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SSF FLENSBORG AMT I.

REDAKTIONELT

Næste ugers KONTAKT
[KONTAKT] Grundet den tyske fri-
dag onsdag den 1. maj næste uge
er der lukket for det varme vand,
hvad redaktionelle bidrag til KON-
TAKT torsdag den 2. maj angår, al-
lerede mandag middag den 29.

april.
Noget lignende gælder i ugen ef-
ter, hvor torsdagen 9. maj er Kristi
himmelfart, så KONTAKT allerede
udkommer onsdag den 8. maj.
Også her er der redaktionsslut

mandag middag den 6. maj.
Men eventuelle bidragydere be-
høver altså ikke vente til manda-
gene med at sende stof.

Redaktionen

[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er
indkaldt til åbent møde (undtagen
sidste punkt: lukket møde) tirsdag
den 30. april kl. 19 i Garding Danske
Børnehave.
Dagsordenen omfatter foruden spør-
getid for medlemmer formandens,
Teater- og koncertudvalgets og Kul-
turudvalgets beretninger samt SSFs og
Danevirke Museums aktiviteter om-
kring 1864-markeringen i 2014. 

Hoved-
styrelsen

Bygeneral-
forsamling
[KONTAKT] I aften, torsdag kl. 19 er
der bygeneralforsamling for SSF
Flensborg By på Flensborghus. Dags-
ordenen omfatter en række beretnin-
ger med drøftelser - og valg af bl.a.
byformand.

Sommermøde
[KONTAKT] Vesterled kalder til årsmøde/ sommer-
møde i juni - og der er fortsat behov for flere støtte-
medlemmer.

Vestrock
[KONTAKT] SSFs "vestkystkultur" lakker mod enden i
denne omgang: Fredag er der Johnny Madsen Jam i
Frederiksstad.

Jazz
[KONTAKT] Også jazz på Flensborghus-sæsonen
lukker ned for denne sæson. Det sker med Mais
Uma på søndag.

Sæsonslut
[KONTAKT] Og også SSFs teatersæson er ved at væ-
re afsluttet. 3. maj i List og 4. maj på Flensborghus
er der "Forsamlingshuset"-teater med kaffebord.

Fra café-drøftelserne på SSF Flensborg amts generalforsamling.

Amtsformand Peter Kreutzer (stående) og dele af SSFs amtsstyrelse i Flensborg amt samt ordstyreren, hovedorganisatio-
nens 1. næstformand Jon Hardon Hansen på amtsgeneralforsamlingen. (Fotos: Marike Hoop)

Peter Kreutzer genvalgt
[KONTAKT] Amtsgeneralforsamlin-
gen for SSF Flensborg amt den 18.
april afsluttede den lange række af
generalforsamlinger i amtets distrik-
ter. 45 delegerede fra 15 af amtets
19 distrikter samledes for at afrunde
året 2012.
Amtet havde ved udgangen af 2012
3.341 medlemmer mod 3.298 i star-
ten af året.
SSFs 1. næstformand Jon Hardon
Hansen fungerede som mødeleder
for den debatlystne forsamling.
Amtsformand Peter Kreutzer kom i
sin beretning bl.a. ind på et store ak-
tivitetsniveau i distrikterne og takke-
de distriktsbestyrelserne for deres
store arbejde.

Under regnskabsberetningen blev
det tydeligt, at Flensborg amt ingen
spareklub er, da pengene bliver brugt
på medlemmerne; det samme gør sig
efterhånden også gældende for langt
de fleste af amtets distrikter. ”Det gi-
ver ingen mening, at søge om til-
skud, når man har nok på kistebun-
den”, mindede Peter Kreutzer for-
samlingen om, ”men ellers blander vi
os ikke i, hvad I bruger jeres penge
til”. 
Inden maden var der café-drøftelser,
hvor de delegerede drøftede emner
som ”Årsmøde; traditioner eller for-
nyelse?”, ”Integration af nye i min-
dretallet; hvordan får vi de nye
med?” og ”Oplysningsarbejdet i Dan-

mark.” 
Det hele blev afrundet med valget.
Peter Kreutzer blev genvalgt som for-
mand, og det samme gjaldt bisidder-
ne Annemarie Erichsen og Helle
Wendler. Majbrit Molter-Jahnke blev
akut forhindret i at møde op på ge-
neralforsamlingen, og da der ingen
skriftlig erklæring forelå, udgik hun af
amtsstyrelsen.
Margit Andresen og Charlotte Bassler
er fortsat suppleanter og Heinz-Peter
With og Karen Torp revisorer.
Amtet repræsenteres i Sundhedsrå-
det af Helle Wendler og i Voksenun-
dervisningens repræsentantskab af
Charlotte Bassler. 

