langsom-

me lukkertider, mens jeg bevæger
kameraet i lodrette eller vandrette
bevægelser, og på den måde aftegner
det sparsomme lys striber og flader i

kameraet.
- Bagefter arbejder jeg med billeder-
ne på computer, hvor der skal juste-
res for kontrast og farveværdier, og til
sidst beskæres billederne i de rigtige
proportioner, før de er klar til at
komme ud på papir.
- Jeg får billederne ud på lærred hos

udvalgte professionelle fotolaborato-
rier i Flensborg, Slesvig samt i Syd-
frankrig.

BAGGRUNDEN
- Min første tegnelærer i 60ernes og
70ernes skole i Hørsholm var min
klasselærer. Han hed Torben Rechen-
dorff og turde være velkendt i Syd-
slesvig.
- Han var – dengang som nu – kunst-
interesseret. Og sammen med senere
inspirerende kunstlærere – og det ka-
mera, min far forærede mig til min ti-
års fødselsdag, var der lagt i ovnen til
udvikling af noget, der her i en sen
alder skulle ende med lysmalerier, si-
ger han.

DIGTE
Onsdag den 23. maj kl. 15 åbnes dø-
rene for Thomas J. Wiltrups debutud-
stilling, hvor cirka 30 billeder bliver
afsløret for publikum.
Ved ferniseringen bliver der lidt til
ganen, og Thomas Wiltrup læser op
af de digte, der akkompagnerer hans
fotos.
- Til mange af mine kunstfotos har
jeg skrevet digte. Disse følger med i
signerede eksemplarer til dem, der
måtte ønske at købe et billede, siger
Thomas Wiltrup.
Wiltrups billeder bliver fremstillet i et
stærkt begrænset oplag, der alle bli-
ver nummererede og signerede. 

"Sjælevandring" af Thomas J. Wiltrup.

Thomas J. Wiltrup udstiller på Flens-
borghus fra 23. maj.

Tolk-tur er en sællert
[KONTAKT] Der er rift om pladserne
på den tur til forlystelsesparken Tolk
ved Slesvig, som Sydslesvigsk For-
enings Husum-distrikt på lørdag ar-
rangerer i samarbejde med Husum
Danske Børnehave. 
Der er allerede solgt over 80 pladser
på turen. Det indebærer, at der skal

køres i to busser, hvilket igen betyder,
at der muligvis, når dette læses, sta-
dig er pladser. Turen afgår fra børne-
haven, Jebensweg 6 kl. 9 og kører re-
tur fra Tolk kl. 15.
Interesserede kan kontakte Daniela
Caspersen på 0177 8229334. 

Glemmer du, så husker jeg...
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening i
Frederiksstad mødes i morgen, fredag
den 11. maj og mindes de mange
dejlige ture og andre arrangementer,
distriktet har stået for det seneste år. 

Der bliver vist fotos fra arrangenter
og ture.
Det foregår i Paludanushuset, Prinse-
gade/ Prinzenstr. 28 fra kl. 19.30.

Sommertur til Legoland
[KONTAKT] Harreslev Ældreklub ar-
rangerer en sommertur til Legoland
mandag den 21. maj med afgang fra
Harreslev Skole kl. 8.
Der er ledige pladser i bussen, så og-

så andre er velkommen  til at være
med. Prisen for gæster er 50 euro
inkl. entré, middag og kaffe.
Har du/I lyst at deltage, så henvend
jer til Bodil König på tlf. 0461-72635.

Tur til Fr´stad
[KONTAKT] Hatsted SSF-distrikt invi-
terer til en eftermiddagstur til Frede-
riksstad lørdag den 12. maj med af-
gang fra forsamlingshuset kl. 14 i så
få biler som muligt.
Kl. 14.30 besøges museet Den Gam-
le Mønt og synagogen - begge steder
med guide.
Eftermiddagskaffe i Paludanushuset.
Deltagelse koster 3 euro.
Omgående tilmelding til schaltz@t-
online.de eller 04846 – 590.

