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UGENs OVERSKRIFTER

Hilste på Pippi
[KONTAKT] Ejdersted SSF var på en sverigestur,
hvor en busfuld medlemmer bl.a. hilste på Pippi.

Læs mere på KONTAKT side 3

Så på Fyn
[KONTAKT] Husum og Omegn SSF drog med 30
medlemmer på en sprogfremmende weekendtur
(også for vovehalse) til bl.a. Fyn.

Læs mere på KONTAKT side 4

Dansk Dag
[KONTAKT] Når foreningerne i Tønning i weekenden langs havnen viser, hvad de står for, er også de
danske foreninger med ved Skipperhuset.

Læs mere på KONTAKT side 5

SPIL DANSK DAGEN 2012

Vind en skolekoncert
med folk & Phønix
[KONTAKT] I anledning af Spil Dansk
Dagen torsdag den 25. oktober bliver der et væld af musikarrangementer rundt omkring i Sydslesvig.
Et af musikarrangementerne kan man
vinde, idet der trækkes lod om en individuel skolekoncert med bandet
Phønix til ens skoleklasse.
Phønix spiller dansk folkmusik med
charme, spilleglæde og pulserende
energi (www.phonixfolk.dk).
Musikken er instrumental - bandet
introducerer numrene på dansk.
Det er vildt, det er sjovt og det er
godt. Og det er noget for alle aldre.
Alle 1.-3. klasser på de danske skoler
i Sydslesvig kan være med.
Jeres klasse skal bare kunne opfylde

følgende minimumskrav:
I skal have adgang til et egnet lokale i
nærområdet (gymnastiksal, forsamlingshus, festsal el. lign.) og kunne

Phønix er klar til at spille for dig og dine kammerater.

samle mindst 100 publikummer ved
at invitere gæster til koncerten (f.eks.
andre klasser på skolen, en dansk el.
tysk naboklasse, bedsteforældre.
Send informationer om klasse, skole,
klasselærer, telefon/e-mail, gæster
der inviteres, lokaler til koncerten og
dato plus klasselærerens underskrift
til:
SdU, »Spil Dansk«, Nørregade/ Norderstr. 76, 24939 Flensborg hhv. til
spildansk@sdu.de indtil den 14. september.
Lodtrækningen foregår den 18. september kl. 10 på Flensborghus.
Vinderen bekendtgøres den 20. september her på »KONTAKT«.

KONFERENCE 6. OKTOBER

Hos venner
[KONTAKT] De glade deltagere fra de to slesvigmenigheder var på et i alle henseender flot vennebesøg i Vejle.

Læs mere på KONTAKT side 5

Teaterverdenen på
besøg i Sydslesvig

Konferencen finder sted på museet/ formidlingscentret Kongernes Jelling i Jelling. (Foto: privat)

Sydslesvigsk Forening

[KONTAKT] Når Danmarks Teaterforeninger (DT) som hvert år
kalder til teaterseminar i november, i år 16.-18. november, er
det anden gang, denne salgs- og
købsmesse finder sted i Flensborg. For efterhånden mange år
siden gennemførtes et første seminar syd for grænsen i Kobbermølle.
På DTs teaterseminar kommer
danske teaterudbydere for at vise smagsprøver på deres kommende forestillinger, og her køber teaterforeningerne forestillingerne hjem, til teatersæsonen
om et år, også SSF.
Længe har SSF som det danske
mindretals kultur- og teaterforening og især foreningens Teater- og koncertudvalg arbejdet
på at få seminaret til Flensborg,
og i år lykkedes det så igen.
På Dansk Generalsekretariat
med dets kulturafdeling er der
lagt store kræfter i at forberede
stævnet, og de sidste detaljer er
ved at falde på plads.
Selvfølgelig benytter Sydslesvigsk
Forening lejligheden til at tilbyde
den danske teaterverden en omfattende orientering om det danske mindretal og dets virke.

Arrangementet ledsages af en
målrettet mediestrategi for at
sætte Sydslesvig i fokus.
Der arrangeres en såkaldt Sydslesvig-dag forud for selve seminaret, altså 15. november, hvor
deltagerne stifter bekendtskab
med bl.a. Jaruplund Højskole,
Danevirke Museum, Slesvig
domkirke og A.P. Møller Skolen.
Der bliver en introduktion i mindretallet straks i starten af dagen,
og der bliver et besøg på Flensborg bryggeri og et tilbud om en
musicaloplevelse på Flensborg
teater om aftenen.
Fredag den 16. november bliver
der så velkomst tidlig formiddag
på Flensborghus og en efterfølgende byrundtur i Flensborg, et
tilbud til alle dem, der møder
tidligt til selve teaterseminaret
hhv. allerede er i byen efter at
have været med til Sydslesvigdagen om torsdagen.
Vi glæder os til at møde den
samlede danske teaterverden
hos os, det danske mindretal i
Sydslesvig, og vi håber, at rigtig
mange har tid og lyst til at deltage i Sydslesvig-dagen.
SYDSLESVIGSK FORENING