mh

[KONTAKT] I dag møder Mindre-
talsrådet i Tyskland under for-
mandskab af SSFs formand Dieter
Paul Küssner forbundspræsident
Joachim Gauck i Berlin.
Selv om forbundspræsidenten
formelt ingen udøvende magt
har, er han dog et forbillede og
en politisk-moralsk instans i det
tyske samfund.
Gauck, teolog, kulturpersonlig-
hed og fredelig modstandsmand i
den hedengangne DDR, formår
gennem en talegave og en beske-
den, men anstændig fremtoning
at gøre indtryk på folk.
Gauck har tidligere givet udtryk
for, bl.a. under besøget i Slesvig-
Holsten for nogle uger siden, at
netop mindretal har hans fulde
sympati, og at mindretals medvir-
ken eksempelvis i landsregerin-
gen i Slesvig-Holsten er et plus
for alle parter.
Derfor vil Mindretalsrådet - be-
stående af repræsentanter for det
danske mindretal i Sydslesvig, fri-
serne, sorberne samt sinti & roma
- vinde ham som allieret og som
talsmand for en række mindre-
talspolitiske synspunkter og anlig-
gender.
I dialogen med Tysklands øverste
politiske repræsentant vil rådet i
dag formidle nogle af disse. Sam-

taleemner i præsidentens palæ
Bellevue i Berlin er således:
• Mindretalsrådets mindretals-
konference på forbundsplan i for-
året 2014, hvor man gerne ser
forbundspræsidenten som pro-
tektor.
• Mindretalsrådets appel til præ-
sidenten - også på vegne af min-
dretalsunionen FUEN - om at
støtte den underskriftsindsamling/
det borgerinitiativ, der på sigt
med 1 million underskrifter i syv
EU-stater skal animere EU-kom-
missionen og Europa-parlamentet
til konkret at drøfte og iværksætte
en aktiv mindretalspolitik.
• En åben meningsudveksling om
mindretal som merværdi og ide-
en om et europæisk mindretals-
forum i Flensborg.
• Sinti & romaernes situation i
Tyskland.
• Dybbøl-markeringen i 2014.
SSF som det danske mindretals
repræsentant i Mindretalsrådet
møder med den klare forvent-
ning, at forbundspræsidenten har
et åbent øre for de nationale
mindretals anliggender og de
mindretalspolitiske udfordringer,
som såvel mindretallene som for-
bundsrepublikken står overfor.

SYDSLESVIGSK FORENING

Mindretallene 
møder
forbunds-
præsidenten
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26.
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Sct. Hans kirke kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Besøg på ”Drageefabrik”, fra Havne-
spidsen kl. 14.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Medelby/Vesby og VUF: Besøg på Aktivitetshuset i Flensborg
De danske foreninger i Bredsted: Café Clemen med hotdogs og børnebiograf på sko-
len kl. 18
SSF i Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med koncert med Johnny Madsen
Jam på Hans Helgesen-Skolen, Frederiksstad kl. 20

27.
SdU: Kvalifikationsstævne til LM i petanque ved Harreslev Danske Skole kl. 10
SdU: Male-workshop for alle 7-15 årige i Aktivitetshuset, Flensborg kl. 10-16
SSW Flensborg by: Bustur „Ud og se med SSW" fra Skibbroen kl. 10
SSF-distrikt Oversø/Frørup: Ballroom-fitness på Trene-Skolen Frørup kl. 11-13
SSF-distrikt Munkbrarup: Forårsmarked i Oksbøl Forsamlingshus 27.-28.4.
SSF-distrikt Store Vi: Loppemarked i gymnastikhallen kl. 14-16
Aktive Kvinder Bredsted: Kreativdag på skolen kl. 10
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Tur til København, fra Schleihallenparkplatz kl. 6

28.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Kirkedag i Slesvig - gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl. 10
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus med Mais Uma kl. 20
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 17

29.
Sydslesvigsk Selvhjælp: Generalforsamling på Harreslev Fritidshjem kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
Dansk Erhvervsforening: Tur til Prag 29.4. – 3.5
SSF Sydtønder amt: Amtsgeneralforsamling i Foreningshuset, Nibøl kl. 19.45

30.
Borgerforeningen Flensborg: Alsang med Aase Abild i Restaurant Borgerforeningen kl.
19.30
Dansk Centralbibliotek og Foreningen Norden: Koncert Cornelis Vreeswijk med ”Feli-
cia” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
SSF: Hovedstyrelsesmøde i Garding Børnehave kl. 19
Flensborg SSF og SSW Sporskifte: Familie-forår på Oksevejens Skole kl. 17-19.30
Lyksborg Kvindeforening: Arkiv-kiggeri på skolen kl. 15.30

1.
Dansk Centralbibliotek Flensborg: Åbning af Jens Emil Mungaard-udstilling
Flensborg SSF-distrikt Nord: Vandredag, fra Lornsendamm kl. 9.30
Aktive Kvinder Bredsted: Ældreeftermiddag på skolen kl. 15
Slesvig Seniorklub: Bustur med kaffe og spisning kl. 14
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

2.
SSF: Meditationskoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Christuskirche, Nibøl
kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15-17
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for de ældre hos Gertrud Jochimsen kl. 15

UGEN 

DER kOMMER

HOS SSF EN UGES TID
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HUSUM SSF VEREIN NFI

