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HUMANITÆRT UDVALG

SYDSLESVIGSANGEN SKAL FINDES

HUSUM SSF

Høfligt
[KONTAKT] Elin Fredsted (foto) fortæller om dansk
og tysk høflighed i sproget, når Sprogforeningen kal-
der til generalforsamling.

Uimodståeligt
[KONTAKT] Uimodståelig underholdning lover Con-
certo Copenhagen (foto), når de giver koncert fra
symfoniens barndom i Mariekirken i Flensborg.

Kvikt
[KONTAKT] Også kvikke flensborgske væbnere (fo-
to) var med, da der var FDF-væbnerlejr på Kon-
geådalens Efterskole for nylig.

Lidenskabeligt
[KONTAKT] Dansk Danseteaters to verdensberømte
koreografer og alle danserne (foto) giver den hele ar-
men, når de præsenterer Rhapsody i Husum i aften.

Husstandskontingent nu 35 euro
[KONTAKT] Dansk Generalsekretari-
at gør alle de medlemmer, der ikke
er tilsluttet kontingentopkrævning pr.
bank eller sparekasse og altså selv
anviser deres årskontingent til SSF,
opmærksom på, at husstandskontin-
gentet med virkning fra i år er steget
fra 30 til 35 euro pr. år.

Det har SSFs landsmøde vedtaget i
november sidste år.
Det personlige kontingent er fortsat
20 euro pr. år, ungdomskontingentet
5 euro pr. år.

Årsmødesangen 2012
bestemmes ved en
åben koncert 15. februar
[KONTAKT] Årsmøderne 2012 fejres
under mottoet ”Sydslesvig – en
spændende melodi”.
Der skal være fokus på sang og mu-
sik, og derfor udskrev vi en konkur-
rence om at skrive og komponere en
ny ”Sydslesvigsang”.
Kravene var enkle: en sangbar melo-
di med en tekst, der genspejler det
danske mindretal og tilknytningen til
Danmark, til dansk sprog og kultur.
En hyldest til Sydslesvig!
Årsmødeudvalget inviterer i den an-
ledning nu til en åben koncert ons-
dag den 15. februar kl. 19. Alle, der

har lyst til at høre de flotte bidrag, er
hjertelig velkommen. Der er gratis
adgang, og det vil være muligt at kø-
be drikkevarer i pausen.
Da det er tekst og melodi, der skal
bedømmes, er både komponister og
sangskrivere stadig ukendte for alle,
også denne aften. Udvalget har valgt
denne form, så der er fokus på tekst
og melodi, indhold og sangbarhed.
Ved selve koncerten vil alle 10 ind-
komne forslag blive præsenteret af et
udvalgt kor, Torsdagskoret, hvorefter
en kompetent jury udpeger tre sange
til en minislutrunde.

Når vi så har hørt disse tre sange
igen, vil juryen bekendtgøre vinder-
sangen, og komponist og forfatter vil
så blive offentliggjort og præmien på
2500 kr. overrækkes, inden vi alle
slutter af med at synge vindersangen
som fællessang. 
Vindersangen skal så synges ved alle
årsmødearrangementer rundt om i
landsdelen.
Udvalget ser frem til en spændende
aften og håber, at mange har lyst til
at være med.

På årsmødeudvalgets vegne,
Gitte Hougaard-Werner

To foredrag bytter plads
[KONTAKT] SSFs Humanitære Ud-
valg før opmærksom på, at to fore-
drag fra dens forårskatalog bytter
plads: Foredraget med Wilhelm Klü-

ver den 14. marts finder sted den 9.
maj; og Torben Kvists foredrag den 9.
maj lægges til 14. marts. Tid og sted
er derudover uændret. Omlægnin-

gen var nødvendig p.g.a. Klüvers fra-
vær den 14. marts.

Endnu en generalforsamling
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
distrikt Husum står uden kasserer og
er nødt til at holde ekstraordinær ge-
neralforsamling for at få en valgt. 
Den hidtidige kasserer Uwe Ney
havde forud for generalforsamlingen
den 30. januar gjort det klart, at han
mente, han var ved at være pen-
sionsmoden. Uwe Ney er 75 år og
har været kasserer i seks af de ti år,
han har siddet i distriktets ledelse. 
Formand Daniela Caspersen, der er
opmærksom på vigtigheden af at
hverve nye aktive, havde da også
spurgt flere om at stille op, men
uden held. 
Da det heller ikke lykkedes at finde
en blandt de fremmødte på general-
forsamlingen, skal der en ekstraordi-
nær generalforsamling til. 
Muligvis bliver den også brugt til at
fylde op på bisidderposterne, for en
af dem blev valgt til den ledige post
som næstformand. 
Det var Hauke Hinrichs, der har væ-
ret bisidder i et års tid, og som også

er blandt de bærende kræfter i SSW i
Husum. 
Daniela Caspersen kunne i sin beret-
ning glæde sig over flere vellykkede
arrangementer i årets løb. Blandt an-
det en weekendtur til København,
der omfattede byrundtur og besøg på
Christiania, en tur langs Gendarmsti-
en og et besøg på Cathrinesminde
Teglværk. 
I år er der allerede planlagt ture til
Odense, til Vidåslusen og endnu en
tur til Gendarmstien.  Daniela Cas-

persen sluttede beretningen med at
rette en varm tak til Marianne Kruse,
som – skønt hun ikke har nogen for-
melle poster – altid stiller op, når der
skal laves noget. Og til Uwe Ney for
hans indsats som kasserer og besty-
relsesmedlem. 
- Du lægger altid øren eller hænder
til, når der er brug for det, sagde
hun.Begge fik overrakt en kurv med
lækkerier fra slagter Petersen i Hat-
sted. 

ph

Uwe Ney og Marianne Kruse fik hver
en kurv med lækkerier for deres store
indsats af Daniela Caspersen t.h. 

(Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Lørdagen i over-
morgen er på sin vis en histo-
risk dag: Da effektueres den
sidste af Folketingets inten-
tioner, da det enstemmigt i
marts 2010 vedtog Sydsles-
vigloven, hvorved det danske
mindretal for allerførste gang
officielt og synligt kom på
den danske finanslov og ikke
blot figurerede som en an-
mærkning i den.
På lørdag gæstes mindretallet
for første gang af det nye
Sydslesvigudvalg, der blev
nedsat efter sensommerval-
get i Danmark i fjor.
Og den dag underskriver alle
de danske hovedorganisatio-
ner i Sydslesvig resultataftaler
med udvalget.
Enkelte af organisationerne
har allerede været »prøv-
klud« m.h.t. resultataftaler,
andre har bakket op om ord-
ningen på frivillig basis - som
f.eks. Sydslesvigsk Forening.
Men nu er det altså alvor for
alle de mindretalsorganisatio-
ner, der står på den danske

finanslov.
Den lørdag skrives der altså
på sin vis historie, idet der
lægges op til, at Sydslesvig og
mindretallet dermed skal le-
ve op til de ganske almindeli-
ge danske finanslovs- og for-
valtningsprincipper, som alle-
rede i flere år har været gæl-
dende for alle tilskudsberetti-
gede instanser m.m. i Dan-
mark.
Dem er det danske mindretal
med underskrivelsen af resul-
tataftalerne på lørdag der-
med en forpligtende del af -
på godt og ondt - især på
godt!
Ligeberettigelse og ligestilling
fra officiel dansk side! Der er
virkelig meget at glæde sig
over.
Og vender man blikket mod
Kiel, kan man i den forbin-
delse kun græmmes: Gid de,
der har noget at skulle have
sagt dér, kunne tage ved lære
af, hvordan man behandler
et mindretal!
SYDSLESVIGSK FORENING

En historisk
dag
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10.
SSF: Symfonikoncert med Concerto Copenhagen i St. Marienkirche, Flensborg kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Bingo på Jørgensby-Skolen kl. 19.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Lyksborg: Udflugt til symfonikoncerten med Concerto Copenhagen i St.
Marienkirche, Flensborg
YDUN: Fredagsbiograf på Valsbølhus kl. 17
Vanderup UF: Ungdomsgeneralforsamling på skolen kl. 16
SSF-distrikt Tønning: Cocktailaften med Reimer Jensen i Skipperhuset kl. 19
SSF-distrikt Pris-Klaustorp: Generalforsamling på Christianshus kl. 19.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Damholm: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Satrup/Havetoft  og SSW-distrikt Havetoft: Generalforsamling på Satrup
Skole kl. 19
SSF-distrikt Thumby: Værkstedsaften hos familien Bock kl. 19.30
11.
SSW: Kursus i ”Pressearbejde i kommuner og for landdagskandidater” på Slesvighus kl.
10-14
SdU: Minifodboldturnering for puslinge og mikropuslinge i Kejtumhallen kl.
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19
SSF-distrikt Moldened: Patchworkkursus i forsamlingshuset
12.
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte og Foreningen Norden: Foredrag om polarhunde i Det
Danske Hus kl. 14
Den danske menighed i Valsbøl: Generalforsamling efter gudstjenesten på Valsbølhus kl.
11
13.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Margretheklubben i Menighedshuset kl. 14
Flensborg Ældreklubben Duborg: Overraskelseseftermiddag i Toosbüygade 7 kl. 15
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske Skole kl.
19.30
SSF- og SSW-distrikt Hanved/Langbjerg: Generalforsamling i Langbjerg Forsamlingshus
kl. 19
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus med kaffe og hygge kl. 15.45-16.45
SSF Egernførde: Foredrag med dr. Reinhard Laszig om „Der Mann, der seinen Kopf
verlor – Struensee, Mediziner und Aufklärer“ i Medborgerhuset kl. 19.30
14.
Det lille Teater Flensborg: Musicalen „Cabaret“i Hjemmet, Marienstr. 20, kl. 19.30
Ansgar Menighed Flensborg: Paulus-læsekreds i menighedshuset kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Harreslev: Tur til Musicalen „Cabaret“ i Hjemmet
Vanderup UF: Generalforsamling i Dörpshuus kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Strukstrup: Generalforsamling på Strukstrup Skole kl. 20
SSF Midtangel Seniorklub: Ældreeftermiddag med Nintendo WII i Satrup Skole kl. 15
15.
SSFs årsmødeudvalg: Åben koncert til finding af en Sydslesvig-sang til årsmøderne 2012,
Flensborghus kl. 19
SdU: Dansens dag – kursus for børnehavepædagoger og lærere på Læk Danske Skole kl.
15.30 – 17.30
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med forfatteren Egon Clausen om ”Mit Danmark –
Vestjylland” på Dansk Centralbibliotek Flensborg kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Store Vi: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Sønderløgum og Omegn: Generalforsamling på Bavnehøjskolen kl. 19
Slesvig Menighedspleje: Den nye præst Paul Møller fortæller om sit liv og baggrund i
Ansgarsalen kl. 14.30
16.
Det lille Teater Flensborg: Musicalen „Cabaret“i Hjemmet, Marienstr. 20, kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge på skolen kl. 19.30
SSW-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling hos Anke Schulz kl. 19
SSF-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF Torsdagsklubben Mårkær: Møde for de ældre i mødelokalet i børnehaven kl. 15
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MENIGHEDER GÆSTER MOSKE

PÅSKEBASAR BØGLUND

OM KRIMINALITET

SPROGFORENINGEN

OM WASSERSLEBEN

VELGØRENHED

[KONTAKT] Prinsesser, trolde og sure
drager. Alt er på spil i Dolas Dukke-
teater, der indtager scenen på Flens-
borg Bibliotek lørdag den 11. februar
kl. 11.
For små børn og deres voksne.

Dolas dukker
indtager
scenen

Ledige salgsboder
[KONTAKT] SSF-distrikt Bøglund
arrangerer en påskebasar søndag
den 25. marts fra kl. 10-17 i Bøg-
lund Forsamlingshus, Flensborg-
gade/ Flensburger Str. 29.