Grænselandet - og hvad så?
[KONTAKT] Grænseforeningen (GF)
Kreds 20 inviterer til en seks timers
konference om grænselandets muligheder og fremtid lørdag den 6. oktober i Kongernes Jelling i Jelling.
Kredsen har inviteret kompetente
politikere, erhvervsfolk, foreningsformænd, kulturpersonligheder, meningsdannere, forskere og personer
fra uddannelsessystemerne.
Paneldeltagerne kommer fra både
nord og syd for grænsen. Gennem fire paneler fremlægger og diskuterer
de visioner og aktuelle muligheder
for at skabe vækst i grænselandet,
hvortil arrangøren medregner den
del af Region Syddanmark, der ligger
i Jylland, og Sydslesvig. Primært landet mellem Kongeåen og Ejderen –
det gamle Slesvig.
Der bliver mulighed for tilhørerne til
at stille spørgsmål og komme med
kommentarer til oplæggene.
PROGRAM
Ordstyrer:
Finn Slumstrup, GF-formand
10.00 Velkomst
Indledning ved generalkonsul Henrik
Becker-Christensen, Flensborg
10.15 - 11.15 Kulturpanel
Stephan Kleinschmidt, kulturudvalgsformand, Sønderborg,
Axel Johnsen, museumsinspektør,
Museet på Koldinghus,

Nis Hardt, leder af Danevirke Museum,
Thomas Frahm, viceleder af Flensborg Bys Kulturbüro.
11.15 - 12.15 Erhvervspanel
Mogens Therkelsen, direktør, formand for DI Sønderjylland, medlem
af den dansk-tyske transportkommission, nedsat af de to regeringer,
Torben Dall Schmidt, professor
ph.d., Institut for Grænseregionsforskning, SDU,
Lars Harms, gruppeformand for SSW
i landdagen,
Hinrich Jürgensen, økolandmand,
formand for BDN,
Laurids Rudebeck, borgmester i Tønder.
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.30 Uddannelsespanel
Anne-Mette Hjalager, professor og
centerleder for landdistriktsforskning,
SDU,
Henrik Frandsen, gårdejer, medlem
af formandskabet for Landbrug & Fødevarer,
Charlotte Sahl-Madsen, ceo Kunsthallen Sønderborg, tidl. videnskabsminister og leder af Danfoss Universe,
Sarah Keppler, leder af Aktivitetshuset i Flensborg.

14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 15.45 Politikpanel
Flemming Meyer, landdagsmedlem,
formand for SSW,
Benny Engelbrecht, MF, formand for
Folketingets Sydslesvigudvalg,
Aase Nygaard, borgmester i Sønderborg,
Mette Bock, MF.
15.45 - 16.00 Afslutning
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Deltagergebyr 50 kr.
Frokost 100 kr., kaffe med kage 48
kr., forudbestilles ved tilmeldingen.
Beløbet indbetales inden den 28.
september på Grænseforening Kreds
20-konto i Sydbank: reg.nr. 7040,
konto 1087567 med angivelse af
navn og "konference".
Danske sydslesvigere, der ønsker at
deltage i konferencen, kan betale beløbet kontant på selve dagen - efter
forudgående aftale, altså ved tilmeldingen.
Evt. henvendelse bør ske til formanden for GF kreds 20 Svend Damgaard, js-damgaard@stofanet.dk, tlf.
0045 7551 9251, hhv. fra og med 3.
september til formanden for GF Vejle
Vesteregn Kirsten Rykind-Eriksen,
rykind@bbsyd.dk, tlf. 0045 7588
4817, mobil 0045 4026 5489.
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SdU

RENDSBORG-BYDELSDORF

Dänisch für Anfänger
[KONTAKT] Lernt die dänische Sprache in einem »hyggeligen« Kurs kennen. Mit dem Lehr- und Arbeitsbuch
”Vi snakkes ved” von Angela Pude
werdet ihr langsam und sicher in die
dänische Aussprache eingeführt, baut
Euch einen guten Wortschatz auf
und erfahrt viel über Land und Leute. Ejderhuset in Büdelsdorf bildet
den besten Rahmen für den modernen Untericht. Wir können Filme
gucken und Hotdogs machen.
Die Kurse beginnen am 12. Septem-

ber 19.30-21.00 Uhr.
Für Mütter mit kleinen Kinderm wird
auch ein Kursus Mittwochs 9.0010.30 Uhr angeboten, in dem die
Kinder mitgebracht werden können.
Für Anmeldung und nähere Infos bitte bei Walter Paulsen melden: Tel:
04331-663165, Mobil: 0162
3866582, Mail: walter20061@freenet.de
Der Preis für SSF-Mitglieder beträgt
55 Euro für 10 Einheiten. Für Nichtmitglieder kostet der Kurs 60 Euro.

