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Gribende
[KONTAKT] Randers EgnsTeater med bl.a. Finn Rye
(foto) gæstede Sydslesvig med gribende børneteater.

Flot
[KONTAKT] Der venter publikum en stor produk-
tion, når Jyske Opera gæster Flensborg med Don Ju-
an i næste uge.

Slapstick
[KONTAKT] Paul Morocco (foto) & Olé leverer co-
medy på lørdag, så det batter - men også fantastisk
musik.

Indvies
[KONTAKT] Efter i årevis at have samlet ind til det,
indvier de danske sidst i april List Kultur- og Forsam-
lingshus - endnu en byggeplads (foto).

[KONTAKT] Med indgåelsen af
brugeraftalen omkring Slesvig-
hus med Slesvig by og Schles-
wig-Holsteinisches Landesthea-
ter i går er SSF kommet et skridt
nærmere målet med at kunne
tilbyde sine medlemmer og de
andre danske foreninger i og
omkring fjordbyen et funktionelt
og moderne forsamlingshus.
Et første skridt blev taget sidste
år, da første etape blev indviet,
og amtssekretariatet, biblioteket
og avisredaktionen samt SSW
flyttede fra Lolfod 69 til tidssva-
rende lokaler med gode møde-
faciliteter i Slesvighus-komplek-
set på Lolfod 89.
Takket være projektmidler fra
Sydslesvigudvalget og et tilskud
fra Slesvig by realiseres nu 2. fa-
se: Ombygningen af salen med
udenoms faciliteter er i gang og
ventes afsluttet i august.
Til den tid vil SSF kunne tilbyde
danske turnéteatre målrettede,
egne lokaler til gæstespil. Det
grænseoverskridende samarbej-
de med Teatret Møllen i Hader-
slev som hele grænselandets
egnsteater vil kunne intensive-
res, og de danske i og omkring

Slesvig har atter den sal, de har
efterlyst så længe.
I en periode på tre år, måske
også lidt længere, vil de godtnok
måtte dele den med Landest-
heater, der p.g.a. deres egen
teaterbygnings faldefærdighed
har fundet husly her og lægger
beslag på en del dage og tids-
punkter, men det er så den pris,
SSF må betale, når man nu ikke
har egne midler til større bygge-
projekter.
At man også fortsat ved mere
pladskrævende arrangementer
vil ty til A.P. Møller Skolen, siger
sig selv. Men SSFs og de andre
foreningers mange arrangemen-
ter, som enten ikke har fundet
sted i de år, hvor Slesvighus lå
underdrejet, eller blev henlagt
til steder, man kun nødtvungent
brugte, vil fra sensommeren at-
ter kunne henlægges til det po-
pulære Slesvighus.
Og også de tyske foreninger vil i
det omfang, det kan lade sig gø-
re, kunne gøre ikke-kommerci-
elt brug af  Slesvighus. Ligesom
tidligere. Og i øvrigt gældende
for alle SSFs forsamlingshuse.
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21 Kandidaten legen los
[KONTAKT] Die Spitzenkandidatin
des SSW für die Landtagswahl am 6.
Mai heißt wieder Anke Spooren-
donk. Einstimmig bei zwei Enthaltun-
gen stimmten die 111 Delegierten
eines Wahlparteitags am Sonnabend
in Harrislee für die 64jährige Vorsit-
zende der SSW-Landtagsfraktion, die
seit 1996 Mitglied des Landesparla-
ments ist.
Nach der Nominierung erklärte Anke
Spoorendonk, der SSW strebe am 6.
Mai zum ersten Mal seit Jahrzehnten
mindestens 5% an. Bei der Landtags-
wahl 2009 erhielt der SSW 4,3% der
Stimmen und ist seitdem mit vier Ab-
geordneten im Landesparlament ver-
treten. 

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
- WENN NÖTIG
Spoorendonk schloss abermals eine
Koalition mit der CDU und der FDP
nach der Landtagswahl aus. „Der
SSW kann nicht mit Parteien koalie-
ren, die es vollkommen in Ordnung
finden, dass die Kinder der dänis-
chen Minderheit diskriminiert wer-
den. Das bedeutet allerdings nicht
im Umkehrschluss, dass wir nur
sehnsüchtig darauf warten, um jeden
Preis mit der SPD und den Grünen
in den Kahn zu springen. Der SSW
steht nur für ein Bündnis zur Verfü-
gung, das auch bereit ist, gemeinsam
mit uns SSW-Politik umzusetzen“,
sagte die SSW-Spitzenkandidatin.
Als Bedingungen des SSW für eine
Regierungsteilnahme nannte Spoo-
rendonk u.a. eine verlässliche Finan-
zierung von sozialen Hilfen, die Si-
cherung der Unterrichtsqualität an
den Schulen, die Gleichstellung der
Kinder an dänischen Schulen, und
ein wirtschaftspolitisches Konzept für
die strukturschwachen Regionen
Schleswig-Holsteins. Außerdem wer-
de der SSW keiner Regierung beitre-
ten, die auf die „Abschaffung des
Landes Schleswig-Holstein“ durch ei-
nen Nordstaat hinarbeite, so die

frisch gekürte SSW-Frontfrau. 
Die vollständige Rede auf
http://ssw.de/www/de/presseservi-
ce/download.php.
Weitere Info über Spoorendonk auf
http://www.spoorendonk.de.

21 KANDIDATEN
Zur Landtagswahl am 6. Mai schickt
der SSW alles in allem 21 Kandida-
ten ins Rennen.
Spitzenkandidatin auf Listenplatz 1
ist wie erwähnt die Landtagsabgeord-
nete Anke Spoorendonk (64) aus
Harrislee.
Auf Platz 2 steht der Abgeordnete
Lars Harms (47) aus Husum.
Den 3. Platz belegt der SSW-Partei-
vorsitzende und Abgeordnete Flem-
ming Meyer (60) aus Handewitt.
Platz 4 bekam die Lehrerin Jette
Waldinger-Thiering (47) aus Eckern-
förde.
Die bisherige SSW-Landtagsabgeord-
nete Silke Hinrichsen aus Flensburg
tritt krankheitsbedingt nicht wieder
an.
Insgesamt umfasst die SSW-Landesli-
ste für die Wahl am 6. Mai 21 Frau-
en und Männer, von denen 11 sich
in Landtagswahlkreisen um ein Di-
rektmandat bewerben.