Der er enkelte pladser til salgsbo-
der endnu, så hvis du har noget,
du gerne vil sælge, er du velkom-
men til at ringe til Ingrid Mun-
necke, tlf. 04623 - 556.

[KONTAKT] SSF og SSW Flensborg
inviterer de ældre til kaffemøde om
kriminalitetsforebyggelse for ældre
onsdag den 22. februar kl. 15 på
Flensborghus. Byens sikkerhedskom-
mitterede Horst Jacobsen og SSW-by-
rådsmedlem Edgar Möller (i stedet for
som bebudet Silke Hinrichsen) orien-
terer, mens slagets gang styres af SSF-
byformand Preben K. Mogensen.

Kaffemøde
[KONTAKT] Gisela og Bode Daetz,
Kobbermølle, fortæller om Was-
sersleben/ Sosti og von Wasser -
schlebe på et SSF-distriktsarrange-
ment i Kobbermølle Danske Skole
tirsdag den 14. februar kl. 19.30-
21.30.
Alle er velkomne.

Daetz fortæller

Status og foredrag
[KONTAKT] Sprogforeningen i Syd-
slesvig inviterer til generalforsamling
torsdag den 23. februar kl. 19.30 på
Christian Paulsen-Skolen, Søndergra-
veme/ Südergraben 36 i Flensborg.
Generalforsamlingen indledes med
et foredrag ved dr. Elin Fredsted fra
Flensborg Universitet: ”Om dansk og
tysk høflighed, som den kommer til
udtryk i sproget”.

Dagsordenen for den efterfølgende
generalforsamling rummer bl.a. be-
styrelsens beretning ved formand Lis-
bet Buhl og drøftelse af samme -
med mulighed for at komme med til-
skyndelser til kommende arbejde,
regnskab, beretning fra biblioteksbe-
styrelsen v. Georg Buhl, behandling
af indkomne forslag, valg til bestyrel-
sen: kasserer Diana Jessen er på valg

men genopstiller ikke, protokolfører
Jens Erik Salomonsen og bestyrelses-
medlem Bettina Andresen er ligele-
des på valg og genopstiller.
Andre valg: en suppleant, to reviso-
rer og repræsentanten i biblioteksbe-
styrelsen; Georg Buhl er på valg og
genopstiller.

Georg Buhl, medlem af biblioteksbe-
styrelsen. (Foto: Lars Salomonsen)

Lisbet Buhl, formand. (Foto: Martina
Metzger)

Dr. Elin Fredsted, foredragsholder. (Fo-
to: Lars Salomonsen)

Festlig koncert venter
[KONTAKT] Ansgar Kirke i Flensborg-
Nord arrangerer en festlig velgøren-
hedskoncert med HäppiSingers og
MoinMojn-duoen lørdag den 11. fe-
bruar kl. 16.
Efter koncerten er der traktement og
hygge i menighedshuset med koret.
Ingen entre, men alle indtægter går
til fordel for Cornelius Hansen-Sko-
len og børnehaven Ingridhjemmet
(skolegård og legeplads). Tak altså for
en god gave! siger initiativtageren,
SSF Flensborg Nord.
HäppiSingers er et blandet kor på 55
medlemmer og med hjemsted i An-
gel. Koret har eksisteret i lidt over 20
år og er bl.a. blevet kendt for sin fa-
ste deltagelse ved flensborgske byfe-
ster. Koret er meget værdsat for sin
dygtighed og sangglæde.
Ved velgørenhedskoncerten i Ansgar

Kirke står igen en bred buket af
kendte sange (”oldies”)  fra populær-
musikken på programmet, men også
andre.
Korets leder er fra begyndelsen Ger-
hard Strahlendorf, der tillige er den
ene halvdel af duoen ”MoinMojn”.
Sammen  med Rainer Porsch, der
også synger og spiller for koret,  vil
de som ”MoinMojn-Duo” spille og
synge for på fire danske fællessange. 
SSF Flensborg Nord ved dets for-
mand Preben K. Mogensens byder
velkommen til denne koncert, me-
dens skoleinspektør Knud Ramm
Mikkelsen, Cornelius Hansen-Skolen,
siger et par ord før sidste sang.

Koncerten finder sted til fordel for en
ny skolegård, og det er håbet, at
koncertgæsterne vil give så flittigt, at
der også bliver en donation til lege-
pladsprojekt i børnehaven Ingrid-
hjemmet. Vicebypræsident Erich Sei-
fen, SSW, er blandt gæsterne, me-
dens overborgmester Simon Faber
med beklagelse har meldt afbud.
Alle, der kan komme, kan vente en
festlig oplevelse. 
Efter koncerten er der et lille trakte-
ment i menighedshuset for og med
koret, hvor alle med tid og mulighed
er velkomne til at lade eftermiddag
og aften klinge ud. MoinMojn-Duo-
en fra Flensborg.

HäppiSingers fra Angel.

MoinMojn-Duoen fra Flensborg.

Fælles kredsudflugt
[KONTAKT] De danske menigheder i
Harreslev, Hanved, Valsbøl, Medelby,
Skovlund og Ugle Herred afholder
lørdag den 25. februar en fælles ud-
flugt til moskeen i Rendsborg.
Der er fælles bus fra den danske kir-
ke i Jaruplund kl. 8.30, den danske
kirke i Harreslev kl. 9, Valsbøl kl.
9.30 og Tarp kl. 10.
Deltagerne får en rundvisning i mo-
skeen, og derefter kan de overvære
middagsbønnen.
Fra moskeen køres til kromiddag for
egen regning.
Turen afsluttes i den danske kirke i

Rendsborg.
Der er plads til 35 deltagere.
Tilmelding kan ske til Susanne Bram-
sen Böll: 0461 71334, Finn Rønnow:
04639 823 og Ib Nedergaard Chri-
stensen: 04638 80131.