Grillaften
[KONTAKT] Kom og vær med til en
lækker grillaften i Ejderhuset torsdag
den 30. august kl. 18.
Vi har bestilt fantastik sommervejr, og
glæder os til at se rigtig mange af jer.
Alle er velkomne.
Pris for medlemmer: 8 euro for voksne og 5 euro for børn. Ikke-medlemmer betaler 10 euro for voksne og 7
euro for børn.
Tilmelding til Margret Mannes senest
mandag den 27. august på 043313349649 eller m.mannes@me.com
Bestyrelsen

HØJSKOLEN ØSTERSØEN

Ledige pladser på bb-lejr
[KONTAKT] SdU meddeler, at der er
ledige pladser på bedsteforældre/børnebørn-lejren 17.-20. oktober på
Christianslyst.
Her tilbringer børn i 6-10 års alderen
og deres bedsteforældre nogle sjove
dage med masser af inde-/ude-aktiviteter i efterårsferien. Hver familie får
eget rum, oplyser lejrlederne Otto
Putzer og Ingo Nielsen, der gerne giver yderligere information på 0461
8406 726, ottopu@foni.net hhv.
04606 607, ichnielsen@t-online.de.

Også konsulent René Lange,
tlf. 0178 450 7403, rene@sdu.de,
kan man henvende sig til.
Deltagelse koster 100 hhv. 80 euro
pr. voksen - og 50 hhv. 40 euro pr.
barn.
Interesserede bedes tilmelde sig hos
SdU, Nørregade/ Norderstr. 76, D24939 Flensborg, fax 0461 14408
222, christel@sdu.de inden fredag
den 31. august kl. 12.
www.sdu.de

Ugen
der kommer
24.
SdU: Aften/natpetanque ved Kirkevang, Ladelund kl. 20
SSF, SdU og Volksbad: Klezmer og Kloge Ord, foredrag med Torben Steno om
„Stenos lille røde“ på Flensborghus kl. 18.30 og koncert med Channe
Nussbaum & Spielniks i Volksbad kl. 20.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
25.
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Familietur til Store Okseø fra p-pladsen i
Langballeå kl. 11
Vanderup UF: Heldagstur
SSF Husum amt: Familietur til Dybbøl fra Gr. Garten Frederiksstad kl. 8,
Husumhus kl. 8.25, slagteren i Hatsted kl. 8.35 og banegården i Bredsted
kl. 8.50
SSF- og SSW-distrikt Hatsted: Sommerfest med loppemarked og grill ved f
orsamlingshuset kl. 14
Aktive Kvinder Bredsted: Kreativdag på skolen kl. 10
SSF-distrikt Egernførde: Sommertur for hele familien til Heidepark Soltau
fra Medborgerhuset kl. 7
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Æbletur til Winderatt fra Mansteinstr. kl. 9
26.
Folkemøde på Ejer Bavnehøj kl. 13.30
27.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Margretheklubben i Menighedshuset
kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske
Skole kl. 19.30
De danske foreninger i Tønning: Dansk Dag på Skipperhuset kl. 13
SSW-distrikt Sønderbrarup: Åbent bestyrelsesmøde på skolen kl. 20
28.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset
kl. 9
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Klubaften for alle fra 5. klasse og opefter på skolen
kl. 18.30-20.30
Skovlund Ældreklub: Sang og spil i forsamlingshuset kl. 15-17
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobbyaften med nål og tråd på Slesvighus
kl. 19.30
SSF-distrikt Dannevirke: Rundvisning i moskeen i Rendsborg fra Danevirkegården kl. 18.30
29.
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19.30
30.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus
kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Rendsborg/Bydelsdorf: Grillaften ved Ejderhuset kl. 18
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Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

En aften med Susanna Alakoski
[KONTAKT] Susanna Alakoski debuterede med romanen »Svinestierne«,
som bl.a. var nomineret til Nordisk
Råds Litteraturpris. Svinestierne blev
filmatiseret og vandt Nordisk Råds
Filmpris i 2011.
I oktober udkommer hendes nye roman »Oktober i Fattigsverige« i Sverige. Endvidere har hun i august udsendt børnebogen »Guldfisken«, som
er første del af en trilogi.
Man kan møde den socialt engagerede forfatter mandag den 17. september kl. 17-20 på Højskolen Østersøen i Aabenraa. Der er lagt op til en
hyggelig og lærerig aften for læsekredse og andre læseheste.
Deltagerne inddeles i grupper, som
diskuterer og stiller spørgsmål til romanen. DR2s Alberte Clement Mel-

dal leder den efterfølgende debat.
Samlet pris for arrangementet er
125 kr./ 17 euro, der betales ved
ankomsten, inkl. let traktement og
et glas vin.
Bindende tilmelding senest 3. september sker på www.hojoster.dk klik på ”Forside/ Lokale kurser”.
Arrangementet er et samarbejde
mellem litteraturfest.nu og højskolen.
Lene Lund

Susanna Alakoski. (Foto: Sara Mac Key)

