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Fat i flere
[KONTAKT] SSF Drage-Svavsteds formand Nadine
Baumann-Petersen vil have fat i de unge forældre.

Velgørenhed
[KONTAKT] I Flensborg Nord arrangeres velgøren-
hedskoncert til fordel for hospitset bl.a. med Häppi
Singers.

Jubilæum 2x
[KONTAKT] Karen Rettig (foto) har været ansat i SSF
i 30 år; hendes kollega Birgit Vogt i samfulde 35 år.

Crazy Beatles
[KONTAKT] SSF og Café Liva hylder Beatles crazy-
humoristisk i Nibøl.

[KONTAKT] På et møde i Min-
dretalsrådet i Tyskland på Jarup-
lund Højskole med SSF, SSW,
sorbere, sinti/roma og frisere
drøftedes aktuelle informationer
fra mindretallenes verden. Emner
for det forestående besøg hos
forbundspræsident Joachim
Gauck den 25. april blev udar-
bejdet. Mindretalsrådet ønsker at
drøfte ligestilling for autoktone
nationale mindretal, nationale
mindretal som selvstændige kul-
turbærere i Tyskland, mindretals-
politikkens udfordringer for den
føderale struktur, Tyskland som
forbillede for en europæisk min-
dretalspolitik? og Dybbøl 1864-
2014 med forbundspræsidenten.
SSW orienterede om klagerne
vedr. partiets fritagelse for 5%-
spærregrænsen.
Rådets nye sekretær Judith Wal-
de havde forberedt mødet ek-
semplarisk.
Desuden nedsatte mindretalsrå-
det en arbejdsgruppe, der plan-
lægger en mindretalskonference i
Berlin i 2014 omfattende en ge-
nerel mindretalsdebat og en fo-
kusering på mindretallenes sko-
lemæssige udfordringer som for-
midlere af tosprogethed med
særligt blik på de tyske nationale
mindretal i Østeuropa.
Både det tyske, det frisiske og
danske mindretal vil kunne indgå
med best practise-modeller.
Det er klart, at skoleforeningen

bliver inddraget, når arbejds-
gruppen skal realisere projektet,
der har sorberne som tovholder.
Mindretalsrådet tog til efterret-
ning, at forbundsrepublikkens
forfatning ikke åbner muligheden
for en ombudsmandsfunktion for
de fire nationale mindretal, når
og hvis delstaterne ikke overhol-
der de af forbundet indgåede in-
ternationale mindretalskonven-
tioner; men må i stedet satse på
mindretalsrådgiverne i forbundet
og i de enkelte lande.
Samtidig fastholder mindretalsrå-
det den gode samtale med for-
bundsdagens indenrigsudvalg,
gennemførelsen af parlamentari-
ske aftener i Berlin og forbere-
delsen af relevante spørgsmål
omkring mindretalsrettigheder til
partierne op til forbundsdagsval-
get i efteråret.
Mindretalsrådet satte punktum
for mødet som gæster hos friser-
ne til årets biike-modtagelse på
Husum slot. Her talte minister-
præsident Torsten Albig overbe-
visende og respektfuldt om rege-
ringens og hans vilje om inklu-
sion af mindretallene i den sles-
vig-holstenske politiske hverdag.
For mindretallene var denne tale
et håndslag for fremtidigt sobert
samarbejde mellem flertal og
mindretal til gavn for menneske-
ne i dette land, vores fælles leve-
sted og ansvar.

Dieter Paul Küssner

Mindretal 
møder forbunds-
præsidenten

VORE EGNEs FORETRUKNE

EGERNFØRDE

Jazz i Medborgerhuset
[KONTAKT] SSF i Egernførde indby-
der til jazz i Medborgerhuset med
Hr. Jensens Jasskapel fredag den 15.
marts kl. 20.
Hr. Jensens Jasskapel er et herligt og
forfriskende band fra den østlige side
af Sønderjylland med hovedkvarter i
Sønderborg, og har eksisteret i næ-
sten 40 år, uden at der nogensinde
var et orkestermedlem med navn
Jensen.

Bandet har gennem årene skabt sig
en status som et af de absolut bedste
traditionelle jazzbands, som forener
jazzmusikkens virkelige formål: At
være sprudlende, medrivende og un-
derholdende i en festlig og uhøjtide-
lig stemning. Glæden ved musikken
er altid til stede og vil også være med
i Egernførde. 
De medvirkende: Christen Schmidt,
tenorbanjo, guitar og sang - Finn

Schmidt, bas - Jørgen Stannow, trom-
bone - Børge Thomsen, klarinet og
altsax - Erik Kiil, trommer - og Sven
Zimmer, trompet og sang.
Entré: 11 euro, 9 euro for medlem-
mer, 6 euro for børn, unge, handi-
cappede og socialpasindehavere.
Billetter fås på ssf-billetten.de, tlf.
0461 14408125, SSFs sekretariater,
Akti eller ved indgangen. 

Hr. Jensens Jasskapel, fredag næste uge i Egernførde.

[KONTAKT] Husum SSF-distrikts lot-
toaften forleden blev en bragende
succes. Der var tilmeldt hen ved et
halvt hundrede deltagere. Men en
del dukkede uanmeldt op, så der var
nær ved 80 medlemmer til stede på
aftenen.
For blot et par år siden holdt man så-
danne arrangementer i foyeren på
Husumhus. Nu finder de sted i salen,
med de fem første rækker teaterstole
fjernet.
Fortsætter udviklingen, ender det vel
med, at stolene på trinnene også må
væk. Og det er vel at mærke mindre-
tallets egne, der kommer, når der er
lotto i Husum.

ph

Lotto - et
tilløbsstykke

Når der er lotto på Husumhus, kommer mindretallets egne. (Foto: Oliver Raab)

Marta Líbalová + Jytte von Rüden =
Duo Modus.