Inger Blitger

Moskeen i Rendsborg er fra 2009. Den er den største i Slesvig-Holsten og den
næststørste i Nordtyskland. Kuplen er 8 m i diameter, og der er to minaretter
på 26 m. Ud over et 150 kvm stort bederum er der diverse andre lokaler. I be-
derummet er der plads til 200 mennesker på gulvet og 100 på balkonen. Fre-
dagsbønnen forestås af imamer fra Hamborg. (Arkivfoto: Bernd Bossemeier)
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FLENSBORGMENIGHEDERNE

RENDSBORG-EGERNFØRDE

KEJTUM

CONCERTO COPENHAGEN

Film og foredrag
[KONTAKT] Som supplement til
oversigten over Flensborg-menighe-
dernes fællesarrangementer - åbne
for alle interesserede - på sidste uges
KONTAKT:

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
Biffen viser Headhunterne, instr.
Morten Tyldum, Norge 2011
Sted: Flensborghus, Nørregade/ Nor-
derstr. 76.

Onsdag den 22. februar kl. 19.30
Foredrag v. Karsten Merrald Søren-
sen, ph.d-stipendiat: 

Kristendommens opgør - senmiddel-
alderens og reformationens kirkehi-
storie.
Sted: Dansk Centralbibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59.
Entré: 5 euro.

Tirsdag den 28. februar kl. 19.30
Foredrag v. Victor Greve, feltpræst:
Karabin og evangelium - om at være
feltpræst i Afghanistan.
Kirken er, hvor dens medlemmer er.
Victor Greve fortæller om sit arbejde
som feltpræst for de danske kampsol-
dater i Afghanistan. Han viser bille-

der fra fronten og fortæller om at le-
ve i en krigszone med daglige angreb
på lejrene, om kaotiske vejrforhold,
om de hårde vilkår både i lejrene og
uden for lejrene, om kammeratska-
bet og konsekvenserne af at påtage
sig et ansvar i høj-kritiske situationer. 
Arrangør: Flensborg Kirkehøjskole,
Folkeuniversitetet og Sydslesvigsk
Forening.
Sted: Flensborghus, Nørregade/ Nor-
derstr. 76.
Entré: 5 euro

Fokus på Struensee
[KONTAKT] Hans Jørg Petersen og
Egernførde SSF-distrikt er klar til at
fortsætte den historiske foredrags-
række omkring vor egen historie
med Struensee´s fald og skæbne på
skafottet   i april 1772 ved dr. Rein-
hard Laszig torsdag den 16. februar
kl. 19.30 i Medborgerhuset på H.C.
Andersensvej i Egernførde.

Foredragholderen fra Kiel, læge som
Struensee, har gennem en årrække
beskæftiget sig med emnet. Struen-
see havde på rekordtid opnået den
allerstørste magt i kongeriget og der-
med også skabt sig så mange fjender,
at de valgte at få ham fjernet. Dron-
ning Caroline Mathilde, hans elsker-
inde. blev derefter landsforvist og

endte sine dage på slottet lang væk i
Celle.
En spændende historie venter deta-
gerne denne aften.
Næste foredragsaften bliver den 15.
marts med Louisenlund, slottets hi-
storie og nuværende dagligliv, som
emne.

Rift om åbningstider
[KONTAKT] Da Ejderhuset i Bydels-
dorf blev indviet i september 2011,
var det også fødselstimen for et nyt
amtssekretariat i Rendsborg-Egernfør-
de.
Amtsstyrelsen havde nemlig efter af-
tale med amtskonsulenten og gene-
ralsekretariatet besluttet, at der fra
nu af skulle være fast sekretariatsbe-
tjening i Bydelsdorf to dage om
ugen, onsdag og torsdag.
Den ny ordning betyder samtidig, at
kontoret i Medborgerhuset i Egern-
førde er lukket på de to dage. Telefo-
nerne i Egernførde bliver ganske vist
stillet om til Bydelsdorf i disse to da-
ge, ligesom det er muligt at kontakte
de ansatte via e-mail, men det er ik-
ke nok, mener Fred Witt, SSFs di-
striktsformand i Egernførde. 
På generalforsamlingen sidst udtrykte
Fred Witt utilfredshed med denne
nye ordning. Han kræver kontoret i
Egernførde bemandet mandag til fre-
dag: - Egernførderne har været vant
til at have sekretariatsbetjening hele
ugen, og sådan vil vi gerne have det
igen, sagde han.

Han blev bakket op af sin forgænger
på posten, Hans Jørg Petersen, der
understregede, at Egernførde i
mands minde har været centrum for
det danske arbejde i Rendsborg-
Egernførde Amt.
I SSF-distriktet Rendsborg-Bydelstorp
ser man lidt anderledes på sagen: -
Vi er utroligt glade for, at vi endelig
har fået sekretariatsbetjening, for det
har gavnet vort foreningsarbejde me-
get, sagde distriktsformand Margret
Mannes på den nyligt afholdte gene-
ralforsamling i Ejderhuset.
- Det vil vi gerne holde fast i, selv om
der sidder en formand i Egernførde,
der åbenbart ikke under os den sam-
me service, som man selv har nydt
godt af i årtier. Det synes jeg er ret
egoistisk, sagde en synligt forarget
Margret Mannes.
Den nyvalgte næstformand i Rends-
borg, Bente Lange, opfordrede til at
gøre en indsats for at holde fast i den
nuværende ordning: - Vi har i al den
tid, jeg mindes, været henvist til at
køre helt til Egernførde, når vi ville
noget. Det ny sekretariat i Bydelsdorf

har lettet vort daglige foreningsarbej-
de utroligt meget, så det bør vi kæm-
pe for at beholde, sagde hun.
SSFs amtsformand Anne Mette Jen-
sen understreger, at der ikke er øko-
nomiske ressourcer til at ansætte
yderligere personale til at bemande
begge sekretariater permanent. På
den baggrund finder hun den ny
ordning meget fair: - Vi har valgt at
indføre åbningstider i Bydelsdorf for
at styrke de senere års positive med-
lemsudvikling i Rendsborg-området.
Egernførde har fortsat sekretariatsbe-
tjening tre dage om ugen, Rendsborg
to. Det må da anses for at være en ri-
melig fordeling, pointerer hun. 
Den ny ordning med to amtssekreta-
riater er foreløbig vedtaget til at køre
i et år, hvorefter den skal evalueres.
Åbningstiderne vil dog formentlig al-
lerede være et emne igen i april, når
der indkaldes til amtsgeneralforsam-
ling i Ejderhuset.
(Kilde: Rendsborg-Egernførde SSFs
hjemmeside)

pd

Margret Mannes. Fred Witt. (Foto: Thomas Wiltrup) Anne Mette Jensen.