15 ÅR MED NORDISK INFORMATIONSKONTOR

Nordisk kunst udstilles
[KONTAKT] I anledning af Nordisk
Informationskontors 15 års jubilæum
i Flensborg arrangeres en udstilling
med nordisk kunst, der åbnes lørdag
den 1. september kl. 15 på Flensborg
Bibliotek
På udstillingen vises værker med nordiske motiver af maleren Johannes
Larsen, hans oldebarn Kamilla Talbot
og hendes mand Michael Herstand.
Kertemindemaleren Johannes Larsen
(1867-1961) er kendt for sine fugle
og landskabsmalerier. Han opholdt
sig i Sverige i lange perioder på gårdene Båxhult og Höljeryd i Småland.
Det er sjældent viste malerier fra disse ophold, der kan ses på udstillingen.
Der har været mange kunstnere i
Larsen-slægten, bl.a. Johannes Larsens oldebarn Kamilla Talbot. Hun
tilbragte meget af sin barndom i hans
hjem i Kerteminde og er inspireret af
sin oldefar. Hun maler oliebilleder og
akvareller. Hendes mand Michael
Herstand er grafiker.
Kamilla og Michael, der er bosat i
New York, har rejst og malet i Danmark, Sverige og Island. På udstillingen vises deres værker fra disse tre
nordiske lande. De to kunstnere er til
stede ved åbningen, hvor også Jørn
Tvedskov, Johannes Larsen-Museet i
Kerteminde, kort fortæller om Johannes Larsen.
Karen Valeur (cello) og Lisa Balle (accordeon) spiller nordisk folkemusik.
Der serveres sekt og kransekage.
Udstillingen kan ses fra 1. september
til 13. oktober man-fre kl. 9-18, lør
kl. 9-14
aj

Michael Herstand: Eyjafjordur.

Kamilla Talbot: Rylen.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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FRA EJDERSTED TIL SVERIGE

FLENSBORG & SLESVIG

På sporet
af Pippi
og elgene

Ankomst: Sommerland Syd kl. 12.
Hjemme igen kl. 17.
Pris: Voksne 15 euro, børn 5 euro,
børn op til 3 år gratis.
Hvis I har spørgsmål, må I gerne henvende jer til formand Dola Schultz,
0461 582810 eller dolasdukketeater@gmx.de

SSFs SEKRETARIATER

Lukket
[KONTAKT] Alle SSFs sekretariater
m.fl. har lukket torsdag den 30. august p.g.a. en medarbejderudflugt.
Dansk Sekretariatet for Flensborg amt

har derudover lukket to eftermiddage: Torsdag den 23. og mandag den
27. august, begge dage fra kl.12.
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Blandt glasblæsere.

[KONTAKT] Friserbjerg/Rude SSF-distrikt har ikke fyldt bussen op endnu
til sin udflugt på søndag den 26. august til Sommerland Syd. Så nu er
der sidste udkald til alle dem - også
fra andre distrikter - der bestemmer
sig i sidste øjeblik og gerne vil med.
Start: Søndag den 26.august fra
Flensborg ERxe kl. 11.30.

R

Kronoborgs slotsruiner.

Sidste udkald

H

Ud at sejle med dampskibet Thor.

læse mere om indholdet af sæsonens
danskkurser samt priser og deltagerbetingelser.
Nyt i Slesvig er et danskkursus på
kun en uge. På opfordring tilbyder
DCB fra den nye sæson også intensive formiddagskurser på Slesvig Bibliotek. Undervisningen foregår fire
hverdage med fem undervisningstimer i tidsrummet 9.15-14.00.
Har du spørgsmål, kan du henvende
dig til danskkursus@dcbib.dk hhv.
kursuskoordinator Margrit Detert på
0461 86970.

FRISERBJERG-RUDE

H
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På kanotog på Helgasjön.

[KONTAKT] Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig tilbyder igen en række
danskkurser på alle niveauer; lige fra
’Dansk 1’ (Dänisch für Anfänger) til
’Dansk 8’ (Dansk samtale 2).
Al undervisning foregår med udgangspunkt i lærebogsmaterialet af
Angela Pude: ’Vi snakkes ved’.
Du kan låne bøgerne på biblioteket
efter ’først-til-mølle-princippet’.
Du kan kun forvente at beholde bøgerne en måned, da der forventes en
del efterspørgsel.
På bibliotekets hjemmeside kan du

ISL

Pippi begejstrede alle.