ÜBERALL WÄHLBAR
Wie bei früheren Wahlen kann der
SSW in zehn Wahlkreisen im Norden
des Landes sowie im Wahlkreis Pin-
neberg-Nord, zu dem die friesische
Insel Helgoland gehört, mit der Ersts-
timme gewählt werden.
Seit der Landtagswahl 2000 können
die Wähler in ganz Schleswig-Hol-
stein den SSW mit der Zweitstimme
wählen.
Bei der Landtagswahl 2009 erhielt
der SSW 4,3% der Stimmen und ist
seitdem mit vier Abgeordneten im
Landesparlament vertreten. Da der
Landtag in der kommenden Wahlpe-
riode verkleinert wird, strebt der
SSW mindestens fünf Prozent an, um
seine Mandatszahl zu halten und
möglichst zu erhöhen.
Der SSW ist als Partei der dänischen
Minderheit bei Landtagswahlen von
der 5%-Hürde befreit, nimmt aber
ohne Privilegien an der Verteilung
der Landtagssitze teil. Er muss also
für jedes seiner Mandate ebenso vie-
le Stimmen vorweisen können, wie
alle anderen Parteien. 

leb

1. Anke Spoorendonk, 
Harrislee - Wk 4 Flensburg-Land

2. Lars Harms, Husum - Wk 2 Husum
3. Flemming Meyer, 
Handewitt - Wk 6 Schleswig

4. Jette Waldinger-Thiering, 
Eckernförde - Wk 9 Eckernförde

5. Edgar Möller, Flensburg - Wk 3 Flensburg
6. Ulrich Stellfeld-Petersen, 
Langenhorn, Wk 1 Südtondern

7. Anke Schulz, 
Eggebek - Wk 5 Schleswig-Nord

8. Antje Danker, Kiel - Wk 13 Kiel-Nord
9. Rüdiger Schulze, 
Kiel - Wk 10 Rendsburg-Ost

10. Ilse Johanna Christiansen, 
Bredstedt

11. Björn Ulleseit, Harrislee
12. Susanne Rignanese, Husum
13. Hartmut Steins, Büdelsdorf - 
Wk 11 Rendsburg

14. Hauke Paulsen, Kiel
15. Dr. Susanna Swoboda, Kiel
16. Gary Funck, Emmelsbüll
17. Birgit Binger, Kankelau
18. Udo Ehlert, Quern
19. Peter Knöfler, Husum
20. Uwe Menke, Helgoland 
- Wk 23 Pinneberg-Nord

21. Volker Rottscholl,  Altenholz

Die SSW-Landesliste

Platz 1: 
Anke Spoorendonk.

Platz 2: 
Lars Harms. 
(Fotos: SSW)

Platz 3: 
Flemming Meyer.

Platz 4: 
Jette Waldinger-
Thiering.
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9.
SdU: Mega-disko for 11-14-årige i Idrætshallen, Flensborg kl. 18.30-22
SSF Flensborg by og amt: Forårsfest på Flensborghus kl. 19
Harreslev Amatørscene: ”Kampen om den kolde hane” på skolen kl. 19 med teatersnitter for
tilmeldte
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30 
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Til forårsfest på Flensborghus kl. 19
Læk Ungdomsforening: Generalforsamling i klubhuset kl. 19
SSF Sild: Gallamiddag i List hos Voigts kl. 19
Nibøl UF: Bio-sjov for børnene med overnatning
SSF- og SSW-distrikt Skovby: Generalforsamling i Hærvejshuset kl. 19.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
SSF-distrikt Moldened: Lotto i forsamlingshuset kl. 20
SSF-distrikt Thumby: Værkstedsaften hos Bock kl. 19.30
10.
SdU: Badmintonstævne for U17-19 og seniorer i Træningshallen, Slesvig kl. 9
SSF: Paolo Nani Teater - stand-up med Paul Morocco & Olé på Flensborg Teater kl. 20
DSH - Foreningen af Aktive Kvinder: Weekendstævne på Jaruplund Højskole 10.-11.3
Harreslev Amatørscene: ”Kampen om den kolde hane” på skolen kl. 20
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Levende pil til haven hos Heike Clausen kl. 10-13
11.
Menighederne i Husum, Bredsted, Frederiksstad, Tønning og Vestejdersted: Kredsmøde i
Husum præstegård kl. 14.30
12.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Margretheklubben i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus med kaffe kl. 15.45-16.45
SSW Slesvig-Flensborg Amt: Amtsgeneralforsamling på Satrup Danske Skole kl. 19
13.
Det lille Teater Flensborg: „Cabaret“ i Hjemmet, Marienstr. 20 kl. 19.30
DCB og Den slesvigske Kvindeforening: „Hvad skal vi læse?“ med Liselotte Wiemer på Flens-
borg Bibliotek kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Generalforsamling på Jens Jessen-Skolen kl.
19 
Harreslev Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Lyksborg menighed: Generalforsamling i præstegården kl. 20
Valsbøl pastorat: Læsekreds hos Marie og Martin Møller
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Lokale film fra 2011, på skolen kl. 20
Vesby UF: Påskeklip med Tanja på skolen kl. 15
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling i mødelokalet kl. 19.30
14.
Humanitært Udvalg: Torben Kvist om ”Det lykkelige Arabien” på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg Kirkehøjskole og Folkeuniversitetet: Karsten Merrald Sørensen om „Konfessionalise-
ring, pietisme og oplysningstid“ på DCB kl. 19.30
Lyksborg menighed: Ældremøde i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19
Læk Kvindeforening: Generalforsamling med lotto i pensionistboligernes klublokale kl. 19.30
Agtrup Kvindeforening: Generalforsamling og lotto i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Tønning: Litteraturaften på Uffe-Skolen kl. 20
SSF Rendsborg/Egernførde amt: Sang med Erik Sommer i Ejderhuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
15.
SSF: Den Jyske Opera og ”Don Juan” i Idrætshallen, Flensborg kl. 19.30, intro 19.00
SSF- og SSW-distrikt Ladelund og UF: Generalforsamling i Kirkevang kl. 19.30
Aktive Kvinder Nibøl: Hobby i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF Egernførde: Foredrag med Alf Hermann om „Der Statthalter Carl von Hessen und Louisen-
lund“ i Medborgerhuset kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Ældremøde i mødelokalet kl. 15
16.
SSF: Jazz med Sophisticated Ladies i Medborgerhuset, Egernførde kl. 20
Harreslev Amatørscene: ”Kampen om den kolde hane” på skolen kl. 19 med teatersnitter
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Kejtum og Aktiv-Caféen: Musik med Frank Rosemann i Kejtumhallen kl. 19.30
SSF-distrikt Torsted: Generalforsamling kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Lotto i Ansgarsalen kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Til ”Druckzentrum Büdelsdorf“ fra SIFs p-plads kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Lotto i forsamlingshuset 
kl. 20
SSF-distrikt Thumby: Værkstedsaften hos Bock kl. 19.30
17.
SSW: Kursus om ”Organisation und Wahlkampf” på Aktivitetshuset, Flensborg kl. 10-14
Dansk Kirke i Sydslesvig: Fælles konfirmandlejr på Christianslyst 17.-18.3.
SdU: Badmintonstævne for U9-15 i Træningshallen, Slesvig kl. 9
SdU: Motionsbadminton i Husumhallen kl. 13
SdU: Sikkerhedsdag med kæntringsøvelser m.m. for optimistsejlere i Læk svømmehal kl. 18-20
SSF-distrikt Store Solt: Papirbatik med Volker Bock i Møllebro Forsamlingshus kl. 14
SSF Rendsborg-Egernførde, SdU og DCB: "Ildsjælenes dag" i Medborgerhuset i Egernførde kl.
9.30-15
18.
Ansgar Menighed Flensborg: Kirkefrokost og generalforsamling efter gudstjenesten kl. 10
Harreslev Ældreklub: Harreslev Amatørscene og ”Kampen om den kolde hane” på skolen kl.
14
Læk menighed: Generalforsamling i menighedshuset kl. 11.15 - gudstjeneste kl. 10
Slesvig Frederiksberg Menighed: Gudstjeneste kl. 14 - derefter kaffebord og generalforsamling i
mødelokalet Mansteinstr. 9
19.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Diabetikerklubben i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Hanved/Langbjerg: Generalforsamling i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt List: Generalforsamling i børnehaven kl. 19
Nibøl Seniorklub: Kaffe, hygge og små historier i forsamlingshuset kl. 15
SSW-distrikt Slesvig by: Generalforsamling på Hiort Lorenzen-Skolen kl. 19.30
20.
Ansgar Menighed Flensborg: Paulus-læsekreds i menighedshuset kl. 19.30
SSF Flensborg by, SdU, DCB, Den slesvigske Kvindeforening og Aktive Kvinder: Lisbeth Zornig
Andersen om ”Vrede er mit mellemnavn” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Medelby/Vesby: Generalforsamling på skolen kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Lyksborg: Generalforsamling på skolen kl. 20
Store Vi Kvindeforening: Lotto i skolens forhal kl. 19.30
Skovby Seniorklub: Andagt ved pastor Chr. U. Terp i Hærvejshuset kl. 15
21.
SSF: Big Bernstorff Band & Aalborg Katedralskoles Bigband på Flensborghus kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg Menighed: Læsekreds i præstegården kl. 20
SSF Rendsborg/Egernførde og Gottorp amter: Fælles senioreftermiddag på ”Lindenhof”, Borg-
stedt kl. 15-17
22.
SdU: Lodtrækning til petanque-sommerturnering for double på banerne ved Harreslev Danske
Skole kl. 19
SSF og SdU: Koncert med Jeppe Smith-Olsen Trio feat. Jesper Thilo på Hans Meng-Skolen, Ve-
sterland kl. 20
SSF og SdU: Koncert med Basix på Ladelund Ungdomsskole kl. 20
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Læk: Generalforsamling i pensionistboligernes klublokale 