Om Danmark og Vestjylland
[KONTAKT] Onsdag den 15. februar
kl. 14.30 holder forfatteren Egon

Clausen, København, et foredrag "Mit
Danmark - Vestjylland" på Dansk
Centralbiblioteket, Nørregade/ Nor-
derstr. 59 i Flensborg.
Egon Clausen er født og opvokset på
en hedegård i Vestjylland.
Efter et liv i København, hvor han var
redaktør på Danmarks Radio, har
han skrevet bøger om sin hjemegn,
der var stærkt præget af Indre Mis-
sion.
Hans erindringer er udgangspunktet
for et foredrag, hvor modsætningen
mellemdet traditionsbundne liv på
landet og det moderne liv i storbyen
også giver ham anledning til at sige
noget om de sammenstød mellem
tradition og modernisme, der er et af
de dominerende temaer i verden af i
dag. Entré inkl. kaffe 3 euro; tilmel-
ding til Bysekretariatet, tlf. 0461-
14408126, senest i overmorgen, fre-
dag middag.

Symfoniens barndom
[KONTAKT] I morgen, fredag den 10.
februar kl. 20 indbyder SSF og Con-
certo Copenhagen til koncert i Ma-
riekirken i Flensborg.
At kunne tilbyde et symfonisk pro-
gram har hidtil været umuligt for det
internationalt anerkendte Concerto
Copenhagen. Men de har ladet sig
inspirere af Haydns virksomhed i
Esterhazys sommerslot i Ungarn, hvor
15 musikere stod for musikken. Det-
te format passer Concerto Copenha-
gen perfekt, og under dirigent Lars
Ulrik Mortensens ledelse bliver den
musikalske fortolkning usædvanligt
transparent og tydelig med en nær-
mest kammermusikalsk fleksibilitet.
Uimodståeligt underholdende - ikke
mindst også solisten Antoine To-
ronczyk, obo.

Programmet: Händel: Ouverture til
”The Triumph of Time and Truth”,
C.Ph.E. Bach: Obokoncert i Es-dur,
Mozart: Symfoni nr. 4 i D-dur, J.C.
Bach: Sinfonia i D-dur (Sorø) og
Haydn: Symfoni nr. 34 i d-mol.
www.coco.dk

Concerto Copenhagen.

Biike-grønkål
[KONTAKT] Aktiv Café Kejtum invite-
rer til grønkålsspisning i cafeens klu-
blokale i  Kejtum biikeaften tirsdag
den 21. februar kl. 19.30.
Pris pr. person 16 euro incl. 1 snaps.
Vi vil dermed gerne viderføre den
gamle tradition og håber på god del-

tagelse. Tilmelding til  Peter Petersen,
tlf. 449474 eller petermatjes@hot-
mail.com. Aktiv Café Kejtum er hele
øen Silds aktive mødested hver første
og tredje onsdag i måneden kl. 18-
22. www.aktivcafe-sylt.de

Peter Petersen

Generalforsamling og 
stiftende generalforsamling
[KONTAKT] Mandag aften på vej til
Sild, det er koldt. Generalforsamlin-
gen i Kejtum SSF skal starte kl. 19, og
vi hører en stemme i togets højtaler,
at et skiftespor er frosset til, så vi må
vente, til de får det problem ordnet.
Efter en halv times tid fortsætter to-
get, så vi ankommer til Sild med ¾
times forsinkelse. 
Men i Kejtum var de så flinke at ven-
te på os fra fastlandet.
Ved SSF-distriktets generalforsamling
kunne formanden Inge Bennör Maet-
her berette om et godt år med man-
ge godt besøgte aktiviteter og et let
stigende medlemstal. Glædeligt nyt.
Ved valgene blev Angelika Eck gen-
valgt som kasserer, og Hiltje Vriese-
ma blev genvalgt som næstformand.
Derefter er det Aktive Kvinders tur til

at holde generalforsamlinger. Først
opløses distrikterne Kejtum og Ve-
sterland, siden stiftes det nye distrikt
”Aktive Kvinder Sild”. Margrid Jensen
fra kredsstyrelsen leder kyndigt gen-
nem mødet, og valgene giver følgen-
de resultat: Formand Erika Henning-
sen, næstformand Ingrid Liedtke,
protokolfører Rita Ernst, kasserer Hel-
la Michel, bisidder Monika Eckel-
mann, suppleanter Gisela Petersen
og Betty Weissenberger, revisorer
Irmtraut Jürgensen og Ulrike Krüger.
Det nye distrikt har ca. 50 medlem-
mer. 
Planlagte arrangementer er loppe-
markedet den 22. april i Kejtumhal-
len kl. 11-17 og lottoaftenen den
1.12.

lp

Den nye bestyrelse hos Aktive Kvinder Sild. (Foto: Lars Petersen)

Egon Clausen om Danmark og Vestjyl-
land næste onsdag i Flensborg.
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DEN DANSK-TYSKE REGION

SSW

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
distrikt i Frederiksstad byder onsdag
den 7. marts sine medlemmer på
en gastronomisk oplevelse. 
Ja, faktisk på to, for først skal man
hygge sig med at lave mad sammen
og siden med at fortære den.
Det foregår på Hans Helgesen-Sko-
len, og begynder kl. 19.
Og det foregår endog under kyndig
vejledning. Distriktet har indfor-
skrevet den anerkendte kok Tho-
mas Friess som instruktør. 
Vil man være med, må man dog
forlods tilmelde sig til Sonja Wulff
på tlf. 04881 937707 
senest den 1. marts.