Danskkurser

AR
R

Växjö vandrehjem. (Fotos: privat)

[KONTAKT] Det er nogle dage siden,
at en busfuld glade mennesker fra
SSF Ejdersted drog af sted fra Tønning
i retning mod Sverige. Deltagerne
rummede hele spektret - fra 3 til 70
år.
Hen gik turen med færgen fra Kiel,
og tilbage gik det lidt hurtigere over
broerne. Målet var Växjö vandrehjem, som ligger smukt ned til vandet
ved den store Helgasjön.
Der var lagt et program, så der var
noget for enhver smag.
De yngre, og dem der følte sig unge
nok til det, kunne tage på en to dages kanotur på den store sø. Vi var
ret imponerede over søens størrelse,
da vi på Ejdersted ikke har noget lignende. Der var endda nogen, som
mente, at naturen ligner den kanadiske.
Der var også tid til selv at færdes i naturen og i byen.
Også flere heldagsture var tilrettelagt,
som f.eks. til Vimmerby, hvor vi var
på sporet af Pippi Langstrømpe, Emil
fra Lønneberg, Ronja Røverdatter og
mange andre af Astrid Lindgrens figurer.
Børnene var begejstrede, da Pippi
foran sit hus narrede politibetjentene
og slap bort fra dem, mens dem, der
ikke var børn mere, næsten blev det
igen og tænkte tilbage på deres barndom.
En anden dagsudflugt gik til Elgparken. Desværre havde vi ikke set elge
ude i skoven indtil da, og man kan jo
ikke tage til Sverige uden at se en elg.
Dyreparken var ret lille; men det at
køre rundt med en traktorvogn
blandt elgene og røre ved nogle af
dem, da de stod i stalden, var en stor
oplevelse i sig selv.
Derefter gik turen videre gennem
glasriket til Boda Glaskunst, hvor der
blev brugt en del svenske kroner på
flotte ting.
Om aftenen var der fælles spisning
med hytsild. Der var underholdning,
hvor vi sang både svenske, tyske,
danske og engelske viser, og børnene
kunne prøve at blæse glas.
Hver gæst fik et glas, som man kunne
gravere noget på, og man kunne fornemme, hvor svært det egentligt er.
Ligeledes var der typisk svensk ”glasblæsermad”, som bestod af flæsk,
kartofler, specielle pølser, fisk mm. Så
der var ingen, der drog sultne tilbage
til vandrehjemmet.
Dette er blot nogle af de dejlige oplevelser, vi havde. Vi badede i søen,
selvom det var koldt, havde mange
hyggelige aftener sammen, nød fællesspisning, grill osv., var med dampskibet Thor ude på Helgasjön og så
på Kronoborgs slotsruiner.
Da vi flere dage senere kom hjem
om aftenen, var vi godt trætte og
havde haft en rigtig dejlig tur. Både
små, unge og ældre havde hygget sig
sammen som gruppe, men der havde
også været tid og rum til at være sig
selv sammen med familie og venner.
Vi er nu så småt i gang med at tænke
over, hvor den næste tur kan gå hen og hvor pengene skal komme fra.
p.v.a. Ejdersted SSF,
Kerstin Meinert
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DAN

FDF-ARBEJDSDAG

To gode tilbud
[KONTAKT] Gymnastikforeningen
DAN afholder lørdag den 25. august
en workshop i Idrætshallen/ judorummet i Flensborg kl. 11-14. Her
kan man blive introduceret i tai chi
og qigong. Ikke-medlemmer kan også deltage mod et gebyr på 12 euro.

Husk tilmelding til
corina.letsche@gmx.de
Motionsgymnastik ved Regina Marquardt starter onsdag den 12. september kl. 10.30-11.30 i Cornelius Hansen-Skolens store hal.
Anne Christensen

ØSTERSØBADET FLENSBORG

Sensommer-gudstjeneste
[KONTAKT] Igen i år fejrer Ansgar og
Sct. Petri menighederne i Flensborg
gudstjeneste sammen under åben
himmel ved Østersøbadet søndag
den 26. august kl. 10.30.
Musikken bliver fremført af det indbudte basunkor, der synges fælles

dansk-tyske salmer, og der bliver for
første gang en udendørs konfirmationhandling ved denne gudstjeneste.
Der bliver et lille café-traktement til
slut. I forventning om solskin og skyggefulde træer.
Sten Haarløv

AKTI

Der males bænke og saves rafter til i ønskede længder. (Fotos: privat)

Johnny Heel forklarer nyankomne familie Grigat
fra Flensborg, hvad der nu skal laves.

Nu skinner Uglereden igen
[KONTAKT] 25 forældre til FDFerne i
Flensborg-kredsen og andre familiemedlemmer havde sammen med
FDF-lederne sat søndagen sidst af til
en arbejdsdag omkring FDF-huset
Uglereden i Tarp. Primus motor og
tovholder for arbejdsdagen var FDFhusets pedel Johnny Heel, oplyser
kredsleder Marie Andersen.
Væggene på Uglereden var ikke
længere så hvide, som de engang
havde været, og der var kommet en
del ukrudt op for mange uønskede
steder. FDF Flensborg stillede udstyr
og materiale til rådighed, og heldigvis
havde FDFerne blandt forældrene
nogle fagfolk, som også stillede deres
udstyr og arbejdskraft til rådighed.
Hvis ikke det var lykkedes at få arbejdet gjort af de mange frivillige, så