Bryder grænser
[KONTAKT] Torsdag den 14. marts
kl. 19.30 giver Duo Modus koncert i
Sct. Jørgen Kirke i Flensborg
Marta Líbalová, violin, og Jytte von
Rüden, koncert-akkordeon, startede i
1996 og vakte fra begyndelsen stor
opmærksomhed. Duoen er enestå-
ende i sin instrumentale besætning
og fortolker kammermusik på højeste
internationale niveau. 
Den usædvanlige klangkombination
giver musikken helt nye dimensioner,
som både fascinerer det almindelige
publikum og den musikalsk faglige
verden. 
Således jublede en kritiker efter en
koncert i Prag: ”De spiller, som om

de kom fra en anden planet – det
skal man høre, se og opleve. Det er
ubeskriveligt.” 
Duoen giver koncerter i forskellige
europæiske lande og i Asien og bliver
inviteret til berømte musikfestivaler.
Stor succes har duoen også med sine
regelmæssige koncerter i Israel, lige-
som med koncerter ved den interna-
tionale festival ”Chamber Music
Connects the World” sammen med
Gidon Kremer, Yuri Bashmet og Gu-
arneri-kvartetten, ved Slesvig-Holsten
Musikfestival, og på Elmau slot. Beg-
ge musikere er jurymedlemmer ved
internationale kammermusikkonkur-
rencer og docenter ved Det jyske

Musikkonservatorium i Aarhus. 
To Cder med fortolkning på topni-
veau spilles i adskillige radioer i Eu-
ropa, hvorved den sidste nye ”Duo
Modus in another way” blev kåret til
ugens CD i Danmarks Radio. 
Duoens repertoire omfatter værker af
bl.a. Bach, Vivaldi, Schubert, Dvo-
rák, Stravinsky, Debussy, de Falla,
Gershwin, Schnittke og Piazzolla i
duoens egne arrangementer. Også
originalkompositioner, som f.eks.
musikhistoriens første dobbeltkon-
cert for violin, akkordeon og symfo-
niorkester af Anders Koppel samt
den første koncert for violin, akkor-
deon og kammerorkester af Ole
Schmidt, er tilegnet duoen. 
Duo Modus er på mange måder med
til at bryde grænser indenfor den
klassiske musikverden – den er an-
derledes i besætning og repertoire,
blander forskellige genrer og skaber
et univers, hvor musikkens kræfter
forenes. Billetter: ssf-billetten.de,
0461-14408 125, SSFs sekretariater
eller ved indgangen.
Arrangør: SdU & SSF.
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8.
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Generalforsamlinger i Margrethe Gudme-Hjem-
met kl. 19
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Munkbrarup: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Rendsborg: Bogbuscafé samt påskepynt i Ejderhuset kl. 14.30-16
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Lotto i Ansgarsalen kl. 19.30
Det fhv. SSF-distrikt Thumby: Værksted hos Volker Bock kl. 19.30
9.
SSW: Ekstraordinært landsmøde i Haus an der Trene, Tarp kl. 10
Foreningen Norden i Sydslesvig: Generalforsamling på Flensborg Bibliotek kl. 14
SdU: Bad Camp for 10-13 årige i Husum 9.-10.3.
SdU: Temakursus ”Løbeskader” i DGFs klubhus, Flensborg kl. 8.30 – 18.30
SdU: Mega-disko for 11-14 årige i Idrætshallen, Flensborg kl. 18.30-22
SSF: Det Kgl. Teater med ”Hovedløs sommer” på Flensborg Teater kl. 19.30
Harreslev Amatørscene: ”Sladder i opgangen” på skolen kl. 19
SSF-distrikt Tønning, UF og Uffe-Skolen: Til skøjtehallen i Brokdorf, fra Uffe-Skolen kl. 8.20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Teatertur til ”Hovedløs sommer” på Flensborg Teater kl. 19.30
med spisning i ”Santorini” kl. 17.30
SSF-distrikt Store Solt: Påskepynt for børn i Møllebro Forsamlingshus kl. 14.30
Aktive Kvinder Slesvig: Filtekursus i Ansgarsalen kl. 10-16
Slesvig SSF-distrikt Centrum Nord: Dansk smørrebrød i lillesalen på Slesvighus kl. 15.30
10.
Flensborg Ansgar menighed: Generalforsamling i menighedshuset efter gudstjenesten kl. 10
Flensborg Helligåndskirkens menighed: Generalforsamling i Stuhrs Allé 17 kl. 11.30
Flensborg Skt. Hans og Adelby menighed: Generalforsamling i menighedslokalet kl. 10
SSF-distrikt Bøglund: Påskebasar i forsamlingshuset kl. 10-17
11.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF- og SSW-distrikt Tarup, UF og Sct. Hans/Adelby Menighed: Håndarbejdsværksted i Ta-
ruphus kl. 19.30
Harreslev Amatørscene: Generalforsamling på skolen kl. 20
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
De danske foreninger i Store Vi: Fælles møde på skolen kl. 19.30
12.
Biffen: ”Kapringen” på Flensborghus kl. 19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”DLT-Revy 2013” i Hjemmet kl. 19.30
SSF: Café Liva med ”Love me do” på Nibøl Danske Skole kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sporskifte: Generalforsamlinger i Det Danske Hus kl. 19
Store Vi Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling i børnehaven kl. 19.30
SSF Midtangel Seniorklub: Volker Bock om ”Mit første møde med Norge” i Hostrup Børne-
have kl. 15
13.
Flensborg Bibliotek: Forfatteren Erik Valeur kl. 19.30
SSFs Humanitære Udvalg: Siggi Pfingsten om ”Tranerne ved Hornbogasjö” på Flensborghus
kl. 14.30
De danske menigheder i Flensborg: Hverdagsgudstjeneste i Helligåndskirken kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
Valsbøl og Omegns folkedansere: Generalforsamling på Valsbølhus
Valsbøl pastorat: Læsekreds til foredrag med Erik Valeur i Flensborg
Husum IUF: Generalforsamling på fritidshjemmet kl. 19
Slesvig Menighedspleje: Dr. phil. Lars Henningsen om ”Da Slesvig var regeringsby” i Ans-
garsalen kl. 14.30
SSF- og SSW-distrikt Skovby: Generalforsamlinger i Hærvejshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
14.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
Borgerforeningen Flensborg: Kammerherre Christian Eugen-Olsen om ”Hvorledes virker
Hoffet?” i restauranten kl. 18.30
Det Lille Teater Flensborg: ”DLT-Revy 2013” i Hjemmet kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Friserbjerg-Rude: Generalforsamling i Menighedshuset, Stuhrsallé 17
kl. 19
Flensborg SSF- distrikt Sct. Jørgen/Mørvig, Sct. Jørgen Menighed og SdU: Duo Modus i
Adelby Kirkevej 34 kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Gæster Det lille Teater og revyen i Hjemmet
kl. 19.30
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Generalforsamlinger på skolen kl.
19.30
SSF-distrikt Egernførde: Dr. Michael Gebühr om ”Die Moorleichen von Windeby – eine
Kriminalgeschichte” i Medborgerhuset kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Filmen ”Hvidstensgruppen” på Slesvighus kl. 19.30 
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15-17
SSF-distrikt Satrup-Havetoft: Teatertur til Flensborg, fra Havetoft kl.18.15 