SSW FDF

Kursus i valgkamp
[KONTAKT] SSW indbyder sine kom-
munale repræsentanter, kandidater
til landdagsvalget og andre interesse-
rede til et kursus i valgkamp lørdag
den 17. marts kl. 10-14 med mulig-
hed for forlængelse i Aktivitetshuset,
Nørregade/ Norderstr. 49, Flensborg.
Hvordan planlægges, gennemføres
og udføres en valgkamp i praksis,

ude på gaden, fra talerstolen eller i
samtaler med potentielle vælgere?
Instruktør er Martin Ferlesch, organi-
sations- og valgkampsrådgiver.
Kurset gennemføres på tysk.
Tilmeldelse senest  torsdag den 15.
marts via tlf. 0461 14408312 eller
mail gerhard.jessen@ssw.de.

Foredrag: læger på landet
[KONTAKT] SSWs kommunale re-
præsentanter og andre interesserede
indbydes til et aktuelt og vedkom-
mende foredrag med emnet: ”Ärztli-
che Versorgung im ländlichen Raum”
ved direktør i Kassenärztlichen Verei-
nigung SH dr. Ingeborg Kreuz onsdag

den 14. marts kl. 19 i Vanderup Dan-
ske Skole, Bakkesand 1.
Foredraget  holdes på tysk.
Tilmeldelse senest  fredag den 9.
marts på tlf. 0461 14408312 eller
mail gerhard.jessen@ssw.de.

21 FDFere til aktivitetsdag
[KONTAKT] 21 glade FDFere i alde-
ren 9-15 år mødtes lørdag formiddag
den 3. marts i Cornelius Hansen-
Skolens boldsal for at være sammen
til en aktivitetsdag med masser af le-
ge og spil.
Senior og skoleelev på ovennævnte
skole, Mads Meng havde planlagt og
inviteret FDF-vennerne til dette ar-
rangement. Der var masser af sved
på panden og smil i ansigtet. Efter en

omgang stikbold og diverse fangelege
bød programmet på endnu sjovere
lege som f.eks. ball bouncers og bal-
lebold. Ballebold syntes alle var me-
ga hylende skægt; FDFerne skulle
score point ved at have velcro på for
og bag og få ”klisterbolden” til at hol-
de, indtil man var nået i mål.
Undervejs var der sodavandspause
med lækker pizza, men det blev jo
også brændt af igen, for der var man-

ge lege og spil, som børnene fik lov
til at afprøve herefter. Efter 4 timers
”high activity” vendte de glade 21
FDFere hjem igen – og alle var enige
om at gentage denne aktivitet, idet
det gavner fællesskabet i FDF.
En stor tak til pedellen og ledelsen på
Cornelius Hansen-Skolen for lån af
faciliteterne og godt samarbejde.

MM

20 glade FDFere til aktivitetsdag - og en bag fotoapparatet - parat til start, til sved og med smil i ansigtet. (Foto: Morten
Meng)

Pynt til påsken
[KONTAKT] På Dansk Centralbiblio-
tek laver de spændene påskeklip og
decoupage på æg, når Heidi Bertel-
sen inspirerer med nye ideer, tanker
og farver i børnebibliotekets påske-
pyntecafe lørdag, 17. marts kl. 11-
13.Biblioteket har karton og sakse og

andre remedier klar til dette dejlige
familiearrangement.
Når man har klippet, er der kaffe og
saft til alle.
Inspiration til påskeferien:
http://www.godpaaske.dk/

SC

[KONTAKT] Dolas Dukketeater tur-
nerer for at glæde små børn og deres
voksne: Lørdag, 10. marts kl. 11 på
Flensborg Bibliotek - onsdag, 21.
marts kl. 15 på Husum Bibliotek -
lørdag, 24. marts kl. 11 på Slesvig
Bibliotek - og onsdag, 28. marts kl.
15 på Egernførde Fællesbibliotek.