havde man været nødt til at få professionelle til at udføre det, hvilket
havde betydet en kontingentforhøjelse blandt medlemmerne og evt. færre penge til FDF-materialer og FDFaktiviteter.
Oven i kom, at man havde nogle
dejlige timer sammen den søndag.
Desforuden skulle lokalerne også
ommøbleres, fordi kredslokalerne i
Flensborg er blevet nedlagt, og det
var også nødvendigt med en kraftig
og velfortjent oprydning i vort depotrum.
- Nu gælder det blot om at holde
den fine orden, som vi nu har fået i
Uglereden, siger Marie Andersen.
Vejret var også rigtigt med forældre
og ledere på arbejdsdagen, da de
startede kl. 10 med at male udven-

digt. De spiste den fælles mad kl. 13
ude i det fineste vejr. Deres trofaste
køkkentante Ulla Tarko havde sammen med Elke Heel lavet millionbøf
med nudler og salatbuffet.
En stor tak til også til Johnny for indsats før, under og efter arbejdsdagen.
- Der vil hver mandag i tidsrummet
17.00-18.30 indtil efterårsferien være de reneste FDF-møder i de reneste omgivelser, forklarer Marie Andersen med ren samvittighed og et
smil på læben: - Vi tør da gerne
modtage nye børn til vore FDF-møder, så kontakt kredslederægteparret
på tlf. Flensborg 770 3047 eller via
sten_andersen@skoleforeningen.de
for yderligere oplysninger.
sta.

HUSUM SSF

Perlebroderi. (Foto: Aktivitetshuset)

Noget for enhver smag
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg har atter en række tilbud af ret
forskellig art:
IT FOR 50+
Aktivitetshusets seniorklub er et tilbud til alle på 50+, der har brug for
hjælp til små IT-opgaver. Kan du ikke
finde rundt i mobiltelefonens menuer? Vil du gerne sende SMSer og emails? Har du et spørgsmål til et
computerprogram? Vil du overføre
dine dias til billedfiler, overspille vhsbånd til dvd eller dine yndlingsplader
til cd? Der vil være kaffe og kage for
1 euro, du må også bare komme for
at få en hyggelig snak.
Torsdag den 30.8. kl. 15-19 v/ Søren
Timm - Tilmelding ikke påkrævet.
STRIKKE EN BRUDEKJOLE
En gang om måneden inviterer Aktivitetshuset alle håndarbejdsvilde til
en sysleaften. Her kan man bare slå
sig ned med sit håndarbejde og få en
snak over en kop kaffe/te med hjemmebag. Desuden er der mulighed for
at lytte til interessante oplæg. Næste
gang fortæller Rebekka Drewes,
hvordan det er at strikke en brudekjole.
Torsdag den 30.8. kl. 19-22 ved Melanie Christiansen og Sarah Keppler.
Flere møder er 24.9., 31.10. og
29.11. i Mødestedet - Tilmelding ikke påkrævet.
PERLEBRODERI
Kurset beskæftiger sig med glasperler
som moderne kunsthåndværk. Der
undervises i teknikker i perlebroderi
som den grundlæggende form for arbejdet med små glasperler (rocailles).
Derudover vises muligheder for at sy
og brodere smykker med perler. Ma-

teriale kan købes, men man må gerne selv medbringe perler.
Torsdage, 6., 13. og 20.9. kl. 18-21
v/ Sarah Keppler - Pris: 32 euro plus
materiale.
Tilmelding påkrævet på tlf. 0461 150
140 eller mail akti@sdu.de.
GLASPERLER
Perler er de ældste smykker, der findes, og de første smykkegenstande,
vi kender. På kurset får man indblik i
den ældste form for glashåndværk nemlig fremstilling af glasperler. Man
lærer først at lave en såkaldt grundperle. Derefter dekoreres perlerne
med prikker/”dutter” i forskellige farver og former, som giver perlerne forskellige mønstre.
Onsdage, 12. og 19.9. kl. 18-21 v/
Lise Paulsen - Pris: 22 euro plus materiale.
Tilmelding påkrævet på tlf. 0461 150
140 eller mail akti@sdu.de.
BEGYNDERKURSUS 50+
Tag ens bærbar under armen eller
brug en af husets computere. Gennem små øvelser, der er anvendelige
i hverdagen, får man på tre mødegange en indføring i brug af computere med Windows 7 og Word 2010.
Er man nybegynder eller har arbejdet
på computer med Windows XP og
Word 2003 før og vil skifte til Windows 7 eller Word 2010, er det en
god idé at melde sig til kurset. Indholdet og tempoet bestemmer man
selv, da øvelserne også udleveres
skriftligt. Der er også afsat tid til kaffe
og åndelige berigelser.
Torsdage, 13., 20. og 27.9. kl. 18-21
v/ Georg Buhl - Pris: 32 euro.
Tilmelding påkrævet på tlf. 0461 150
140 eller mail akti@sdu.de.