Heer drååwe we üs
14.
E Friisk Foriining: Frasche eeftermadi för da ålere önjt Galerie-Café önj Lunham am e klook
huulwe trii
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B-JENSEN 2X

DRAGE-SVAVSTED

FREDERIKSSTAD

Udstiller i Sønderborg
[KONTAKT] Viggo Böhrnsen-Jen-
sen, Flensborg, og Gunnar Bøhrn-
sen-Jensen, Sønderborg, udstiller i

kunstforeningen på Sønderborg
Sygehus i marts i sygehusets åb-
ningstid.

[KONTAKT] Blæserorkestret Hejmdal
inviterer til forårskoncert søndag den
17. marts kl. 15 på Harreslev Danske
Skole. Der er gratis adgang til en lo-
vende eftermiddag med medrivende
musik.

Gratis
koncert
med
Hejmdal-
blæserne

Salmer med egne melodier
[KONTAKT] Tirsdag den 12. marts kl.
19.30 afholder Husum-præst Torben
Mølgård Jørgensen en sangaften i
Husum danske kirke med egne me-
lodier til ældre og nyere salmetekster.
Han indbyder alle interesserede til at
synge med. Pastor Ea Dal fra Flens-
borg synger for.
Torben Mølgård Jørgensen: "Hvorfor
skrive melodier? Svaret er enkelt: Så
er der flere sange, vi kan synge. Der

er jo ellers melodier nok i forvejen.
Men der bliver til stadighed skrevet
nye tekster. Og de kræver nye melo-
dier. Og når melodierne bliver skre-
vet, kan teksterne synges. Og så er
der også tekster, der ikke er helt nye,
men bare aldrig har fået melodi, de
kan synges på.
Mine melodier bevæger sig indenfor
den kirkelige traditions rammer. De
er ikke rytmiske, men har udeluk-

kende til formål at fremføre tekster-
ne, så disse så vidt muligt kommer til
deres ret og får lov til at tale med
egen stemme."
De fleste tekster den aften er på
dansk, et par på tysk.
Tilmelding er ikke nødvendig men
modtages gerne på joergensen@kir-
ken.de eller tlf. 04841 72184.

Dolas dukketeater, en succes hver gang. (Foto: Elly)

Dolas dukker gjorde lykke
[KONTAKT] Som altid, når Dolas
dukketeater gæster Ejdercafé på sko-
len i Frederiksstad, er der godt be-
søgt; ca. 20 børn og 10 voksne del-
tog.
Der var sat stole op i tre rækker, og
så var det bare med at læne sig tilba-
ge og vente på, at Dola ringer med

klokken tre gange, for så skal der væ-
re stille og lyttes.
Dola og hendes dukker spillede tre
små stykker, som øger ordforrådet
hos såvel børnene som de voksne, og
bagefter var der flot kaffebord, som
Carmen og Eva havde sørget for.
Det blev endnu en vellykket Ejderca-

fé-eftermiddag, og personalet fra
bogbussen, der holder ved skolen,
når der er café, er også ved at lære
rutinen, for der vanker et dejligt ka-
gebord hver gang.
Alle ses igen næste gang, når der er
Elternschule på programmet.

JR

Vil have fat i forældrene
[KONTAKT] Der skal mere fokus på
medlemshvervningen, fastslog for-
manden i sin beretning til generalfor-
samlingen: - Vi må blive bedre til at
få fat i de nye forældre i børnehaven,
sagde Nadine Baumann-Petersen, da
hun i fredags aflagde beretning på
generalforsamlingen i SSFs Drage-
Svavsted-distrikt. Baggrunden var, at
distriktet - som det eneste i Husum
Amt - havde mistet medlemmer i
2012. Medlemstallet var faldet med
to procent - netto. 
Og det ville Nadine Baumann-Peter-
sen have lavet om på.
Hun kunne dog også berette om suc-
ceser i 2012. Distriktet har holdt otte
arrangementer med gennemsnitligt
48 deltagere. 
- Og de gav alle sammen underskud,
tilføjede kasserer Frederik Pers stolt. 
Arrangementerne spændte fra smør-
rebrødsaften til lanterneklip. Men de
fleste lå i vinterhalvåret.  - Bestyrel-
sen vil tale om, hvordan vi får flere
sommer-aktiviteter, sagde Nadine
Baumann-Petersen. 