Kokkekursus i 
hollænderbyen

[KONTAKT] Lørdag den 3. marts by-
der SSF-distrikt Frederiksstad sine
medlemmer på lottoaften. Den fin-
der sted på Hans Helgesen-Skolen og
begynder kl. 19. 
Distriktet tilbyder afhentning i hjem-
met, hvis man er dårligt gående. Man
skal blot ringe til Gerd Buntkowski på
tlf. 04881 1348.
Der serveres varme pølser og drikke-
varer i pausen. Også distriktet i Hu-
sum kalder til lottoaften. Det er på
Husumhus fredag den 9. marts kl.
19. Her er det som vanligt slagteren i
Hatsted, der er præmie-sponsor. Han
er også leverandør af de pølser, der
her bliver serveret i pausen.
Man må forud tilmelde sig hos for-
mand Daniela Caspersen på tlf.
04843 202493.

Vintertid 
er lottotid

www.sdu.de

     

Familieaktivitetsdag
18. februar 2012 i Idrætshallen 
Moltkestr. 20c, 24937 Flensburg

Et fyrværkeri af forskellige aktiviteter  
for alle aldre fra kl. 14.00 – 17.00:

Familierekorder

       Entré:

        Kl. 17.00 starter  
       familiekoncerten med  …

Ann & Aberne

Dagen slutter  
ca. kl. 18.00.

Regionen lægger køreplan frem mod 2020
[KONTAKT] Med et nyt fælles brand i
bagagen vil parterne bag den dansk-
tyske region udarbejde en ambitiøs
vision frem mod 2020. Det politiske
og økonomiske samarbejde skal styr-
kes, for eksempel med et forum af
folkevalgte.
"Den dansk-tyske region. Vi overskri-
der grænser" lyder det nye navn og
slogan for det dansk-tyske samarbej-
de, som har bredt sig på alle niveau-
er hen over grænsen. Navnet supple-
res af et logo – en blå-grøn vindmølle
– som henviser til en af regionens
seks styrkepositioner, bæredygtig
energi.
Den nye fælles identitet blev præsen-
teret på en dansk-tysk regionalkonfe-
rence 2. februar i Sønderborg foran
ca. 225 aktører fra hele regionen. Ar-
rangør var det fælles erhvervsprojekt
Vækstcentret, og den danske for-
mand for centrets politiske styregrup-
pe, regionsrådsformand Carl Holst
(V), benyttede lejligheden til at lan-
cere en model for det videre arbej-
de.
Forum af folkevalgte: Idéen er at ud-
arbejde en 2020-vision for, hvor den
fælles region skal være om otte år.
Her kan man eksempelvis forestille
sig at nedsætte et grænseoverskri-
dende forum af folkevalgte politike-
re, som kan træffe demokratisk fun-
derede beslutninger for hele regio-

nen.
- Tiden er inde til, at vi tager større
skridt og ser længere frem. Jeg kunne
godt forestille mig en politisk forsam-
ling af en art, som kan tage politisk
ansvar og sikre handling. Under alle
omstændigheder er det vigtigt, at vi
tør tænke nogle visionære tanker
om, hvad der kan skabe sammen-
hæng og udvikling i regionen frem-
over, siger Carl Holst (V).

Muligheder bliver tydelige: Også Tor-
sten Albig (SPD), overborgmester i
Kiel og tysk formand for Vækstcen-
trets styregruppe, bakker op om en
visionær 2020-plan for området. En
plan, som kan få luft under vingerne
med den nye fælles identitet.
- Hvis vi vil markedsføre os med suc-
ces over for mennesker og virksom-
heder, bliver vi nødt til at gøre regio-
nens muligheder mere tydelige. Det
nye design sikrer samarbejde indadtil

og viser en fælles identitet udadtil, si-
ger Torsten Albig.
Vækst og velstand: Alle parter under-
streger, at den fælles nye brandiden-
titet bygger på mange års små skridt,
og at der er et reelt indhold bag det
nye logo. Ministerpræsident Peter
Harry Carstensen har ikke kunnet
finde et lignende grænseoverskriden-
de samarbejde andre steder i Euro-
pa.

- Vi har ingen grund til mindreværds-
komplekser, for regionen er et poli-
tisk forbillede. Det viser det nye navn
og logo med al tydelighed: Skillelin-
jerne mellem danskere og tyskere
forsvinder mere og mere. Nu går ar-
bejdet mere på at sørge for vækst,
velstand og beskæftigelse på tværs af
grænsen, siger Peter Harry Carsten-
sen.

Marie Hauberg,
Region Syddanmark

Landsmøde med kandidatopstilling
[KONTAKT] SSW indkalder til ekstra-
ordinært landsmøde lørdag den 3.
marts kl. 10-13 i Hotel des Nordens i
Kobbermølle med valg af landsliste
og valg af valgkredskandidater samt
vedtagelsen af valgprogrammet til
landdagsvalget den 6. maj på dagsor-
denen.

SSWs landsstyrelse vil foreslå, at de
fire nuværende SSW-landdagsmed-
lemmer også til næste landdagsvalg
placeres på de fire første pladser.
Delegerede og gæster bedes tilmelde
sig hos SSW senest den 27. februar.
Dansk statsborgere har ifølge den
valgloven ikke stemmeret ved kandi-

datopstillingen, men må gerne stem-
me med, når det gælder valgpro-
grammet.
Kan man som valgt delegeret ikke
selv være til stede, bedes man sende
en stedfortræder.