En flok glade husumere sluttede turen af ved Egeskov Slot. (Fotos: Horst Gronwald)

Store og små på ø-tur
[KONTAKT] SSF-distrikt Husum og
Omegns weekendtur til Fyn forleden
blev en oplevelse for både gammel
og ung.
På vej til Fyn var turens første mål
Madsbyparken i Fredericia, som er
startet op som et kommunalt projekt
for arbejdsløse unge. Det er et stort
område, og egentlig kunne man tilbringe en hel dag på stedet. Alle er
velkomne dér, og det koster ikke noget at komme ind og se parken.
Vi havde bestilt grill-plads til 30 personer, og alt var klart, da vi ankom.
Parken byder på aktiviteter og sjov
for hele familien. Her er såvel en stor
legeplads til børnene og en masse
dyr, man må klappe. Det gjorde et
stor indtryk på os alle.
Næste stop var Fåborg. Trætte og
mættet med indtryk fra dagen blev vi
indkvarteret på et hyggeligt vandrerhjem, hvor bygningerne var fra
1800-tallet og nænsomt renoveret.

Plads på sluse-tur
[KONTAKT] Der er enkelte ledige
pladser på SSF Husum og Omegns
tur 1. september. Bus fra Husumhus
kl. 10 og hjemkomst kl. 17.
For blot 15 euro får man en guidet
tur til Vidå-systemets sluser, frokost
på Rudbøl Kro og eftermiddagskaffe
på Café Zollhaus.
Tilmelding og oplysning hos Daniela Caspersen, tlf 0177 8229 334
eller mail caspersen@web.de.

ODENSE OG TÅSINGE
Lørdag morgen tog vi til Odense for
at se på byens seværdigheder. Traditionen tro gik vi forbi H.C. Andersens
Hus. Vi besøgte St. Knuds kirke og
flere andre seværdigheder. Der blev
naturligvis også tid til at handle i
Odenses butikker. Her kunne alle få
afprøvet deres danskfærdigheder.
Kl. 14 steg vi på bussen igen og kørte
til Valdemars slot på Tåsinge. Efter
besigtigelsen af slottet og området
omkring det, var der mulighed for at
få sig en dukkert inden hjemturen til
vandrerhjemmet.
Det var en skøn lun sommeraften,
hvor vi spillede guitar og sang. Nogle
valgte at få en bytur med vægteren i
Fåborg. Han sang vægtersangen flere
gange, og han fortalte levende om
byens huse og indbyggere. Det var
historier om driftige handelsmænd,
kriminelle og deres skrækkelige
skæbner i 1700 tallet. Det var spændene både for børn og voksne. Efter
at have sunget og spillet gik vi trætte
i seng.

Drengene så på de mange veteranbiler og motorcykler. Det gjorde et
stort indtryk at se alle disse flotte velholdte køretøjer – og så så mange af
dem. Der var også en udstilling af
dukker gennem tiderne og en købmandsbutik, som den så ud i gamle
dage. Et skønt stort område at bevæge sig rundt i med legepladser og steder, man kan sidde og hygge sig. Det
var en dejlig oplevelse og efter adskillige timer på Egeskov slot gik vi til
udgangen, hvor vi holdt fælles frokost på det grønne område. Herefter
gik turen mod Bøjden færgehavn og
derfra videre til Husum.
Alle havde mulighed for at afprøve
deres individuelle danskfærdigheder
- ikke mindst børnene. Børnenes leg
og glæde smittede af på de voksne,
så det blev en fantastisk god tur med
mange smil og glade mennesker - og
ikke mindst tilsmilede vejrguderne os
med det mest fantastiske sommervejr
i de tre dage, vi var på tur.
Horst Gronwald

HÆNGEBROER
Søndag kørte vi efter morgenmaden
til Egeskov slot. Det var en stor oplevelse for alle - især børnene, at kunne gå på hængebroer i trætoppene i
en højde af 10 meter - spændende.

Ikke blot børnene, men også distriktets formand
Daniela Caspersen (i m.) fik gyngende grund under fødderne.
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UFFEs KAFFEBAR TØNNING

SLESVIG-MENIGHEDERNE

Deltagerne foran Sct. Nicolai i Vejle. (Fotos: Bernd Bossemeier)

Snakken går. (Fotos: Werner Schlickert)

Ude i det
grønne
KONTAKT] Så er det blevet sensommer med solskin og blå himmel. Det
nye skoleår er skudt i gang, og bogbussen har genoptaget sin rute. Altså
kom der igen kaffe på kanden, og Uffes Kaffebar i Tønning åbnede ude i
det grønne.
Der var snobrød til den yngre generation, og Mattias Skærved havde sammen med sine konfirmander og bistået af Renate Gebert lavet en moderne gendigtning af lignelsen om Den
fortabte søn både i tekst og billeder,
som smukt prydede klokkestabelen.
Inde i den kølige gang på skolen
hang der fotos af de nye elever i første klasse både med og uden "Schultüte".
Kirsten Schlickert

Og snakken fortsætter.

Pastorerne Ulrich Terp, Paul Møller og Leif Arffmann.

Fællesskabet
blev intensiveret

Mens børnene
bager snobrød
over bålfadet.