KÅLSTRID BILAGT

Formanden kunne også fortælle, at
distriktet nu var kommet overens
med naboerne i Frederiksstad om,

hvornår der skulle spises hvad for no-
get kål hvor.
- Vi er blevet enige om, at de i hvert
fald næste år også laver en grønkåls-

aften i februar. Så laver vi noget med
noget andet kål i januar, sagde Nadi-
ne Baumann-Petersen.
Drage har en langvarig tradition for
at arrangere grønlangkålsspisning i

februar. Da distriktet ikke gjorde det i
år, gjorde Frederiksstad. 
Og da det derfra forlød, at det skulle
blive en tradition, vakte det nogen
uro i Drage.
Men nu er der ro om kålen igen. 

PORTODEBAT

Skønt samtlige arrangementer havde
kostet penge, viste regnskabet et
mindre driftsoverskud. Det tog for-
samlingen dog roligt. Blandt andet
fordi hovedparten af omsætningen
var knyttet til medlemsaktiviteter. 
Et medlem fandt dog, at portoudgif-
ten var forholdsvis høj. 
Det blev forklaret med, at distriktet i
Drage ofte markedsfører sine arran-
gementer også overfor medlemmer-
ne i Frederiksstad, hvorved en ud-
sendelse koster dobbelt så meget i
både papir, porto og kuverter. 
Det blev nødvendigt med en enkelt
udskiftning i bestyrelsen. Christian
Rasmussen ønskede ikke at fortsætte.
Han blev erstattet af Mark Petersen. 
De andre tre bisiddere, Jens Bau-
mann, Uwe Jensen og Tatjana
Mahmens blev - lige som formanden
- genvalgt. 

ph

Nadine Baumann-Petersen ønsker
medlemshvervningen intensiveret.
(Foto: Peter Hansen)
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VELGØRENHEDSKONCERT

HOLTENÅ

BORGERFORENINGEN

JUBILÆUM I.

BØGLUND

EJDERSTED

FLENSBORG-BIFFEN

Dänisch für Anfänger
[KONTAKT] Für Eltern mit kleinen
Kindern gibt es beim Dänischkurs für
Anfänger mittwochs von 9 bis 10.30
Uhr im Ejderhuset in Büdelsdorf
noch freie Plätze. Die Kinder können
mitgebracht werden.
Mit dem Lehr- und Arbeitsbuch "Vi
snakkes ved" werden die Teilnahmer

langsam und sicher in die dänische
Sprache eingeführt, bauen sich einen
guten Wortschatz auf und erfahren
viel über Land und Leute.
Anmeldung und Infos im Dansk Sek-
retariat, Brandtstr. 29, 24782 Büdels-
dorf, Telefon 04331-4388077.

ds

Pirater overfalder fragtskibet MV Rozen. (Foto: Magnus Nordenhof Jønck)

Kynisk spil
[KONTAKT] Tirsdag den 12. marts kl.
19.30 viser Flensborg-Biffen Tobias
Lindholms film Kapringen fra 2012 i
(biograf)salen på Flensborghus.
Forevisningen er gratis. Vil man nyde
rødvin og ost til, koster det 5 euro.
Fragtskibet MV Rozen er på vej mod
havn, da det bordes og kapres af pi-
rater i Det Indiske Ocean. Ombord
er to danske sømænd, skibskokken
Mikkel og maskinmesteren Jan, der
bliver taget som gidsler i et kynisk spil
om liv og død. Magtesløse sidder re-
deriets slipsehold klar i et mødeloka-
le i København og venter på et udspil
fra skibet. For med kravet om en lø-
sesum på millioner af dollars udløses
et psykologisk drama mellem den

danske skibsreder og de somaliske
pirater.
Tobias Lindholm har lavet en respek-
tindgydende og kompromisløs film
om om et højaktuelt emne. Medvir-
kende bl.a.: Pilou Asbæk, Søren Mal-
ling og Dar Salim.

SKALDET FRISØR
I dag, torsdag den 7. marts kl. 19.30
viser Biffen den danske film "Den
skaldede frisør", som klubben var
nødt til at vise uden farver sidst. Der
vil som sædvanligt være ost og rødvin
mod betaling af 5 euro. Trine Dyr-
holm fik en Robert for sin hovedrolle
i filmen.

Ny formand i Follervig
[KONTAKT] Renate Poggensee, der
har været fungerende formand i SSF-
distrikt i Velt-Follervig, blev på gene-
ralforsamlingen valgt til posten. Hun
måtte som næstformand overtage
hvervet, da den daværende formand,
Uwe Bischoff, døde i forsommeren
2012. Som næstformand bliver hun
efterfulgt af Horst Hoop. Hans bisid-
derpost blev overtaget af Hilke Neitz-
ke. 

Skønt distriktet er lille og gennem-
snitsalderen høj, kunne Renate Pog-
gensee berette om et aktivt år. Man
havde været på udflugter til Danevir-
ke og Hedeby, holdt filmaftner og
haft besøg fra Danmark. 
Horst Hoop overbragte en hilsen fra
vennerne i Pandrup, som man venter
besøg fra i år.

ph

Påskebasar søndag
[KONTAKT] SSF Bøglund afholder
påskebasar i forsamlingshuset søndag
den 10. marts (ikke 9.3. som tidligere
meddelt) kl. 10-17 i forsamlingshu-
set, Flensborggade/ Flensburger Str.

29 i Bøglund/ Böklund.
Hvis man er interesseret i en salgs-
bod den dag, bør man henvende sig
til formand Ingrid Munnecke, 
tlf. 04623-556.