VESTERLED

Verdens bedste praktikplads
[KONTAKT] Annalena Deutschmann
er 14 år og går i 8. klasse på Gustav
Johannsen-skolen i Flensborg. I sidste
uge var hun i praktik i SSF, på Dansk
Generalsekretariat i Flensborg, hvor
hun besøgte de forskellige afdelinger.
Verdens bedste praktikplads, siger
hun.
Hun var glad for at være der. Annale-
na kunne godt lide at arbejde i de
forskellige afdelinger. Hun har set,
hvordan SSF organiserer møder, afta-
ler og koncerter, og hvordan de min-
der om*) de danske overalt i Sydsles-
vig.
Annalena var især glad for presseaf-
delingen, fordi hun ønsker at blive
journalist senere.
Hun kan godt lide at fotografere i fri-
tiden. Hendes hobbyer er derudover
drama og sport.

Hendes største hobby er at skrive ro-
maner og noveller men også såkaldte
fan fictions **). Hun skriver de fleste
af dem på engelsk.
Annalena har en forestilling om at
blive journalist eller også læge i Eng-
land. Hendes største fremtids-ønske
er at få et job i England, som hun
godt kan lide.
Hun har mange mål, som hun også
agter at opnå. Hendes motto er: ”Li-
ve life for the moment, because eve-
rything else is uncertain.”

ad
*) minder om = hæger om
**) Fan fiction er ifølge DR/ Dansker-
nes Akademi en af de hurtigst vok-
sende litteraturformer i verden. Kul-
turfænomenet kan især ses på inter-
nettet, og det går ud på, at fans selv
digter videre på kendte historier. Annalena i praktik hos SSF.

Vesterled indbyder alle interesserede
til årsmøde/ sommermøde 15. juni.

(Arkivfoto: Annemarie Erichsen)

Årsmøde/ sommermøde 15. juni
[KONTAKT] Lejrskolehjemmet ”Ve-
sterled” inviterer til årsmøde lørdag
den 15. juni kl. 12.
Vesterleds bestyrelse indbyder med
fornøjelse alle interesserede til det
årlige sommermøde. Lejrskolehjem-
met ”Vesterled” er beliggende på Ve-
sterledvej 76, Sdr. Haurvig på
Holmslands Klit, ca. 9. km syd for
Hvide Sande.
Der bedes om tilmelding senest søn-
dag den 2. juni til formand Carsten
Dalgaard, Ikast, tlf. 0045 9715 5851,
e-post:
carstendalgaard@mail.tele.dk, eller
til Vesterled ved Lena Højer Ander-
sen, 0045 9731 5031. Ved senere til-
melding er der ingen garanti for rød-
spætte.
Vesterled bestyrelse - Carsten Dalga-
ard, Horst Werner Knüppel, Tyge Ru-
de Kristensen, Peter Johannsen, Jens
Andresen, Erling Bach, Frede Bennet-
sen og Lisbet Mikkelsen Buhl - gør
opmærksom på, at det fortsat legalt
at betale sit støttemedlemskontingent
på årsmødet eller til konto Reg.nr.
7641, kto.nr. 101 37 66 hhv. BLZ
215 201 00, kto.nr. 23 65 78 (se

vedtægter og kontingentmuligheder-
ne på www.syfo.de).

PROGRAM
Kl. 12: Middag med stegte rødspæt-
ter + dessert (150 kr. inkl. drikkeva-
rer, betales på dagen).
Kl. 13.30/ 14.00: Årsmødet indledes
(i dårligt vejr kl. 13.30 – i godt vejr
kl. 14).
Gæstetaler Anette Jensen, Nordisk
Informationskontor i Flensborg, får

ordet.
Kaffepause.
Ordet frit med hilsener fra nær og
fjern.
Deltagerne napper også en sang eller
flere undervejs.
Den organisatoriske del af årsmødet,
herunder de fortsatte byggeplaner &
regnskaberne.
Afslutning: Der står et slot i Vester-
led.

[KONTAKT] Welche Chancen bietet
Europa für Minderheiten und insbe-
sondere die Friesen?
Zu diesem Thema spricht Anke
Spoorendonk, Ministerin für Justiz,
Kultur und Europa, bei der Jahresver-
sammlung des Vereins Nordfriesis-
ches Institut am Sonnabend, 4. Mai,
ab 14 Uhr im Hotel Neuwarft, Nord-
seestr. 20, in Dagebüll.
Neben dem Bericht der Vorsitzenden
stehen eine Präsentation über die Ar-
beit des Nordfriisk Instituut und der
Haushaltsplan für 2013 auf der Tage-
sordnung.
Alle Interessierten sind willkommen.
Um Anmeldung beim Institut wird
gebeten: Telefon 04671/60120, Mail:
info@nordfriiskinstituut.de.