RJ

Dolas Dukker

Zornig – vrede er mit mellemnavn
[KONTAKT] Lisbeth Zornig Andersen
voksede op i en dysfunktionel fami-
lie, alligevel har hun modsat sine
brødre klaret sig godt.
Hvert år taber samfundet børn, som
vokser op i vanskelige kår. Mange af
dem ender uden uddannelse, på of-
fentlig forsørgelse eller i kriminalitet.
Hvordan kan institutioner og almin-
delige mennesker omkring børnene
gøre den forskel, der skal til, for at
den lille pige med tændstikkerne en-
der som en prinsesse?  
Mønsterbrydere har ofte fået hjælp
og støtte fra én eller flere voksne. Tit
er det nok med en kop kakao og
nærvær, hvis man vil hjælpe et barn,
der mangler et fyrtårn eller en rolle-
model. Man behøver ikke at adopte-
re for at hjælpe et barn med at finde
en retning og en følelse af at være
vigtig. Det kan være få ting, der gør
forskellen på et rigt og produktivt liv
og et liv i samfundets skygge. 
Lisbeth Zornig Andersen, cand. polit,

formand for Børnerådet og tidligere
børnehjemsunge fortæller med afsæt
i bogen ”Zornig - vrede er mit mel-
lemnavn” om, hvordan voksne kan
gøre en forskel for børn og unge, der
har brug for en hånd og dermed bry-
de den sociale arv. 
Lisbeth oplevede selv som institu-
tionsbarn en række kærlige menne-
sker, der tog over og støttede, hvor

hendes forældre ikke magtede.
Tirsdag, 20. marts kl. 19.30 på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59. Entré: 7 euro.
Arrangør: Dansk Centralbibliotek,
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger,Sydslesvigsk Forening Flensborg
By, Den slesvigske Kvindeforening og
Aktive Kvinder.

LL

Lisbeth Zornig Andersen.

Læs bogen - se filmen:
Tom Kristensens »Hærværk«
[KONTAKT] Romanen ”Hærværk”,
der udkom i 1930, er et hovedværk
indenfor det 20. århundredes danske
litteratur. Den dækker både kunst-
ner-, københavner-, nøgle- og udvik-
lingsromanen og portrætterer perio-
dens tidsånd. 
I centrum står litteraturredaktøren

Ole Jastrau, der er på vej ned i af-
grunden. Han konfronteres med sin
egen standpunktsløshed og møder
på sin deroute en række mænd, hvis
livsanskuelser er stærkere end hans. 
Tom Kristensens roman blev i 1977
filmatiseret med Ole Ernst som Ole
Jastrau. I andre roller ses bl.a. Poul

Bundgaard og Arthur Jensen.
Bogen kan lånes på Dansk Central-
bibliotek.
Har man lyst, mødes man onsdag,
21. marts kl. 15.30 på Flensborg Bib-
liotek, taler om romanens temaer og
ser filmen.

vbj
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HUSUM/ EJDERSTED AMTER I.

FLENSBORG/ TARP

HARRESLEV

SLESVIG-FLENSBORG SSW

Kom og bliv klogere
[KONTAKT] På SSFs, SdUs og DCBs
»Ildsjælenes dag - Det gode liv i
Sydslesvig« i Medborgerhuset på
H.C. Andersensvej i Egernførde lør-
dag den 17. marts kl. 9.30-15.00,
hvor alle med og uden mandat i
foreningslivet i Sydslesvig i alminde-
lighed og Rendsborg-Egernførde
amt i særdeleshed er velkomne,
kommer deltagerne til at møde bl.a.
DGI-konsulent Max Rasmussen, der
fortæller noget om »glæde« som led
i »Opvarmning med et smil«.

Men de møder også manden, der
gør rede for "ldsjælens kendetegn"
på en workshop, der sætter fokus
på, hvad der får ilden til at brænde
hos de ildsjæle, der er kernen i for-
eningsarbejdet og hvordan denne
ild kan støttes, således den ikke
brænder ud. Gennem en involve-
rende workshop sætter deltagerne
fokus på samarbejde og udviklings-
arbejde i det sydslesvigske for-
eningsliv med særlig fokus på cen-
trale emner såsom glæden, motiva-

tionen, udfordringer og forventnin-
ger i forhold til engagementet og
deltagelse, der er nødvendigt for at
sikre et godt og udviklende for-
eningsliv.
Ken Holm Thomsen arbejder til
dagligt med udvikling og gennemfø-
relse af undervisnings- og kursusak-
tiviteter rettet mod ildsjæle, der
brænder for deres sag.
Tilmelding til SSFs foreningskonsu-
lent Tine Andresen på tlf. 0461 144
08 150 kan lige nås endnu.

Intimt og dygtigt spil

[KONTAKT] Randers EgnsTeater gæ-
stede Sydslesvig i sidste uge, hvor de
spillede børneteater i Husum, Nibøl
og Flensborg. SSF havde inviteret
skolerne i amterne til at komme og
opleve stykket ”Hesten”. 
Stykket handler om drengen Albert,
der holder umådelig meget af sin
hest Joey; hans far bliver dog nødt til
at sælge hesten til hæren, for der er
krig i Europa. Hesten starter som ka-
vallerihest, kommer dog ikke uden-
om også at skulle trække bårer med
sårede ud af ingenmandsland eller
tunge kanoner til fronten. Det er en
stærk og smuk hest, som på sin vej

gennem den trøstesløse krig får men-
neskerne til at huske, hvad det inde-
bærer at være et menneske. 
Teatret viser på en følsom og intens
måde krigens rædsler og dens kom-
plette meningsløshed, uden at publi-
kum skal tage parti, er nødt til at se
blod og ødelæggelser eller får hjerter
knuste. Hesten er så meget tilstede i
stykket, at publikum håber og tror på
mirakler.
Hvor er det godt, at fantasien og fo-
restillingsevnen udnyttes til det yder-
ste, for publikum sanser hesten på
scenen, uden at der rent faktisk er en
hest. Et utroligt godt skuespil i samar-
bejde med lyd og lys og kulisse, ef-
terladende én dybt rørt og med en
glæde over at være til.
”Jeg så godt den brune hest,”, be-
mærkede en af eleverne på vej ud af
teateret, og det gjorde jeg også. 
De tre skuespillere Finn Rye, Lisbeth
Knopper og Morten Bo Koch leverer
et intimt og dygtigt spil, hvor publi-
kum suges ind i fortællingen af deres
nærvær.