35 år hos SSF
[KONTAKT] 1. marts har assistent Bir-
git Vogt været ansat i SSF i 35 år.
Sammen med kollegaen Astrid Neis
passer hun de over 30.000 navne og
adresser i Dansk Generalsekretariats
centralkartotek men varetager også
noget bogholderi-arbejde i forbindel-
se med medlemskontingent og -kort.
I dagens anledning var der stort ryk-
ind fra kollegaernes side på CK.

SSFs generalsekretær Jens A. Christian-
sen sagde nogle velvalgte ord og over-
rakte en buket blomster til Birgit Vogt
i anledning af hendes 35 års dag på
Dansk Generalsekretariat i fredags.

(Foto: Tine Andresen)

Bag hoffets kulisser
[KONTAKT] Den selskabelige for-
ening Borgerforeningens medlemmer
men også andre interesserede er ind-
budt til et møde med tidl. ceremoni-
mester og kammerherre Christian Eu-
gen-Olsen, Charlottenlund, torsdag
den 14. marts kl. 18.30 i Restaurant
Borgerforeningen om emnet "Hvorle-
des virker Hoffet".
Tidspunktet kl. 18.30 er valgt p.g.a.

andre selskaber i huset. Af samme
grund er p-pladsen stort set lukket.
Christian Eugen-Olsen har været HM
Dronningens ceremonimester 1990-
2012, har arrangeret et utal af opga-
ver i Kongehuset både i Danmark og
i udlandet, når der modtages frem-
mede statsoverhoveder, ved festlige
begivenheder (fødselsdage, bryllup-
per, jubilæer m.m.), rejser med stats-

besøg og sommertogterne med Kon-
geskibet Dannebrog.
Der indledes med spisning (skipper-
labskovs for 16,50 euro inkl. kaffe).
Tilmelding senest tirsdag 12. marts kl.
12 til restauranten, tlf. 0461 23385.
Næste arrangement er tirsdag den
16. april kl. 18.45: HM Dronningens
fødselsdag markeres på Dansk Alder-
domshjem.

Kursusdeltagere. (Foto: privat)

Bildungsurlaub i dansk
[KONTAKT] Som noget nyt har
Dansk Voksenundervisning i Sydsles-
vig gennemført "Bildungsurlaub" i
dansk i Kiel. Kurserne fandt sted i
Holtenå Forsamlingshus. Tilstrømnin-
gen var så stor, at der måtte oprettes
tre ugekurser. I hvert kursus var der
14 deltagere.
Det var en enorm dejlig oplevelse at
arbejde med så mange deltagere,
som var ivrige efter at lære dansk, var
begge lærerne Ane-Marie Giesel og
Mette Salomo enige om. Der blev ar-
bejdet med dansksystemet ”Peter og
Lise” af Kirsten Jensen. Det er et fan-
tastisk godt materiale, som virkelig
kan anbefales til begynderundervis-
ningen. Eleverne får hurtigt resultater
at glæde sig over, og systemet er af-
vekslende og sjovt.
Vi var godt trætte hver dag, men vi
har fået et rigtigt godt udbytte af kur-

serne takket være lærebogssystemet,
ytrede en deltager. Nu tør jeg læse
danske bøger højt for min søn, som
går i dansk skole, berettede en mor.
En bedstemor glædede sig til at synge
Lille Peter Edderkop med sine børne-

børn.
På grund af succesen er der nu over-
vejelser i gang om at gentage kurser-
ne i efteråret og et fortsætterkursus i
dansk næste år.

Koncert for hospitset
[KONTAKT] SSF Flensborg Nord og
Ansgar Kirke arrangerer en velgøren-
hedskoncert med lækker musik til
fordel for hospitset lørdag den 16.
marts kl. 16 i Ansgar kirke, Aaben-
raagade 25, Flensborg Nord.
De medvirkende er Häppi Singers,
Catchy Tune og MoinMojn.
Häppi Singers er et blandet dansk-
tysk kor på 55 medlemmer med
hjemsted i Angel. 
Koret har eksisteret i over 20 år og er

bl.a. blevet kendt for sin faste delta-
gelse ved flensborgske byfester. Koret
er værdsatt 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 og dirigent var og er
Gerhard Strahlendorf (harmonika),
der tillige er den ene halvdel af duo-

en ”MoinMojn”. Sammen med Rai-
ner Porsch (guitar & sang) spiller og
synger MoinMojn‐Duo for på fire
danske fællessange.
Catchy Tune; det er Gunda Petersen,
Sinje Riedel og Corinna Hansen, der
har sunget sammen i skole‐ og pige-
kor. Efter studentereksamen i 2004
og en lille afbrydelse blev de til Cat-
chy Tune. Det betyder en ørehæn-
ger, og det er hensigten: at blive
hængende i øret og i hukommelsen. 

Duo MoinMojn.

Häppi Singers.

Catchy Tune.
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Hæger om fortid og nutid
[KONTAKT] Den slesvigske Samling
på Dansk Centralbibliotek i Flens-
borg har gennem årene støt og roligt
arbejdet sig ind i folks bevidsthed, hi-
storikernes sowieso, men efterhån-
den også hos flere af de såkaldt al-
mindelige mennesker.
Men stadig er ikke alle danske syd-
slesvigere sig bevidste om den skat,
institutionen udgør som selvstændig
og særdeles omfattende bog- og ma-
terialesamling med dets 50.000 ma-
terialeenheder om stort set alle for-
hold i Sønderjylland/ Sydslesvig.
Samlingens leder, historikeren Jan P.
Jessen, kunne på et møde i Slesvig
Seniorklub for nylig i den afholdte
Ansgarsal overfor den delvist undren-
de lytterskare, at denne slesvigske
kulturarv er tilgængelig for offentlig-
heden ud fra bevidstheden om an-
svaret overfor tidligere og kommen-
de generationer. Her arkiveres 800
års kultur fra området mellem Kon-
geå og Ejder, foreviget i bøger, tids-
skrifter, piecer, på alle sprog, i alle
genrer.
Jessen kunne røbe, at samlingen be-
nyttes som værdifuld kilde til hygge-
læsning og historisk forskning.
Samlingen har en broget fortid, var