Die
Friesen
und
Europa

Fra en tidligere tur til Gendarmstien.
(Foto: Hans Jürgen Caspersen)

Forsker fortsat på Gendarmstien
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
distrikt Husum fortsætter sin udforsk-
ning af Gendarmstien og seværdighe-
derne langs den.
Næste tur er lørdag den 11. maj,
hvor det gælder stykket mellem Pad-
borg og Kollund.
Turen afgår fra Husumhus klokken 9.
Første stop er museerne i Kobber-
mølle. Derfra går man til grænseover-
gangen ved Skomagerhus, hvor mad-
pakkerne fortæres.
Derfra videre til fods til Kollund Mo-
le, hvor bussen venter. 
Fra Kollund kører bussen til museet
Oldemorstoft i Bov, som blandt an-
det fortæller en del om netop Gen-
darmstiens historie. 
Inden det igen går hjemad mod vest-
kysten, går man ad Gendarmstien fra
Bov til Kruså, hvor bussen venter. 
Turen koster blot 15 euro for med-
lemmer.
Tilmelding til Daniela Caspersein på
0174 8739 807 eller
caspersen@web.de.

ph
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SSF FLENSBORG AMT II.

27./28. APRIL

SLESVIGSK KREDITFORENING

VESTKYSTEN

SSF/ SdU

To 02.05.13  19:00 Nibøl
Christuskirche, Kirchenstr. 6 
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Symfonikoncert med

Foto: P. Soto

Meditationskoncert

Foto: A. Bach

BaggårdTeatret

Forsamlingshuset
Fr 03.05.13  20:00 Sild
List danske kultur- og forsamlingshus 
Alte Dorfstr. 20

Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Ti 14.05.13  20:00 Flensborg
Kühlhaus, Mühlendamm 25
Arrangør: mittendrin Veranstaltungs GmbH

- Never Let Go Tour

SSF & SdU præsenterer

Sebastian Lind

Fr 17.05.13  21:00 Flensborg
Volksbad, Schiffbrücke 67
Arrangører: FSJ Kultur Flensburg, Sydslesvigsk 
Forening & Viva con Agua 

& DJ Bauwagen Records

Koncert & aftershow party

You.You.You.

SSF & SdU præsenterer

DOCKYARD FESTIVALDOCKYARD FESTIVAL
Sø 19.05.13  15:00 - 22:00
Galwik-Park, Flensborg

Lø 04.05.13  20:00 Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
 Sæsonafslutning 

Arrangører: Flensborg Kirkehøjskole, Den slesvigske 
Kvindeforening, Flensborg Bibliotek, Aktive Kvinder 
& Sydslesvigsk Forening

Ti 28.05.13  19:30 Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76

Foredrag v. Jutta Bojsen-Møller

Eline Boisen
- en fortælling om min tipoldemor

Gratis Entré

syfo.de sdu.deSSF på facebook
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Johnny Madsen Jam i morgen, fredag, på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad.

Rock fra vest
på vestkysten
[KONTAKT] I morgen, fredag den 26.
april, klokken 20 runder SSF sæso-
nens Vestkystkultur af med rock, der
smager af saltvand og vestenvind. 
Da spiller Johnny Madsen Jam på
Hans Helgesen-Skolen i Frederiks-
stad. 
Johnny Madsen har været på toppen
af dansk rock i over 30 år. 
Fra rocknumre i et tempo, man er li-
ge ved at blive forpustet af, til blues-
rock fremført så drævende, at det
kun kan være en vestjyde, der har
skrevet det. 
Madsen er blandt andet kendt for
numre som Uden for sæsonen, Gri-
seriet på Bounty, A kører å æ motor-

vej, Natkatten og rockulven og man-
ge flere. 
Han er en af de få danskere, der har
fået en vej opkaldt efter sig, mens
han lever. Fødebyen Thyborøn har
omdøbt den vej, hvor han boede
som barn, til Johnny Madsens Vej. 
Johnny Madsen Jam leverer næsten-
autentiske cover-versioner af hans
mange hit. 
SSF Husum og Ejdersted Amter tilby-
der som vanligt sine medlemmer gra-
tis transport til arrangementet fra
Bredsted, Hatsted, Husum eller Tøn-
ning. 

ph

Tilfredsstillende regnskabsår
[KONTAKT] På Slesvigsk Kreditfor-
enings generalforsamling den 23. maj
på Flensborghus stemmer medlem-
merne om udbyttebetaling for forret-
ningsåret 2012. Der bliver foreslået
en udbetaling på 2,5%.
”Sammenlignet med bankernes ind-
lånsrenter er det en forsvarlig forrent-
ning af medlemmernes andelskapi-
tal”, siger forretningsfører Dirk von
Heyer, der efter eget udsagn og i be-
tragtning af den samfundsøkonomi-
ske udvikling er tilfreds med året, der
er gået.
Slesvigsk kreditforening kunne i for-
retningsåret 2012 udbetale ialt 41

nye lån til et samlet beløb på 531 t€
mod 692 t€ året før. Iflg. Dirk von
Heyer var forretningsåret ikke lige-
frem præget af en stor efterspørgsel
efter lån, som også genspejles i det
samlede udlånsbeløb, der har redu-
ceret sig med 43 t€ til 3.026 t€.
Regnskabet for 2012 udviser et over-
skud på 16.532,50 € efter skat, og
ligger dermed ca. 5 t€ under sidste
års overskud.
”På første blik kan resultatet måske
virke lidt skuffende,” mener Dirk von
Heyer, "men vi må i den sammen-
hæng tage højde for, at vores om-
kostningsside er blevet belastet eks-