MH

Suniva Marxen t.h. fra 8. klasse på
Duborg-Skolen sikrer sig autografer fra
skuespillerne. Her er det Finn Rye, der
har pennen, mens Lisbeth Knopper og
Morten Bo Koch ser på. (Foto: Marike
Hoop)

Scenefoto med Lisbeth Knopper og
Finn Rye (Foto: Søren Pagter)

[KONTAKT] I morgen, fredag
den 9. marts kl. 19 indbyder
SSF Husum og Omegn igen til
lottoaften på Husumhus. Ge-
vinsterne kommer som vanligt
fra slagter Petersen i Hatsted.
Der må kun spilles på distriktets
plader.
Tilmelding til Daniela Casper-
sen tlf. 04843 202493 hhv.
01778229334 eller e-mail cas-
persen@web.de.

Lotto på
Husum-
hus

Blues i verdensklasse
[KONTAKT] H.P. Lange er en af Dan-
marks absolut bedste bluesguitarister
og sangere. Fredag den 30. marts kl.
20 spiller han på Bredsted Danske
Skole, Hermannsgade 8, som led i
SSF Husum og Ejdersted amters kon-
certrække »Vestkystkultur«.
Lange har 20 års erfaring som profes-
sionel bluesmusiker. Han har endog
en tid boet og arbejdet i blues’ens
hjemland, Amerikas sydstater. 
Her har han spillet sammen med
navne som John Mooney, Kenny
Brown, Junior Kimbrough og R.L.
Burnside.
Det er råt og godt, når han lader
strengene sende dybe, upolerede
klange ud i lokalet. Lange har udgivet
otte cd’er og er to gange blevet til-
delt Danish Music Award for årets
bedste bluesudgivelse. 

BUS TIL BLUES
Stå på en bus ved Uffe-Skolen, Gro-
ßer Garten, Husumhus eller slagter
Petersen og bliv ganske gratis kørt til
Bredsted Danske Skole og retur den
aften. 
Det tilbud giver SSF sine medlem-
mer. Ikke-medlemmer kan også køre
med, men må betale 10 euro t/r. 
Da bussen udgår fra Tønning – eller
hvis der er tilslutning til det – fra Gar-
ding, tilmelder man sig – uanset hvor
man vil stå på – hos Dansk Sekretari-
at Tønning, tlf. 04861 5493 mandag-
onsdag og fredag kl. 8-12, torsdag kl.
14-18 eller send en e-mail til ejder-
sted@syfo.de.

ph

H.P. Lange solo.

Kredskirkedag 
med 
Per Stig Møller
[KONTAKT] Søndag den 11.
marts holder de danske menighe-
der i Husum, Frederiksstad-Bred-
sted og Tønning-Vestejdersted
kredskirkedag i Husum. 
Kredskirkedagen indledes med
gudstjeneste i Husum danske Kir-
ke kl. 14.30. Prædikant er pastor
Sten Haarløv, Flensborg.
Efter gudstjenesten indtager man
kaffen på Husum Danske Skole;

og lytter til et foredrag om præ-
sten og digteren Kaj Munk. Fore-
dragsholder er medlem af Folke-
tinget, fhv. minister Per Stig Møl-
ler - en af de bedste kendere af
Kaj Munk, hans forfatterskab og
virke.
Alle er velkomne.
A.h.t. kaffebordet er tilmelding
ønskelig på tlf. 04841 72184.

Koncerter med brass band
[KONTAKT] Fredag den 23. marts
kl.19 giver Skanderborg Brass Band
koncert i Tarp Kirke, Harkielsvej 2, og
lørdag den 24. marts kl.15 koncerte-
rer bandet i Ansgar Kirke, Aabenraa-
gade/ Apenrader Str. 25 i Flensborg.
Bandet er et af de 10 bedste amatør-
orkestre i Danmark. Det består af 25
dygtige, ambitiøse og engagerede

amatørmusikere under ledelse af den
professionelle dirigent Anders Far-
stad. 
Deres repertoire består ny og gam-
mel musik, der er smukke hymner og
flere soli, desuden er musikvalget in-
spireret af, at dirigenten Anders Far-
stad er norsk. 
Koncerterne er gratis. 

Teater for ældre 18. marts
[KONTAKT] Harreslev Ældreklub er
indbudt til Harreslev Amatørscenes
forestilling ”Kampen om den Kolde
Hane”, men da der gentagne gange
har været meldt en forkert dato ud i
distriktsbladet ”Hvad sker der i Har-
reslev, Kobbermølle og Nyhus”, 
bringes der her en rettelse: 

Det er søndag den 18. marts kl. 14,
at Harreslev Ældreklub samlet ser fo-
restillingen på Harreslev Danske Sko-
le. Alle ældre er velkommen. 
Der serveres kaffe og kager. Fri entre.
Tilmelding senest den 12. marts på
tlf. 72635 ved Bodil König.

På valgtogt på Slien
[KONTAKT] SSW og SSF i Slesvig-
Flensborg amt tager på valgtogt sam-
men på »Wappen von Schleswig« og
inviterer medlemmerne til en frisk ef-
termiddagstørn på Slien lørdag den
14. april kl. 14 for 6 euro inkl. kaffe/
kage. I 4 timers turen deltager også
kandidaterne Anke Spoorendonk,

Flemming Meyer, Anke Schulz og
Björn Ulleseit. 
Tilmelding senest 30. marts til: Dansk
Sekretariat for Flensborg amt: 0461
14408 155, flamt@syfo.de, eller
Dansk Sekretariat for Gottorp amt:
04621 23888, gottorp@syfo.de.
Seniorer tilbydes afhentning.

Lørdag / Samstag 
10.03.2012 -
20:00
Stadttheater
Rathausstr. 22, Flensborg

Se mere på/Vorschau 
youtube

Paul Morocco & Olé
PAOLO NANI

& ved indgangen  & an der AbendkasseBilletter/Tickets:

Torsdag/Donnerstag 
15.03.2012 - 19:30

Introduktion ved Rejner Bogdan, 
kl. 19.00

Opføres på italiensk med 
danske „rulletekster“

Idrætshallen 
Moltkestr. 20c, Flensborg

Don Juan

Billetter/Tickets :
& ved indgangen 
& an der Abendkasse

Søndag/Sonntag 
25.03.2012

Rathausstr. 22 
Flensborg

& ved indgangen  & an der AbendkasseBilletter/Tickets:

Tchaikovsky Trilogien

ILDSJÆLENES DAG
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AKTIVITETSHUSET

BANDS EFTERLYSES INDEN 13. APRIL

Flere gode tilbud
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flens-
borg har flere gode tilbud til menne-
sker i alle aldre. Når tilmelding er på-
krævet, sker det via tlf. 0461 150 140
eller mail akti@sdu.de.