ikke direkte stedbarn, men blev i
mange kredse undervurderet og fik
igennem længere tid ikke den aner-
kendelse, som denne interessante
dansk-sydslesvigske institution og
dets mange værdifulde fund burde
have fået.
Dr. Lars N. Henningsen, en historiker
af rang, har igennem mange år side
om side med Studieafdelingen & Ar-
kivet også stået for Den slesvigske
Samling, har udviklet den og frem-
met befolkningens kendskab til den.
Nu er det op til Jan P. Jessen om at

føre opgaven videre. Flensborg-dren-
gen fortæller med overblik og enga-
gement, og med lysbilleder om sam-
lingens spæde opstart, dens udvik-
ling, meningen med den og betyd-
ningen af den, når han indbydes til
foredrag. Og han inspirerer lytterne
til selv at yde et bidrag - eksempelvis
ved at donere dokumenter og andet
til samlingen, før det er for sent og
tingene blot smides ud; som sidst
ved et foredrag i Ansgarsalen i Slesvig
for en opmærksom skare hovedsage-
ligt ældre mennesker.
Nu skal samlingen ikke forveksles
med bibliotekets Arkiv, hvor personli-
ge efterladenskaber som interessante
kvitteringer, fotografier, selvskrevne
memoirer, poesi sorteres og arkiveres
med nænsom hånd.
Også i Den slesvigske Samling mod-
tages, bedømmes og registreres så-
danne arvestykker, men de skal være
ligesom mere almeninteressante for
at blive optaget.
Jan P. Jessen holdt sit foredrag på
dansk, hvilket tydeligvis affødte nogle
problemer for enkelte af de tilstede-
værende, der også gerne ville have
oplyst, hvad de kan gøre for at deres
ting ikke bare smides ud, når de ikke
er mere. Men også uden forudgåen-
de sprogkurser for ældre blev de be-
tjent, for hos Jessen er alle emnerne i
professionelt-rådgivende hænder.

Johanna
Jan P. Jessen i Ansgarsalen i Slesvig.
(Foto: Bernd Bossemeier)

Uændret 234 medlemmer
[KONTAKT] Harreslev Kvindefor-
ening afholdt sin generalforsamling
sidst under ledelse af Anita Geipel.
Der var mødt 51 af uændret 234
medlemmer.
Forkvinden Traute Clausen fortalte i
sin beretning om foreningens mange
aktiviteter i 2012. Der var et nytårs-
møde med 84 deltagere, foredrag
om de Vestindiske Øer med Karl
Kring, en fredags-kegleaften, general-
forsamling, og den store kvindefor-
enings 90 års fødselsdag med 118
fremmødte. Ved ”Ud i det blå”-ar-
rangementet besøgtes slagteriet Mar-
co i Markerup, hvor der slagtes gæs.
En anden gang var der foredrag om
marmelade, og her kunne fantasien
løbe løbsk, for der er ingen grænser
for, hvad man kan lave marmelade

af. Naturligvis deltog man i Årsmø-
det, og så drog man til Jels Vikinge-
spil, på musical-weekendtur til Berlin
med rundvisning. Museumsturen
havde fængslet i Flensborg som mål.
Tilbuddet 2012 blev afrundet med et
aftenkursus i  ny nordisk mad og ju-
lebingo. Og så er der de månedlige
hyggeaftener i  Harreslev danske Kir-
kes konfirmandstue, en tradition for-
eningen startede i 2011, og som er
blevet en succes, som der fortsættes
med.
I 2013 vil tilbydes atter en tur til Jels
Vikingespil, grill og petanque, og den
23. april går turen til Neumünster,
hvor deltagerne skal shoppe helt vildt
i det nye outlet-center.
Foreningens kontingent på 12 euro
har været uændret i mange år, men

forhøjes nok lidt i år afhængig af den
store kvindeforening.
Kasserer Antje Petersen gennemgik
årets regnskab, som udviste et min-
dre underskud, så der blev tæret lidt
af kassebeholdningen. Revisor Lis
Suhr og R. Haas roste kasserens ar-
bejde.
Kasserer Antje Petersen og bestyrel-
sesmedlemmerne Inge Gniosdorz,
Margit Lorenzen og Jytte Møller blev
genvalgt. Og revisorerne ligeså.
Alle deltagerne i mødet gav traditio-
nen tro 5 euro, som i år doneres til
SSW. 
Efter generalforsamlingen blev der
serveret gullash-suppe, og Traute
Clausen fortalte morsomme landbo-
historier.

pr.

Mød forfatteren Erik Valeur
[KONTAKT] Forfatteren Erik Valeur
gæster onsdag den 13. marts kl.
19.30 Flensborg Bibliotek, Nørrega-
de/ Norderstr. 59. Entré 6 euro.

DET 7. BARN
Syv børn bliver født på Rigshospita-
lets fødegang B i 1961. Efter fødslen
kommer de til det anerkendte børne-
hjem Kongslund. De bor i ”Spæd-
børnsstuen” med de blå elefanter på
væggen. Frøkenerne sørger for at de
bliver bortadopteret til de rigtige
hjem. 
Romanen ”Det syvende barn”  tager
sit udgangspunkt i 2008, hvor de nu
voksne børn har modtaget et mystisk
brev. Hvem har sendt brevet? Hvem
er det syvende barn?
Brevene trækker tråde til regeringen,
og en tidligere politichef sættes på
sagen.
Som i en spændingsroman oprulles
historien, og læseren forsøger at gæt-
te, hvem der har sendt brevene og
samtidig følges det politiske spil. 