traordinært, idet vi blev nødt til at
flytte vores kontor til nye lokaler. Når
vi så kigger på resultatet før skat, lig-
ger det på næsten samme niveau
som i 2011. Så i det store og hele er
vi ikke skuffede over det opnåede.”
På valg til tilsynsrådet står Arne An-
dresen og Bo Hallberg, der begge ta-
ger imod genvalg.
På generalforsamlingen uddeles Niels
Kjems-Inititivprisen for tredje gang.
Sidste år var det Dieter Lenz, der
modtog prisen. Navnet på dette års
prismodtager offentliggøres på gene-
ralforsamlingen.

h.

Forårsmarked i Oksbøl
[KONTAKT] I weekenden 27./28.
april arrangeres det 4. forårsmarked i
Oksbøl/ Oxbüll, som den lokale kvin-
deforening og SSF Munkbrarup af-
holder også i år i og omkring Oksbøl
Forsamlingshus.
I år er der flere end 25 udstillere fra
både nord og syd for grænsen, som

sælger deres eget kunsthådværk. Nyt
i år er, at der også bliver musikalsk
underholdning - Heimdal Blæseorke-
stret om lørdagen og Marimba Steel-
band om søndagen.
Ligeledes vil der være et stort kaffe-
bord med mere end 35 slags kager
samt grillpølser, øl og sodavand.

Overskuddet fra kaffe-, kage- og pøl-
sesalg går i år til "Flensburger Tafel
Nord" til skolemateriale for børnene.
Ankermand om projekt, forsamlings-
husbestyrer Niels Wolfsdorf, opfor-
drer folk til at møde op - og bakke
op om salget.

w.

Sven-Ulf Jansen, Jana og Joelle på
scenen.

[KONTAKT] En aldersmæssig
godt blandet medlemsskare nød
i fællesskab lørdagens og SSF
Flensborg amts familiebrunch i
Landgasthaus Wiehekrug i Store
Vi.
Efter at foråret blev hilst vel-
kommen med børnesangen
”Jeg ved en lærkerede”, blev
der taget godt imod den over-
dådige brunchbuffet med kolde
og varme retter, efterfulgt af
dessert.
Duborg-eleverne Jana og Mi-
chelle var årets sminkepiger, og
de gjorde sig stor umage med at
opfylde børnenes individuelle
ønsker. Det kom der bl.a. en ti-
ger, en leopard, sommerfugle
og katte ud af.
Bugtaler Sven-Ulf Jansen og
partner Ingrid underholdt med
sang og havde frække Anton og
gamle Thomsen med på sce-
nen. Afsluttende blev Jana fra
Flensborg og Joelle fra Store Vi
inviteret op på scenen for at
medvirke i Jansens show til stor
morskab for publikum.
Da selskabet gik hver til sit, var
alle mætte, glade og tilfredse.
Amtsstyrelsen siger tak for godt
fremmøde og for god stemning.

mh

140 til
familie-
brunch
i Store
ViKø ved buffeten. (Fotos: privat)

Sminkede børn.
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FORÅRSHILSEN

BANGLADESHKREDSEN

TØNNING

SSW STORE VI

HELLIGÅNDSKIRKEN

Präsidiums-Kandidat benannt
[KONTAKT] Als Kandidaten für das
neue FUEV-Präsidium nominierte
der Domowina-Bundesvorstand (Sor-
ben) kürzlich in seiner konstituieren-
den Sitzung Domowina-Geschäft-
sführer Bernhard Ziesch, der auch
Mitglied des Dialogforums der Föde-
ralistischen Union Europäischer
Volksgruppen mit dem Europa-Parla-
ment ist.
Die Präsidiums-Wahlen finden
während des diesjährigen Kongresses
der Minderheitenunion vom 19. bis
zum 23. Juni in Brixen, Südtirol,
statt. An ihr nimmt eine siebenköpf-

ige Delegation der Domowina unter
der Leitung des Vorsitzenden David
Statnik teil.
Dr. Hauke Bartels, Leiter der Zweig-
stelle für Niedersorbische Forschun-
gen am Sorbischen Institut aus
Cottbus, berichtete über seine Tätig-
keit als Vizepräsident der FUEV
(www.fuen.org), die er in den ver-
gangenen vier Jahren mit dem Man-
dat der Domowina ausgeübt hat.
Die FUEV ist mit 90 Mitgliedern/
Minderheiten in 30 Ländern die grö-
ßte europäische Minderheitenorgani-
sation. Die Domowina gehört ihr seit

1990 an und hat bereits zwei Kon-
gresse in der Lausitz ausgerichtet.
Der Bundesvorstand dankte Dr. Bar-
tels, der sich weiterhin auf dem Ge-
biet der Sprachenpolitik engagieren
wird, für sein erfolgreiches ehren-
amtliches Wirken.
Der Bundesvorstand der Domowina
benannte David Statnik als neuen
Vertreter in der Sächsischen Landes-
medienanstalt für privaten Rundfunk
und neue Medien (SLM). 

bf

[KONTAKT] Søndag den 28. april kl.
17 giver Stephan Krueger orgelkon-
cert i Helligåndskirken i Flensborg.
Han spiller værker af bl.a. H. Schei-
demann, J.S. Bach (påskekoraler fra
"Orgelbüchlein", præludium og fuga
G-dur) og W.A. Mozart (Fantasi f-
mol).
Entré: 4 euro.