HUSK:
Mandag den 14. maj kl. 15.45: 

Bogbus
Onsdag den 30. maj kl. 15: 

Havearbejde – hjælpere er velkomne
Lørdag den 9. juni kl. 15: 

Årsmøde i Hatsted Forsamlingshus
Søndag den 10. juni: 
Friluftsmøde i Husum

Mandag den 18. juni kl. 15.45: 
Bogbus

Ostemejeri lokker
[KONTAKT] DSH - Aktive kvinder i
Flensborg ved formand Birthe Han-
sen indbyder medlemmerne til som-
merudflugt til et ostemejeri i Holtsø,
"Käserei Holtsee" lørdag den 16. juni,
hvor der informeres, serveres smags-
prøver og hvor der kan handles
ostespecialiteter. I Egernførde tager
man på bytur på egen hånd, og kaf-

fen indtages i Medborgerhuset, hvor
de Aktive Kvinder i Egernførde har
dækket op.
Afgang kl. 8.30 fra sundhedstjenesten
i Skovgade/ Waldstraße, og forventet
hjemkomst ca. 17.30. Tilmelding via
Ursula Knorr, tlf. 9096 858.
Medlemmer betaler 20 euro, 
andre 25 euro.

Klokker over 
det hele
[KONTAKT] SSF-distrikt Store Solt
meddeler en en programændring,
idet den planlagte udflugt til øen Før
grundet økonomien ikke gennemfø-
res. I stedet for drager distriktet i dag,
torsdag, på udflugt til Dansk Klokke-
museum i Over Lerte Kirke nær Som-
mersted. Afgang fra Møllebro For-
samlingshus kl. 12.30 i privatbiler.
Kl. 14 entreres klokkemuseet, hvor
man kan høre om og se eksempler
på de allerældste kirkeklokker med
forskellige klokkelegemer og knebler,
der sørger for klokkens klang. Der er
også udstillet skibsklokker, jernbane-
meldeposter fra overskæringer, spor-
vognsklokker og klokker fra mælke-
mandens og ismandens vogne.
Deltagelse koster 6 euro, og man
medbringer selv kaffe og kage.
Monika på telefon 04602-537 oply-
ser, om der er plads til flere.

Loppemarked
[KONTAKT] SSF-distrikt Skovby ar-
rangerer loppemarked ved forsam-
lingshuset Hærvejshuset, Nykrovej/
Neukruger Weg 11a i Skovby/ Schu-
by lørdag den 12. maj kl. 11-16.
Hyg dig med en kop kaffe, en grill-
pølse og gør en god handel. Hvis
vejret er dårligt, rykkes inden døre.
Har du noget, du gerne vil sælge, så
tilmeld dig hos Ursula, telefon
04621 483739 eller hos Pia på
04621 4945.

Fyraftens-
vandring
[KONTAKT] Torsdag den 31.,
den sidste dag i maj, inviterer
Sct. Jørgen-Mørvig menighed og
SSF-distrikt til en fyraftens-tra-
vetur i Flensborgs ældste natur-
beskyttelsesområde, Tved Mark.
Turen starter kl. 17 fra ridesko-
len på Østerallé/Osterallee 167
og varer halvanden time. Natur-
vejleder Ursula Niss fra NABU
guider deltagerne rundt på en
lille del af det 90 ha store områ-
de og fortæller om floraen og
faunaen.
Alle interesserede, uanset til-
hørsforhold til menighed eller
distrikt, er velkomne til at delta-
ge. Eneste betingelse er en til-
melding senest den 28. maj til
pastor Finn Egeris Petersen (tlf.
25299) eller næstformand Ben-
te Schneider (tlf. 32074).
Efter traveturen, som er gratis,
håber arrangørerne, at så man-
ge som mulig vil samles til en
bid mad for egen regning i re-
staurant Cevapcici i Travegade.
Dette bedes man også meddele
ved tilmeldingen.
Interesserede kan læse mere
om turen under arrangementer
på menighedens hjemmeside
via dks-folkekirken.dk.
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