At forfatteren Erik Valeur også er
journalist fornægter sig ikke. Det er
en spændende samfundssatirisk for-
tælling og en fin skildring af de tidli-
gere børnehjemsbørn. Det er forfat-
terens første roman, men han har
tidligere skrevet fagbøger og har bl.a.
modtaget Cavlingprisen sammen
med nogle kolleger.
”Det syvende barn” er trykt i 11

oplag til boghandlerne, i 23.000 ek-
semplarer til Gyldendals Bogklub, i
fem oplag til Dansk Supermarked, og
er desuden solgt til Tyskland, Norge,
Holland, Rusland, Sverige, Island og
Spanien - og gennem forlaget Ama-
zon til USA, Canada, England og an-
dre dele af den engelsksprogede ver-
den. 

Erik Valeur.

En glad Karen Rettig på 30 års-dagen for ansættelse i SSF sammen med drifts-
rådsformand Viggo Petersen. (Foto: Lars Thomsen)

30 år hos SSF
[KONTAKT] Assistent Karen Rettig
kunne fredag den 1. marts fejre 30
års ansættelse på SSFs amtssekretariat
i Slesvig. I dagens anledning var der
lykønskninger fra amtsstyrelsen med

formand Franz Dittrich i spidsen,
SSFs generalsekretær Jens A. Christi-
ansen, driftsrådsformand Viggo Peter-
sen og kollegaerne.

Rådgivning for pendlere
[KONTAKT] Mange mennesker tager
hver dag over grænsen for at arbejde.
Danmark og Tyskland har forskellige
regler, som kan være svære at forhol-
de sig til, især hvis man har proble-
mer med sproget.
Tirsdag den 12. marts kl. 14-17 kan
man få svar på spørgsmål vedrørende

arbejde, pensioner, skatter, forsikrin-
ger og arbejdsløshedsunderstøttelse.
Infocenteret Padborg flytter denne
dag teltpælene til Flensborg Biblio-
tek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Der kan være ventetid, da hver en-
kelt vil få en personlig rådgivning.
Fri entré.

To, der tror på fremtiden for og enigheden blandt de slesvigske menigheder: Pa-
stor Paul Møller og menighedsrådsmedlem Elke Svendsen. (Fotos: Bernd Bosse-
meier) 

Enighed ja - men...
[KONTAKT] I Slesvig-menighederne
Ansgar og Frederiksberg plus Treja er
der bred sympati for de fremtidspla-
ner, der tilstræbes af nødvendighed.
For også at sikre kommende genera-
tioners kirkelige betjening tilstræbes
en sammenlægning og et nyt kirke-
byggeri.
Men der er betænkeligheder ved at
opgive den traditionsrige men for-
sømte danske højborg Ansgar.
Selvfølgelig kunne den bevares på
danske hænder og som kirke. Efter
børnehavens fraflytning fremsattes
ideen om, at sundhedstjenesten kun-
ne flytte ind her, men den afviste
straks, idet der ikke er råd til en om-
bygning.
Men også Dansk Kirke i Sydslesvig
fattes penge, så det bliver nok så som

så med at bevare Ansgar på danske
hænder.
De tre nævnte menigheder er stort
set enige om en fornuftig fusion.
Dansk Kirke i Sydslesvig er optimi-
stisk, hvad angår de kommende for-
handlinger, gengivet på sidste uges
KONTAKT.
I Ansgar sidst stemte 36 for og 5
imod ideen om en sammenlægning.
Ikke mindst udsigten til ikke mere at
kunne mødes i den populære Ans-
garsal gav stof til alvorlig eftertanke,
og kirken og præsteboligen vil - uan-
set placeringen af et kommende nyt
sted - være længere borte eksempel-
vis fra Ansgars nabo Margrethegår-
den, når beboerne dér trænger til tro
og trøst.

Johanna

Kasimira Linor er Ansgars organist, kærligt også kaldet Kasi, der også, når lejlig-
hed bydes, akkompagnerer ved fællessang, som f. eks. når foredrags-stafetten
løber af stabelen i Ansgarsalen i Slesvig.



FLENSBORG AVIS — Torsdag 7. marts 2013 — 5

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

AKTI SSW LANDSSTÆVNET I ESBJERG

CRAZY BEATLES-HYLDEST I NIBØL

SSW-FORDERUNG

DAN

Politische Auseinandersetzung statt juristischer Spitzfindigkeiten
[KONTAKT] Zu den beim Landesver-
fassungsgericht anhängigen Wahlprü-
fungs-Beschwerden gegen die Land-
tagswahl hat sich der Vorsitzende des
SSW im Landtag, Lars Harms bei der
Präsentation des SSW-Schrtiftsatzes
letzte Woche geäussert:
»Ich muss zugeben, es ist schon
merkwürdig, Zweifel darüber ausräu-
men zu müssen, ob der SSW die Par-
tei der dänischen Minderheit ist.
Wenn man sich die landesweite Be-
richterstattung früherer Jahre ans-
chaut, fällt auf: Keine Erwähnung des
SSW ohne den berühmten Zusatz:
Der SSW - die Partei der dänischen
Minderheit. Das hat sich auch nicht
geändert seit unserer Regierungsbe-
teiligung nach der Landtagswahl.
Von einer Dänenampel ist jetzt die
Rede. Hin und wieder mal von der
Dänenpartei. Ich möchte gar be-
haupten: Nie zuvor war so vielen
Menschen in Schleswig-Holstein,
und weit über die Landesgrenzen hi-
naus, klar, was der SSW ist, und wo-
für er steht.
Gleichwohl nehmen wir die Wahlp-
rüfungsbeschwerden sehr ernst.
Der Nachweis, dass der SSW die Par-
tei der dänischen Minderheit ist,
macht den größten Teil unseres
Schriftsatzes aus. Und lassen Sie
mich eines deutlich sagen: Nicht die
Mehrheit beschließt, wer Partei der
dänischen Minderheit ist, sondern
ausschließlich die Minderheit selbst.
Die Behauptung, der SSW dürfe kei-
nesfalls mehr als nur Minderheiten-
partei sein, und dass nach 2005 Än-
derungen der Rechtslage und Tatsa-
chen eingetreten seien, die die Rolle