Orgelkoncert

[KONTAKT] 24. marts
konfirmerede pastor Finn
Rønnow otte konfirman-
der i Store Vi:

Britt Christiansen,
Madeline Köpnick,
Karla Krüger,
Mariella Wiese,
Tore Bruns,
Paul Hems,
Aaron Schmidt,
og Oliver Wagner.

Otte
konfirmander

[KONTAKT] Kommunal-
valgkampens hede fase
starter. Det vil SSW gerne
fejre sammen med partifæl-
ler, venner og gæster. Og
det sker fredag den 3. maj
kl. 14-17 i Medborgerhuset
i Egernførde.
Der bliver børneunderhold-
ning med et farverig cirkus-
telt og hoppeborg, kaffe og
kager samt andre drikkeva-
rer, en sydslesvigsk egnsret
som overraskelse samt taler
fra SSWs spidskandidater til
kommunalvalget.
Alle er hjertelig velkommen
for i fællesskab at opleve en
hyggelig og folkelig valg-
kampsoptakt, siger SSW-
formand Flemming Meyer
og SSW-amtsformand Jette
Waldinger-Thiering, Rends-
borg-Egernførde.

Hed fase
indledes
med fest

En gave, der bliver brugt
[KONTAKT] Uffes Kaffebar i Tønning
havde besøg fra DSUKs stiftsbestyrel-
se i Haderslev Stift forleden.
Stiftsbestyrelsen havde for et stykke
tid siden foræret nogle nye højskole-
sangbøger til den danske menighed i

Tønning. Og da det var den, der stod
for eftermiddags-arrangementet i Uf-
fe Kaffeklub på skolen, skulle der og-
så synges nogle sange fra sangbøger-
ne, især nogle skønne forårssange.
Og Dronningen fik nogle gode øn-

sker i anledning af hendes fødsels-
dag.
Nu er bøgerne taget i brug, og nu
skal der slides på dem. 
Næste cafédag er den 14. maj.

Kerstin Pauls

Fuldt hus til sangeftermiddag i Uffes Kaffebar i Tønning. (Fotos: Kerstin Pauls)

Kasserer i DSUKs stiftsbestyrelse i Haderslev Stift, Iver H. Ottosen (siddende t.h. med jakke) deltog i mødet i Tønning. Pa-
stor Mattias Skærved (stående i m.) ses her takke Aase Abild for klaverledsagelse.

En af dem, der nyder godt af den
dansk-finansierede kostskole i Bangla-
desh. Men der skal gerne flere penge-

givere til. (Foto: privat)

Giv børnene en fremtid
[KONTAKT] "Bangladeshkreds. Dan-
mission i Sydslesvig" søger nye givere,
som vil hjælpe børn i Bangladesh til
at gå i skole.
Den lille forening, som før hed
Dansk Santalmissions Initiativgruppe
i Sydslesvig, har ændret navn til
”Bangladeshkreds. Danmission i Syd-
slesvig”. Navneændringen er sket,
fordi Dansk Santalmission i Danmark
har ændret navn til Danmission, og
ved generalforsamlingen for nylig
blev det vedtaget, at den sydslesvig-
ske afdeling følger trop.
Ved generalforsamlingen berettede
formanden Morten Mortensen om
arbejdet.  Foreningen formidler pen-
ge fra omkring 36 faddere, som hver
måned betaler til børn i Bangladesh.
Formanden måtte beklage, at flere
givere er døde eller flyttet fra Syd-
slesvig. Derfor søges nye faddere. 
Bangladeshkredsen har endvidere af-
holdt to møder, hvor der har været
fokus på børn i Bangladesh. Først og
fremmest har opmærksomheden væ-
ret rettet mod kostskolen i Saraswati-
pur, hvor 80 kostelever og 40 dagele-
ver går i skole.

Kredsen i Sydslesvig betaler en pæn
andel af udgifterne til denne skole.
En del af disse penge kommer fra
Bangla Shop-genbrugsbutikken, som
foreningen driver sammen med
Flensborg Y’s Men’s Klub.
Desuden samler nogle menigheder i
Sydslesvig ind til formålet. I alt har
man kunne sende omkring 15.000
euro til arbejdet.
Er nogen villig til at bidrage til arbej-
det, kan man træffe formanden på
tlf. 0461 1609 8686. Man kan også
betale til konto 10154 i Union-Bank
Flensborg (BLZ 215 201 00)

mm

Skønt på Bennetgaard
[KONTAKT] Her en lille hilsen fra
Bennetgaard. Vi er i øjeblikket 12,
der nyder godt af opholdet heroppe. 
For at I kan se, at det ikke kun er stil-
le og roligt heroppe, sender vi nogle
billeder fra vores aktiviteter og håber,
at vi kan se dem på KONTAKTsider-
ne i Flensborg Avis.
Vi har været på udflugt, nydt flere

sangaftener i omegnen, haft besøg af
en dagplejemor med hendes børn.
Og så har vi været i gang med stikke-
pinde. Resultatet kan I se hosståen-
de.
Et ophold på Bennetgaard er bare
dejligt.