DANSK DAG I TØNNING

Skipperhuset
i centrum
[KONTAKT] Lørdag den 25. august
kl. 13-18 præsenterer alle foreninger
i Tønning sig ved havnen under mottoet "Spiel und Spass". Her er det
oplagt, at også alle danske foreninger
og institutioner præsenterer sig for at
vise, hvad de står for, og for at gøre
dagen vellykket.
Omkring Skipperhuset sker der følgende: SSF holder åbenthus på Skipperhuset og stiller med en infobod,
Dolas dukketeater giver en opvisning
kl. 13.45 og 16, bogbussen kommer,
FDF bygger telt og lejrplads mede bål
og snobrød, børnehaven står for et
maleværksted og skolen et snitteværksted.
Desuden kommer ældreklubben
med en lille udstilling, og der vil blive
solgt dansk juleklip, typisk danske
specialiteter som æblekage, kransekage, boller, kagemand, æbleskiver
og hotdog.

Danske indslag
omkring Skipperhuset.

[KONTAKT] De to danske menigheder i Slesvig var på genbesøg hos Sct.
Johannes sogns menighed i Vejle, en
venskabsforbindelse, der i sin tid blev
initieret af Ansgar menigheds præst
Morten Mortensen, og som siden
blev en venskabsforbindelse for begge danske menigheder i slibyen.
Præsterne Ulrich Terp og Paul Møller
ønsker nemlig gennem fælles arbejde, at ressourcerne bruges bedre, og
at der opstår en intensiveret menneskelig nærhed blandt medlemmerne.
I søndags drog man så til Vejle med
40 mennesker i en komfortabel bus
ført af en dygtig chauffør. Og de oplevede en enestående dag, både
hvad organisation, sammenhold og
indhold angik. Sol og regn skiftede
mellem rundvisningerne.
Paul Møller fortalte historien om en
stakkels, næsten fortabt kvindes
skæbne for lang tid siden. I dag ville
man sige, hun blev offer for mobning, mødt af manglende forståelse
for sin usædvanlige skæbne men
mundende ud i en forståelse af den
dybere mening med livet og folks
måde at omgås hinanden på.
Provst Leif Arffmann tog samme emne op i sin medrivende prædiken.
Sct. Johannes kirke i Vejle er en tryg
bastion, bygget i 1940 i et arbejdskvarter, på en tidligere losseplads. I
dag er der et dygtigt menighedsråd
og masser af aktiviteter - og en livlig
skare menighedsmedlemmer, der forstår sig på gæstfrihed.
Menighedsrådsformand Birgit Flindt
og hendes hjælpere serverede en
ganske særlig frokost i Johanneshuset
ved kirken. Her var hygge, samtale,
herlig kaffe og skønt hjemmebag.
I den ældgamle Sct. Nicolai kirke
bød sognepræst Birgitte Arffmann
velkommen. Her foregår mange ting,
fortalte hun. Og der skrives meget
om kirken for tiden, for kirken består

ikke kun af sten; her er også en åndelig størrelse at tage højde for, sagde
hun tankevækkende. Uvilkårligt
kommer vi slesvigere til at tænke på
Ansgar kirke i Slesvig; hvordan mon
dens fremtid ser ud? Og by the way:
den kedelige ansamling af halvmoderne stolerækker forstyrer aldeles
harmonien i Nicolai-kirken.
Så fortsatte turen gennem Vejle city,
med skøn udsigt her og der, og også
fra kommende luksuslejligheder.
På en gammel kirkegård aflagdes besøg på gamle krigergrave, besøgtes
Slesvigs sidste danske biskops gravsted og den legendariske, af nazisterne forfulgte pastor Haldor Halds grav.
Stemmer på vej hjem: »Vi føler stærk
samhørighed med vor menighed netop også nu« (Maja og Volker
Grohmann), »Børnekoret i Sct. Johannes kirke var en oplevelse, blot
lidt for højt, vistnok af tekniske grunde« (Traute og Werner Ovens), »Det
var en usædvanlig dejlig tur. Stor tak
til værterne.« (Gretel Hinrichsen),
»Meget informativ og rigtig god beværtning« (Edith Fehmann og Rolf
Nielsen), »Det er spændende at opleve andre kirker og menigheder og
være sig sit eget ståsted bevidst« (Karin Becker og Traute Zilch), »Jeg føler
mig tryg og beskyttet« (Ansgar kirkes
degn Lise Højer), »Det var som om
hellige hyrder omfavnede mig i tro
og håb. Hele turen var én stor gave«,
(Bernd Bossemeier), og »Samvær er
så vigtig i et aleneliv« (Ursula Nykvist,
Skovby).
Yngste deltager blandt de mange ældre mente, turen havde været til at
holde ud; og det var faktisk ikke så
lidt af en kompliment.
Ved fællesspisningen ankommet derhjemme i Slesvig igen var alle enige i,
at det havde været en dejlig dag.
Johanna