Herlig væbnerweekend
[KONTAKT] Fredag aften mødte nog-
le af væbnene fra FDF Flensborg på
Kongeådalens Efterskole, hvor der
var væbnerweekend 27.-29. januar
for alle væbnere i Syd- og Sønderjyl-
land.
Efter indkvartering var der forbere-
delse til aftenens playback; deltager-
ne fra Flensborg blev sat sammen
med deltagerne fra FDF-kredsen i
Bredebro. Sammen fandt de titelsan-
gen til Depresionskomedien, Lykke,
Out of it med Fallulah.
Senere på aftenen var der et vældigt
lejrbål, hvor skiftevis de deltagende
kredse stod for playback-underhold-
ning og fællessang fra FDFernes sang-
bog March og Lejr. Fra sangbogen
blev alle de kendte FDF-sange sunget

med en sangkraft, så taget næsten
var ved at løfte sig.
Derefter var der det obligatoriske ori-
enteringsløb. Igen i år var det elever-
ne på Kongeådalens Efterskole, som
havde planlagt løbet, og de havde ta-
get højde for vejret; det var et stjer-
neløb, hvor centrum var den opvar-
mede spisesal. De skulle finde for-
skellige spor, som kunne afsløre en
morder blandt efterskoleeleverne. Til
alt held var der enighed blandt
FDFerne, da løbet var overstået, om
hvem der var morderen. Som nat-
mad blev der serveret hotdogs.
Lørdagen startede lidt senere
end lørdage plejer at gøre på FDF-
lejr. Der blev serveret MoKost kl. 10.
Det var en sammentrækning af mor-

genmad og frokost.
Derefter var der mulighed for væb-
nerne at vælge forskellige værkste-
der; primitiv madlavning på målsted i
det stille frostvejr, optage en video-
film, eller krea- og design, hvor
FDFerne kunne få mulighed for at vi-
se deres kreativitet.
Efter eftermiddagskagen var det slut
med stille-siddende aktiviteter;
alle skulle ud i idrætshallen for at be-
væge sig. Dér prøvede FDFerne for-
skellige lege og andre udfordringer.
Søndag sluttede af med det sidste
modul, hvor væbner-pigerne fra
Flensborg havde valgt foto.
En herlig weekend for de unge og
deres ledere.

st.

Kvikke piger - også fra Flensborg FDF - på væbner-weekenden på Kongeådalens Efterskole. (Foto: FDF)
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BALLET I AFTEN

GRÆNSEOVERSKRIDENDE KAPPESTRID

KLANGSKÅLE OG FANTASIREJSE

Rhapsody i Husum
[KONTAKT] Hvis man er heldig, er
der at få billetter endnu til SSFs fan-
tastiske balletaften med Dansk Dan-
seteater og deres ballet Rhapsody i
aften, torsdag kl. 20 på Husumhus i
Husum
Rhapsody er skabt af to af Danmarks
mest pris-belønnede og kritikerroste
moderne koreografer: Tim Rushton,
kompagniets kunstneriske leder og fi-
redobbelt Reumertvinder - og Kim
Brandstrup, den dobbelte Laurence
Olivier-vinder.
Danseforestillingen er som et symfo-

nisk digt, hvor dansen i samspil med
klassiske operaværker beskriver li-
denskabens pris.
Tim Rushton og Kim Brandstrup ko-
reograferer hver sit værk til denne
helaftensforestilling, hvor Dansk
Danseteaters internationale dansere
skaber et bevægende billede af hver-
dagens ensomhed, drømme og
længsler.
Varighed: 80 minutter inkl. pause 
www.danskdanseteater.dk

Fra Rhapsody.

[KONTAKT] Det tyske mindretals
Bildungsstätte Knivsberg inviterer i
samarbejde med Bund Deutscher
Nordschleswiger som led i den
nordslesvigske ungdomsmusikfestival
alle unge bands fra regionen Sydsles-
vig og Nordslesvig til at deltage i en
stor band contest tirsdag den 21. fe-
bruar.
Alle Bands er velkomne til at møde
op kl. 9 og afholde prøve samt
soundcheck til kl. 16.30.
Kl. 17 bliver der så koncert, hvor alle
bands får mulighed for at spille to
sange på scenen i koncertsalen.
Der er professionel ledsagelse hele
dagen, og der er fri forplejning til alle
deltagere.
Det band, der vinder førstepræmien,
kan tage hjem med en kontrakt om
en album-CD-produktion i Knivs-
berg-tonestudiet i lommen.
Bands bedes tilmelde sig på
info@knivsberg.dk

MM

Unge bands
til contest

NUSSBAUMER & WESTER

12 junge Talente für Heart & Soul-
Workshop gesucht
[KONTAKT] George Nussbaumer
und Richard Wester haben sich zu
einem neuen Abenteuer zusammen-
getan: Im April planen die beiden

Ausnahmemusiker das Gospel- und
Soulprojekt "Heart & Soul" mit 12 zu
castenden, jungen Gesangstalenten
aus Dänemark, Deutschland und
Österreich.
In einem einwöchigen Workshop auf
dem Jugendhof Scheersberg soll die
internationale und Generationen
überspannende Gruppe zusammen-
geschmiedet werden, um dann Ende
April zu einer grenzüberschreitenden
Tournee zu starten. Geplant sind 4-5
Auftritte in Norddeutschland und
Süddänemark, im Sommer in Öster-
reich. George Nussbaumer (Gesang/
Keyboard) ist in seiner österreichis-
chen Heimat u.a. durch seine Teil-

nahme für Österreich beim „Grand
Prix Eurovision“ 1996 (10. Platz) be-
kannt. In Deutschland ist er bislang
eher ein Geheimtipp. Der von Ge-

burt an blinde Vorarlberger gilt als
die „schwärzeste Stimme Öster-
reichs“. 2010 veröffentlichte er seine
von der Presse gefeierte aktuelle CD
„Off-Roader“ mit Texten von Man-
fred Maurenbrecher.
Richard Wester (Saxophone/ Flöten),
zuhause bei Flensburg, ist mit sei-
nem unverwechselbaren Ton und
seiner Vita einer der bedeutendsten
Saxophonisten  des Landes. Er spielte
u.a. bei und mit Ulla Meinecke, BAP,
Reinhard Mey oder Udo Lindenberg.
Seit 1986 hat er 16 eigene CDs ve-
röffentlicht und komponiert aufwen-
dige Cross-over-Musiken, so zuletzt
die „Medea“ für das Ballett des