Aprilholdet

Dagplejemor med børn på besøg. (Fotos: privat)

Der var gang i strikketøjet.
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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

AKTIVITETSHUSET

SSFs TEATERSÆSON 12/ 13

FÆLLES ÆLDREFEST

Rejser & bøger
[KONTAKT] I dag, torsdag kl. 16 for-
tæller Uwe Ehrich, tidligere lærer i
Husum, om sine rejser til De vestin-
diske øer på Flensborg Bibliotek, og
der afsluttes med et musikalsk ind-
slag. Ved samme lejlighed fortæller
bibliotekar Karl Fischer om måne-

dens bedste bøger.
BEDSTE BØGER
Også i Husum og Slesvig præsenteres
månedens bedste bøger i dag: I Hu-
sum med Jørgen Mulvad kl. 11, i
Slesvig med Carsten Reyhé kl. 16.
Bøgerne kan lånes med hjem.

Anne Mette Jensen fra SSF Rendsborg-Egernførde og konsulent Lars Thomsen fra
SSF Gottorp amt, der sammen med andre havde tilrettelagt de to amters fælles
ældreeftermiddag i Selk med legendariske Dario Campeotto til stor glæde for
de fremmødte. 

Dario Campeotto med stemmen og charmen i højeste gear, omgivet af et begej-
stret publikum, syngende en italiensk drikkevise. (Fotos: Bernd Bossemeier)

En herlig eftermiddag
med Dario Campeotto
[KONTAKT] Den første rigtige forårs-
dag i år - sammenfaldende med SSF
Rendsborg-Egernførde og Gottorp
amters samt Humanitært Udvalgs
festlige fælles ældrefest forleden i
Selk.
De kom i flere busser, forventnings-
fulde og myldrende ind af den smalle
hoveddør i den smukke, traditionsri-
ge restaurant "Quellental" i Selk. I
"gamle dage" stedet, når familierne
fra Slesvig drog ud på idyllisk pinse-
vandring, forbi Kongehøjen og ned til
vikingernes sagnomspundne efterla-
denskaber.
Arrangørerne - i år med Rendsborg-
Egernførde som tovholder - har altid
en heldig hånd med at engagere go-
de danske kunstnere til de populære
ældreeftermiddage, og med at enga-
gere flittige hænder, der sørger for
den betagende-festlige ramme, for
blomsterpynt, servering og lækre
tombolagevinster.
Flere end 160 ældre sydslesvigere
deltog i kaffesamværet i de to for-
nemme, barokinspirerede sale. Man
sad tæt sammen. Det intensiverede
stemningen, og op til flere steder var
der venligt gensyn at opleve.
Anne-Mette Jensen bød velkommen
til både publikum og forår på vegne
af arrangørerne.

ELEGANT & CHARME
"Vi er blandt OS," storsmilede dagens
stjerne opmuntrende og trøstende til
den livlige skare ældre, som han elsk-
værdigt nok lod til at føle sig solida-
risk med fra første øjeblik - og øje-
kast: Dario Campeotto er tydeligvis
ingen ung mand mere, men det var
sagen aldeles uvedkommende denne
eftermiddag. Han, professionel en-
tertainer, optrådte med en betagende
udstråling, en elegant skikkelse, med
uændret naturlig charme, varme og
et bredt og folkeligt program. Darios
dejlige stemme er verdenskendt.
Ganske forståeligt opholder han sig
nu mere i sit sydlige moderland, i Ita-
lien, for hans far var fyrig italiener,
moderen dansk.
Man ser sig selv sidde - næsten ve-
modigt - på Iskias strande i aftenens
kæmpe solnedgang, syngende med

på korets betagende baggrundssang
eller nynnende med på solistens
sang. O sole mio... De italienske san-
ge er i grunden de smukkeste i Da-
rios omfattende repertoire. Ufor-
glemmelige operettemelodier, dan-
ske evergreens, tyske earcatchere på
dansk - det var oplagt at prøve at at
synge med. "Det går også med lalala",
sagde den imødekommende kunst-
ner. Og ekkoen overraskede ham; de
fleste sang eller nynnede med, og ind
imellem var der også et kram.
Da Dario sang "Santa Lucia", sås en
enkelt tåre hist og her.