DREJ DIT EGET ÆGGEBÆGER v/
Helge Bastiansen
Ved hjælp af trædrejning kommer du
til at lave dit eget helt unikt æggebæ-
ger. Du kan lave dem til forskellige
ægstørrelser og af forskelligt træ.
Onsdag, 14.3. kl. 17-19 (materialer
betales efter forbrug).
Tilmelding ikke påkrævet.

TE- OG KAFFEKANDEVARMERE v/
Rikke Drewes 
Ved hjælp af vådfiltning får du lavet
din egen kaffe- eller tekandevarmer.
Du tager din egen kande med til kur-
set og får så mulighed for at filte en
passende varmer til den. Den kan la-
ves i forskellige farver, størrelser og
former.
Torsdag, 15.3. kl. 18-21 (12 euro +
materiale).
Tilmelding påkrævet.

BLOMSTERBINDING v/ Charlotte
Holm 
Med udgangspunkt i løgvækster, æg,
grene mv. laves dekorationer, der
omhandler forår og påske. Der bliver
gennemgang af, hvordan man starter
en dekoration op, hvorefter man selv
arbejder med sine medbragte mate-
rialer. Stilen er rustik med et twist af
det fine blandet i. I løbet af kurset
bliver der mulighed for at lære at lave
buketter, kranse og dekorationer, alt
efter hvad man helst vil arbejde med
og medbringer.
Der udsendes en materialeliste før
kursusstart. Materialerne medbringes
på kurset. Enkelte ting vil kunne kø-
bes hos underviseren til rimelige pri-
ser.
Lørdag, 17.3. kl. 10-16 (22 euro).
Tilmelding påkrævet.

FÆLLES MADLAVNING FOR 50+
Under Herbert Cordsens erfarne vej-

ledning får personer på 50+ mulig-
hed for at lave mad sammen og spise
sammen. Deltagerne mødes kl. 9.30
foran apoteket på hjørnet af Friserga-
de/ Søndertorv og køber friske mad-
varer på torvet. Bagefter går de sam-
men til Aktivitetshuset og tilbereder
retten i Mødestedet. Efter tilbered-
ningen spises og hyggesnakkes sam-
men. 
Onsdag, 14.3. og 28.3. kl. 9.30-13
(ca. 5 euro). 
Tilmelding påkrævet.

TORSDAGSBAR
I aften, torsdag, 8.3. kl. 21.30 i Volks-
bad ”Grand Opening med Rytter &
Index og Steve le May”. I næsten to
år har StudenterKlubben inviteret til
fredagsbar i dansk stil i Aktivitetshuset
i Nørregade. Det, der i starten var
tænkt som et mindre hyggearrange-
ment for studerende i grænseregio-
nen, har i løbet af kort tid udviklet sig
til et mødested for mange unge fra
hele Flensborg og omegn. Rettidig før
2 års jubilæet skifter klubben nu uge-
dag og location og omdanner Volks-
bad til deres legeplads. De to DJs
Rytter & Index kommer fra Køben-
havn for at lokke folk på dansegulvet
med fede beats. I løbet af det sidste
år har de spillet sig gennem alle klub-
ber i København – lige fra Culture
Box til Rust via den hotte KB18. De
har også været syd for grænsen, sidst i
Ease Club i Kiel, hvor de fik dansegul-
vet til at koge til SYNC eventet. Deres
mission er simpel: Play bass, make
party, dance! Lyt ind på
http://soundcloud.com/rytter-index.
Steve le May starter aftenen op med
fed House, TechHouse, DeepHouse
og Elektro-House. Steve le May er ik-
ke ukendt her til lands og den flens-
borgske DJ har bl.a. vist sin kunnen til
»Sturm und Drang« i Husum hhv. i
klubben Phono i Flensborg
(http://soundcloud.com/macsteve-1).

Friske råvarer fra torvet, inden man laver mad med Herbert Cordsen.

Torsdagsbar - i aften i Volksbad.

Vær med i 
SSWs valgspot
[KONTAKT] Vil du gøre en særlig
indsats for vor fælles kamp for
100% ligestilling? Og har du tid
fredag den 9. marts om efter-
middagen? Så grib din cykel og
kom ned til Ostseebad i Flens-
borg ved badebroen  kl. 15.
Denne dag optager Anke Spoo-
rendonk sammen med et film-
selskab SSWs valgvideo, der skal
vises i NDR-tv og lægges ud på
internettet forud for landdagsval-
get den 6. maj. Vi har brug for
så mange cyklister som muligt i
alle aldre, så kom og vær med.
Optagelserne varer ca. en time.
Yderligere oplysninger fås på tlf.
0461-14408302.

En stor produktion
[KONTAKT] Mozarts mesterværk Don
Juan præsenteres i en stor opsætning
af dansk teaters fornemste æstetiker,
Mikael Melbye, blændende solister
og kor, når SSF, Den Jyske Opera og
Sønderjyllands Symfoniorkester kal-
der til operaklassiker torsdag den 15.
marts kl. 19.30 i Idrætshallen i Flens-
borg.
Kl. 19 er der introduktion ved Rejner
Bogdan.
Myten om Don Juan, den spanske
adelsmand, der forfører kvinde efter
kvinde og efterlader et væld af knuste
hjerter, har eksisteret siden 1500-tal-
let. Don Juan lever videre i Mozarts
dramatiske musik, og hans eneståen-
de værk fra 1787 har vakt begejstring
i århundreder. 
˝Don Juan er et hovedværk i den in-
ternationale operalitteratur, og det er
enhver instruktørs drøm at lege med
dette skønne værk. I min version vil
jeg gerne vise omverdenens kamp
med og mod Don Juan. Omverdenen
forsøger at tryne Don Juan og hans
kamp mod bornertheden og de so-
ciale konventioner i samfundet˝, for-
klarer Mikael Melbye, som både er
instruktør og scenograf. 