Schleswig-Holsteinischen Landes -
theaters. 
Das Casting
„Heart & Soul“ sucht jeweils 4 junge
Gesangstalente aus Österreich,
Deutschland und Dänemark im Alter
von 18 bis 30 Jahren, die gerne an
dem Workshop- und Konzertprojekt
teilnehmen würden. Der Workshop
findet statt vom 11. bis 15. April auf
dem Jugendhof Scheersberg, die
Konzerte im Anschluss daran vom
18. bis 22. April in Deutschland und
Dänemark. Vorraussetzung für die
Teilnahme sind ausreichende Vor-
kenntnisse bzw. Erfahrungen in Gos-
pel- und Soulmusik und Chorgesang.
Den Teilnehmern entstehen keinerlei
Kosten; für die Konzerte werden
kleinere Honorare ausgezahlt.
Dänemark-Casting: Freitag, 17. Fe-
bruar, 15 Uhr, Sønderborg Musiksko-
le, Skovvej 16. 
Deutschland-Casting: Sonnabend,
18. Februar, 15 Uhr Musikschule
Flensburg, Marienkirchhof 2-3, Rm
103, Emmi-Leisner-Saal.
Österreich-Casting: 13. und 14. Fe-
bruar, Dornbirn.
Kontakt: the project, Hattlundmoor
44,  D-24972 Quern, Tel./Fax:
04632-7560/ 7, the.project@t-onli-
ne.de.
www.richardwester.de 
www.george.ch

Nussbaumer und Wester suchen 12 junge Gesangstalente.

Kurser for alle
[KONTAKT] Også i denne uge har
Aktivitetshuset i Nørregade/ Norders-
trasse i Flensborg gode tilbud til alle
interesserede. Tilmelding er påkrævet
til alle nævnte kurser: tlf. 0461 150
140 eller mail: akti@sdu.de

SKRIV SÅ DET FÆNGER
På et 15 timers skriveværksted med
journalist og Master i Professionel
Kommunikation Niels Ole Krogh læ-
rer du at skrive, så det fænger. Kurset
er rettet til dig, der vil lære at kom-
me ud med dit budskab, til dig, der
vil øge chancerne for at blive optaget
på journaliststudier i Danmark eller
til dig, der vil lære at skrive mere le-
vende, præcist og overbevisende. På
kurset bliver der taget udstrakt hen-
syn til den enkelte deltagers ønsker
og formål med at deltage i kurset. Du
får personlig sparring og “lektier” for
mellem lektionerne for at få størst
udbytte af kurset.
15.2., 8.3., 21.3., 17.4., 24.4. kl. 18-
21 (52 euro).

EXCEL REGNER DET UD
Excel er en del af Microsoft Office-
pakken. Kurset introducerer Excel
som et ”regne”-program, der kan lø-
se hverdagsopgaver, hvor der indgår
tal og udregninger - det kan f.eks.
være at ”regne” ud til en fest, hvor
mange gæster, der kommer til festen,
hvor store mængder brød, vin og ost,
der skal købes til 10, 20 eller 30 per-
soner, og hvad festen kommer til at
koste. 

Fredag den 10.2. kl. 17-20 og lørdag
den 11.2. kl. 10-15 ved Lisbet Mik-
kelsen Buhl (27 euro). 

MULTIKREATIV FILT 
På kurset lægges der fokus på det så-
kaldte nunofilt, dvs. at uld og vævet
eller strikket stof filtes sammen. Nu-
nofilt egnes især til beklædning, og
der nunofiltes i både vaskemaskine
og tørretumbler. Det færdige filt kan
bruges direkte til f.eks. et halstørklæ-
de eller sys til hatte, huer, veste eller
jakker. Det filtede arbejde får to for-
skellige overflader, der kan udnyttes.
Ofte bliver nunofilt let og luftig, fordi
der filtes på silke, bomuldsgaze eller
chiffon. Deltagerne må gerne tage
deres eget materiale med til kurset.
Men der stilles også materiale til rå-
dighed. 
Lørdag/ søndag den 11.2./12.2. kl.
10-16 ved Bodil Senn (39,50 euro +
materiale).

EXCEL HOLDER STYR
Kurset introducerer Excel som et ”da-
tabase”-program, hvor det kan løse
oversigts- og sorteringsopgaver - det
kan f.eks. være ”database” for en
fest, for at holde styr på gæsternes
navne og adresser, have check på
særlige ønsker og behov - f.eks. vege-
tarer, eller for at bruge Excel til at
brevflette invitationer og svarbreve til
gæsterne.
Fredag den 17.2. kl. 17-20 og lørdag
den 18.2. kl. 10-15 ved Lisbet Mik-
kelsen Buhl (27 euro). 

... og  bl.a. i multikreativ filtning tilbydes. (Fotos: Aktivitetshuset)

Kurser i fængende skrivning...

Et pusterum fra hverdagen
[KONTAKT] SSF Tarp/Jerrishøj invite-
rer alle interesserede til en wellness-
eftermiddag. Edel Linke fra Flensborg
fører deltagerne igennem et program
for krop og sjæl, der munder ud i
dyb afspænding.
Til dette formål vil hun bl.a. bruge
klangskåle, som producere alpha-
hjernebølger, der er til stede i hjer-
nen ved dyb afslapning. Afsluttende
sættes der med nogle øvelser gang i
energien igen, så deltagerne går frisk

og udhvilet derfra.
Kurset finder sted lørdag den 18. fe-
bruar kl. 14-16.30 på Trene-Skolen i
Tarp. Medbring et tæppe og en måt-
te. Målgruppen er voksne fra ca. 16
år og opefter. 
Pris: SSF-medlemmer 7 euro/ ikke-
medlemmer 10 euro.
Tilmelding til Rosi Domke, tlf.
04638-297, eller Sonja Müller, tlf.
04638-899363.