GLADE ÆLDRE
"Dario var eine Wucht", som op til
flere af deltagerne sagde med den
ældre generations højeste form for
anerkendelse. Slangordet "geil" -
knapt så udbredt blandt de ældre -
var også at høre som udtryk for im-
pulsiv ros. Som ægte professionel tog
Dario Campeotto de ældre med på
en rundrejse gennem musikverde-
nen. I den danske afdeling vaktes
smukke erindringer - gennem sange
og muntre fortællinger - om bl.a.
Poul Reichardt, Poul Bundgaard, Gu-
stav Winkler.
"Gerne et glas vin", sagde Dario op-
muntrende til damen og de andre
vinglade medsjæle efter kaffestunden
i baren. "Ikke for sød, ikke for sur".
Og i den ånd foreløb også program-
met. Krydret med anekdoter og vitti-
ge fortællinger, fra højdepunkt til høj-
depunkt. Om sin trofast ledsagende
musiker Micky Pless sagde Dario
bl.a.: "Han har et anslag som et ham-
merslag".
Smigrende melodier og fortrolig hyg-
ge bredte sig i de timer, ældresam-
menkomsten varede. "Sonny boy"
maske kaldte minder frem om ameri-
kansk fortid. Men nutiden vakte alli-
gevel den største begejstring, nemlig
Darios optræden. "Dejligt at være i
Sydslesvig", sagde den berejste kunst-
ner. "Du har lært at elske mig", sang
han i fulde drag.
Ja, at elske Dario, det lærte vi den-
gang, og det gælder stadig.

Johanna

Scenefoto: Anders Bach.

Sæsonafslutning to steder
[KONTAKT] SSF afslutter teatersæso-
nen 2012/13 med forestillingen "For-
samlingshuset" ved BaggårdTeatret
fredag den 3. maj kl. 20 i List Danske
Kultur- og Forsamlingshus på Sild og
lørdag den 4. maj kl. 20 på Flens-
borghus i Flensborg - inkl. kaffebord.
”Et hus, hvor vi skal samles – hvor or-
det skal lyde frit, hvor ånden skal
blomstre. Et hus for alle – vi er Dan-
mark!” 
En barnedåb, en konfirmation, et
bryllup og en begravelse. Igennem fi-
re fester og 120 år følger publikum
en række mennesker rundt om bor-
det i forsamlingshuset. Deres skæb-
ner vikles sammen med hinanden og
med forsamlingshuset, og dermed
bliver deres historie en Danmarks-
krønike. Forsamlingshuset er et mo-
derne eventyr, der inviterer publi-
kum med indenfor i Udkantsdan-
mark, ud i alle menneskelivets yder-
punkter og går langt ud over grænsen
mellem digt og virkelighed. 
Publikum sidder i hestesko, og der
bliver kaffebord.
Forsamlingshuset er medspiller som

det er; med døre og vinduer, kaffe
og kage, borde og stole. Der spilles
dels rundt om, på og under bordet,
og således bliver den enkelte forestil-
ling ”skabt på stedet”.
På scenen ses Line Bie Rosenstjerne
og Martin Geertz.

Instrueret ved Minna Johannesson.
Musikken er komponeret af Johan-
nes Smed.
Efter en idé af teaterchef Lasse Bo
Handberg.
www.baggaardteatret.dk 

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flens-
borg indbyder til sysleaften for alle
håndarbejds-begejstrede v/ Sarah
Keppler og Melanie Christiansen, der
giver et oplæg om "Når får får uld" i
dag, torsdag den 25. april kl. 19-22 -
uden tilmelding.
En gang om måneden inviterer Akti-
vitetshuset 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 små-
kager. Desuden vil der være mulig-
hed for at lytte til foredrag og andre
interessante oplæg.
Næste sysleaften finder sted den 27.
maj.

Sysleaften
med får

Mais Uma - søndag på Flensborghus.

Søndag: Mais Uma
[KONTAKT] Søndag den 28. april kl.
20 afslutter SSF og SdU forårssæso-
nens Jazz på Flensborghus med en
koncert ved portugisisk-nordiske
Mais Uma.
Mais Uma (= en til) blander genrer-
ne jazz og brazil i en helt egen form
af egne kompositioner, der sprudler
af liv, stemning og intimitet. Sproget
er primært portugisisk, men tanken
og tonen lige nordisk. 
I front af orkestret står Mai Seidelin
og Pelle Fridell, der på hver deres

måde tager publikum med på en for-
underlig rejse. Samtidig leger den su-
perswingende rytmegruppe med fun-
damentet med et næsten overlegent
overskud. Her er tale om musik, der
opstår i nuet og brænder igennem
med energi, råstyrke og fascination. 
Mais Uma er et fængende og opløf-
tende orkester, der skal opleves live.
En sand humørspreder med et par
melankolske afstikkere.
Blandt de medvirkende er Mai Sei-
delin, vokal - Pelle Fridell, saxofon -

Carsten Kær, piano - Janus Tempel-
ton, trommer - og Morten Ankar-
feldt, bas.
Billetter koster i forsalg 14 euro – 12
for medlemmer. Og ved indgangen
16 euro – 14 for medlemmer.
Bestilles via ssf-billetten.de, eller
+49 461 14408 125, på SSFs sekre-
tariater, i Aktivitetshuset eller købes
ved indgangen.
Arrangør er SSF & SdU.