”Efter den dramatiske scene, hvor
Kommandanten skubber Don Juan i
helvede, én af de stærkeste og hårrej-
sende scener i operahistorien, er jeg
altid blevet lidt provokeret, når de
øvrige solister kommer ind og leder

efter synderen og siden leverer en
moralprædiken”, fortæller dirigent
Tobias Ringborg.
www.jyskeopera.dk

Intet mindre end en eksplosion
[KONTAKT] Lørdag den 10. marts kl.
20 indtager Paul Morocco, Guillermo
de Endaya og Antonio Gomez - Paul
Morocco & Olé - Flensborg teater,
indbudt af SSF.
De tre indtager scenen med deres
blanding af humor og forbløffende
musikalske seværdigheder og leverer
intet mindre end en komisk - te-
atralsk - flamenco-eksplosion.
Et stand-up show med international
komik, musik og artisteri i verdens-
klasse.
Olé har spillet rundt i hele verden,
flere hundrede gange. De forvandler
deres instrumenter til savspåner, sam-
tidig med at elmåleren løber løbsk.
Paul Morocco og venner jonglerer ik-
ke kun med guitarerne, men også
med ild, bordtennisbats, æg, citrus-
frugter og myter om machomanden,
hans lidenskab og mandighed.
www.paolonani.com

New Stars Contest 8. juni
[KONTAKT] Årsmødefredag den 8.
juni står den på koncert i Idrætshal-
len i Flensborg, for Aktivitetshuset og
SdU inviterer for femte gang til ”New
Stars Contest”. 
New Stars Contest finder sted hvert
andet år. Bands fra både Danmark og
Tyskland kan søge om at træde op på
en stor scene og vinde fede præmier.
Musikerne skal overbevise en kvalifi-
ceret jury bestående af ti sagkyndige
og selvfølgelig publikum. De kan vise
deres kunnen på 15-20 minutter og

vinde fede præmier som penge, mu-
sikudstyr og en koncert. Præmierne
går til de første tre pladser og det
band, der overbeviser publikum og
vinder ”publikumsprisen”. 
I 2010 var der omkring 500 tilskuere,
der så bandet ”Kaskelot” fra Hader-
slev løbe med sejren. Kaskelot bliver
special guest i år i Idrætshallen og op-
træder med deres nyeste sange. 
For at kunne byde publikum en bred
vifte af musikgenrer opfordres alle in-
teresserede til at indsende en ansøg-

ning senest fredag den 13. april til
Aktivitetshuset, Nørregade/ Norders-
traße 49, D-24939 Flensburg. Ansøg-
ningen skal indeholde et demo-bånd
med et udvalg af mindst tre sange, en
kort beskrivelse af bandet, samt de-
taljerede kontaktoplysninger og et
bandfoto.
Kontakt gerne Aktivitetshusets medar-
bejdere på telefon +49 (0)461 150
140 eller akti@sdu.de, hvis man har
yderligere spørgsmål. 

SK

Paul Morocco & Olé.

Flensborgske Crashkurs blev nr. 2 for to år siden. (Foto: Aktivitetshuset)

Jørn Pedersen (Don Juan) og Luciano Miotto (Leporello). (Foto: Anders Bach)
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SSF OG GRÆNSEFORENINGEN

Krokus og kultur for 60+
[KONTAKT] Solen skinner, og der er
plusgrader, så SSF i Husum og Ejder-
sted amter tør godt satse på, at slots-
parken i Husum byder på et farve-
strålende flor af nyudsprungne krokus
den 27. marts. Og der er ikke mange
steder, hvor krokusblomstringen er en
så overvældende oplevelse som net-
op der. 
Den kan 60+medlemmer opleve og
oven i købet få den krydret med kul-
tur, kaffe og kage. 
Vi tilbyder gratis bus fra nord og syd.
Afgang fra Bredsted kl. 14.10 med

opsamling i Hatsted kl. 14.25 samt
fra Tønning kl. 14 med opsamling i
Frederiksstad kl. 14.20.
Vel ankommet til Husumhus ved 15-
tiden får man serveret kaffe og kage.
Anders Schaltz Andersen fra Hatsted
fortæller om slotsparkens krokus. Kro-
kus er nemlig ikke bare krokus, og
det ved han en del om. 
Når kaffen er indtaget, er der tid til at
gå en tur i slotsparken og nyde synet
af de farvestrålende forårsblomster. 
Derefter kan man glæde sig til Rødkål
& Sauerkraut. Der er kærlige klask til

grænseland og mindretal, når Eber-
hard von Oettingen og Dirk Uwe
Wendrich tager begge under behand-
ling. Der bliver gjort grin med mange
af vore selvfølgeligheder, men de to
spasmagere bidrager også til at gøre
den danske sangskat tilgængelig for
de, der ikke er helt hjemme i sproget. 
Hele herligheden kan gøres for en
kuvertpris på 3 euro.
Andre amters medlemmer er også
velkomne, blot må de selv sørge for
at finde til vestkysten.

ph

Krokus i Husum slotspark - en ople-
velse ikke kun ved »Krokusblütenfest«
i weekenden 24./25. marts men også,
når 60+ mødes den 27. marts. 

(Foto: Husum Tourismus)

ZIEL: »FORUM EUROPÄISCHER MINDERHEITEN«

FOND

HUMANITÆRT UDVALG

DAN

In einer Sitzungspause: Jan Diedrich-
sen (FUEV), Dieter Paul Küssner (SSF),
Steffen Bang (Sydslesvigsekretariatet)
und Peter Hansen (Regionalbüro). 

(Foto: FUEV)

Vielfalt Europas ins Zentrum
[KONTAKT] Auf Initiative der Födera-
listischen Union Europäischer Volks-
gruppen (FUEV) und finanziell durch
das dänische Parlament, dem Folke-
ting unterstützt, wird derzeit darüber
nachgedacht und Strategien entwic-
kelt, wie sich die Minderheiten Euro-
pas – denen bekanntlich rund 100
Millionen Menschen angehören –
besser vernetzen, auf ihre Bedeutung
aufmerksam machen und ihren poli-
tischen Einfluss verstärken können.
In Berlin, in der Landesvertretung
Thüringens, fand kürzlich ein Think-
Tank-Treffen mit verschiedenen Min-
derheitenexperten, Vertretern der Eu-
ropäischen Kommission, des Auss-
chusses der Regionen, des dänischen
Sydslesvigudvalget, dem Bundestag,
dem Think-Tank der Finnlandschwe-
den/ Magma, dem europäischen
Minderheiten-Zeitungsverband MI-
DAS, des Landes Schleswig-Holstein,
des Regionskontors der Region Søn-
derjylland-Schleswig, der FUEV-Mitg-
liedsorganisationen und der Jugend
Europäischer Volksgruppen (JEV) statt.

Die Sitzung wurde von Minister a.D.
Dr. Jürgen Schöning und Prof. Dr.
Klaus Potthoff, dem ehem. Leiter des
Friedensforschungsinstitutes SCHIFF,
moderiert.
Als Grundlage der Diskussion in Ber-
lin diente eine Studie – erarbeitet
von der FUEV – die eine Gründung
eines „Forums Europäischer Minder-
heiten (FEM)“ vorschlägt.
Die Think-Tank-Teilnehmer diskutier-
ten anhand der Studie mögliche Auf-
gaben eines solchen „Forums Europä-
ischer Minderheiten“.
Die Idee einer stärkeren Vernetzung
und Sichtbarmachung der Minderhei-
ten sowie eines effektiveren politis-
chen Lobbyings in Brüssel wurde von
allen Teilnehmern begrüßt. Es wurde
ein Aufgabenkatalog verabschiedet
sowie die nächsten Umsetzungssch-
ritte diskutiert.
»Das Forum Europäischer Minderhei-
ten - dessen Sitz in Flensburg entste-
hen wird -  wird nur dann Erfolg ha-
ben, wenn es uns gelingt, einen
schlagkräftigen Zusammenschluss al-

ler Akteure auf europäischer Ebene
zu vereinen. Das Forum muss und
will alle interessierten Regionen Euro-
pas mit einbinden und vor allem
auch eine starke Präsenz in Brüssel
und Straßburg gewährleisten. Wir la-
den daher alle Minderheitenregionen
und Vertreter der Mehrheiten sowie
die Europäischen Institutionen dazu
ein, gemeinsam unseren Vorschlag
weiter zu entwickeln«, so FUEV-Präsi-
dent Hans Heinrich Hansen im
Anschluss an die Sitzung.
Der Think-Tank wird seine Arbeit fort-
setzen und auch weitere Koopera-
tionspartner hinzuziehen. Der Think
Tank hat aus seinem Kreis eine Ar-
beitsgruppe bestimmt, die die weite-
ren Schritte koordinieren wird.
Die FUEV vertritt mit 90 Mitgliedern
in 32 Ländern Europas einen großen
Teil der rund 300 Minderheiten in
Europa. Die FUEV ist der größte
Dachverband der autochthonen, na-
tionalen Minderheiten und Regional-
und Minderheitensprachen in Europa
www.fuen.org JD

Det Unge Grænseværn
[KONTAKT] Til støtte for dansk
ungdomsarbejde i Sydslesvig og
Sønderjylland uddeler fonden
Det Unge Grænseværn den 26.
september igen et antal legater.
For at komme i betragtning skal
ansøgninger være indsendt til

Det Unge Grænseværn, Græn-
seforeningen, Peder Skrams Ga-
de 5, Postboks 9074, DK-1022
København K, senest den 31.
marts.
Det Unge Grænseværn blev stif-
tet den 26. september 1933.

Dets midler indgik i 1996 sam-
men med midler fra Johan og
Karo Weimanns Legat og Peter
Marcussens Mindelegat i en
fond, der administreres af
Grænseforeningen.

GM

Konsulenterne Claus
Jørn Jensen (GF) og Tine
Andresen (SSF) og de
1604 skemaer.

1604 ville vinde
[KONTAKT] Masser af nysgerrige op-
søgte SSFs, Grænseforeningens og Fe-
riebørnskontorets fælles stand på Fe-
rie for Alle-messen forleden i Her-
ning, fortæller konsulenterne Claus
Jørn Jensen fra Grænseforeningen og
Tine Andresen fra SSF, der oplyste de
interesserede dér om ferie- og turist-
mål syd for grænsen, om det danske
mindretal i Sydslesvig og om Grænse-
foreningens virke.
1604 personer udfyldte et skema

med navn og adresse og deltog såle-
des i en lodtrækning om to 2 perso-
ners weekendophold på Christians-
lyst samt nogle 2 måneders gratis
abonnementer på Flensborg Avis.
De glade vindere orienteres i løbet af
de kommende dage.
Grænseforeningen bruger de 1604
deltagere i messe-aktionen i sit infor-
mationsarbejde, hvis ellers de er ind-
forstået.

Oplev Esbjerg
[KONTAKT] SSFs Humanitære Udvalg
indbyder til en "Ekskursion til Esbjerg"
onsdag den 6. juni kl. 8 med afgang
fra Lornsendamm i Flensborg.
Om det nu er Esbjerg Evangeliet, et
140 kvm stort vægmaleri, der fortol-
ker biblen i billeder og tekst i et mo-
derne sprog, eller "Mennesket ved
Havet", i folkemunde ofte kaldet "De

4 hvide mænd", eller byens charme,
Esbjerg er en rejse værd og omfatter i
denne omgang også Tørskind Grus-
grav, Hjerting kirke og middag på
Agerskov Kro.
Pris 40 euro.
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf.
0461-14408126 senest fredag den
10. maj; men gern nu allerede.

Fuld fart-lørdag
[KONTAKT] Gymnastikforeningen
DAN afholder lørdag den 10. marts
sæsonens sidste fuld fart-lørdag på
Gustav Johannsen-Skolen kl. 11.
Vi låner airtrackmåtten, bygger red-
skabsbaner og mange andre sjove
ting. Her kan alle være med. I to ti-
mer skal vi bare brænde krudt af.
Medlemmer af Gymnastikforeningen

DAN deltager gratis. Alle andre beta-
ler 5 euro.
Kom og vær med, vi glæder os til at
se jer.
Flere info hos Anne Christensen, tlf.
0151-123 17033 hhv. annegym-
dan@hotmail.com.

AC

Indvielse 28. april.
[KONTAKT] De danske og de med
dem samarbejdende frisere inviterer
til indvielse af List danske Kultur- og
Forsamlingshus lørdag den 28. april
kl. 11.45.
Efter i årevis at have samlet penge fra
fonde og legater, efter at have arran-
geret alle mulige fester m.m. med det
formål, at overskuddet skulle gå til
om- og udbygning af den tidligere
danske skole, er man på Sild nu ved
at nå til vejs ende.
Formand Nina G. Sørensen, SSF List,
oplyser, at der efter velkomsten bliver
tale ved Danmarks-Samfundets for-
mand Nils Ole Kajhøj, overrækkelse
af Dannebrog samt flaghejsning, fest-
tale ved SSFs formand Dieter Paul
Küssner, overbringelse af hilsner, fæl-
les spisning og programafsluttende
rundvisning, Powerpoint-præsenta-
tion, kaffebord og musik ved David
Kaplan & Band - open end.

Tilmelding til Sild danske præstegård,
Rosenvej 5, D-25980 Vesterland/Sild,
tlf. 04651-22892, e-mail:
hansen@kirken.de senest mandag
den 16. april.

Endnu dominerer håndværkerne List-
byggeriet, men 28. april er der indvi-
else. (Foto: Sild danske menighed)