des SSW in Frage stellen, hat uns ve-
ranlasst, die historische Schiene akri-
bisch zurück zu verfolgen.
Und auch hier kann ich Ihnen sagen,
dass gravierende Änderungen nicht
stattgefunden haben. Wir haben uns
schon immer zu allen Themen geäu-
ßert und werden uns das auch nicht
verbieten lassen.
Die Junge Union, aus der sich vier
der Beschwerdeführer rekrutieren,
hat eigens eine Kampagne gegen die
Befreiung des SSW von der Sperr-
klausel ins Leben gerufen.
Eine Stimme für den SSW - so heißt
es dort - sei 10 Prozent mehr wert
als eine Stimme für andere Parteien.
Deshalb fordert die Junge Union, Zi-
tat: “... die Abschaffung der Befrei-
ung von der Fünfprozent-Hürde
für...“ - Achtung -  „...die Partei der
dänischen Minderheit.“

Also auch die Junge Union sieht uns
als Partei der dänischen Minderheit
an, obwohl sie in ihrer Beschwerde
genau dieses in Zweifel zieht.
Im Übrigen: Der SSW musste bei der
Landtagswahl 2012 rund 10 Prozent
mehr Stimmen als jede andere Partei
aufbringen, um ein Mandat zu erlan-
gen. Dafür hätte man nur einfach auf
das Wahlergebnis blicken müssen.
Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass
die Wahlprüfungsbeschwerden maß-
geblich auf falschen Tatsachen basie-
ren. 
Dass kein Einziger der Beschwerde-
führer verfolgt hat, wie eng die
Bonn-Kopenhagener Erklärungen mit
der Befreiung von der 5%-Klausel
verknüpft sind - und wie groß daher
auch die internationale Dimension
dieser Frage ist - lässt ernste Zweifel
aufkommen, ob hier überhaupt
rechtliche Fragen im Vordergrund
stehen oder nicht doch parteitaktis-
che Interessen.
Die Beschwerdeführer fordern stren-
ge Wahlrechtsgleichheit ein und ver-
kennen dabei komplett, dass nicht
die Befreiung des SSW die eigentli-
che wahlrechtliche Ausnahme ist, die
Ungleichheit schafft, sondern die
Sperrklausel selbst.
Schon allein deshalb, weil ohne
Klausel auch eine Befreiung des SSW
von derselben gar nicht nötig wäre.
So lange das Wahlrecht anhand einer
Klausel unterscheidet zwischen
Wählerstimmen, die Einfluss auf die
Mandatszuteilung haben und
Wählerstimmen, denen dieser Ein-
fluss verwehrt bleibt, kann von
Wahlrechtsgleichheit de facto keine

Rede sein. 
Wollte man wirklich Ungerechtigkeit
im Wahlsystem abschaffen, so müs-
ste man die Klausel abschaffen. Woll-
te man Ungerechtigkeit mildern, so
müsste man die Hürde unter weite-
rer Befreiung des SSW senken. 
Sieht man ganz genau hin, so macht
die Befreiung des SSW von der
Sperrklausel die Wahl sogar immer
ein Stück gleicher. Denn je mehr
Wählerstimmen Einfluss auf das Par-
lament haben, je gleicher ist die
Wahl. Die Befreiung des SSW aufzu-
heben, schafft lediglich neue Unge-
rechtigkeiten.
Bemerkenswert ist hierbei die Stel-
lungnahme der FDP. Herr Kubicki hat
extra ein juristisches Gutachten in
Auftrag gegeben, nur um seine schon
zuvor geäußerte Haltung zu bestäti-
gen, ein Grundmandat für den SSW
müsse reichen. Ein Gutachten, von
dem er sich dann anschließend poli-
tisch distanziert. 
Das an sich ist schon bezeichnend
und zeigt, welch geringe Erfolgschan-
cen er diesem Gutachten selbst zu-
misst. 
Es sei ungerecht, sagt Herr Kubicki,
dass der SSW an jenen Parteien, die
die 5%-Hürde nicht erreichen, ein-
fach vorbeispaziert. Deshalb muss
der SSW willkürlich auf ein Grund-
mandat gestutzt werden.
Hinterfragt hat das freilich niemand.
Denn was passiert eigentlich, wenn
so verfahren würde?
Die Wählerstimmen für Parteien un-
terhalb der Hürde wären weiterhin
wertlos, sie würden immer noch
nicht ins Parlament einziehen kön-

nen. Die Minderheitenpartei SSW
wäre willkürlich schlechter gestellt.
Und von den freigewordenen zwei
SSW-Mandaten würden die großen
Parteien profitieren. Womöglich wä-
re sogar ein Regierungswechsel drin,
mag sich Herr Kubicki denken. Mit
der FDP, versteht sich.
Wir meinen: Herr Kubicki sollte sich
schämen. Nach einer Wahl das Er-
gebnis nachträglich in die gewünsch-
te Richtung drehen zu wollen, das
kennt man sonst eigentlich nur aus
totalitären Staaten.
Schon als man 1955 die Befreiung
von der 5%-Sperrgrenze beschloss,
war man sich im Klaren darüber, dass
dies auch zu mehr als einem SSW-
Mandat führen könnte – die Beteili-
gung des SSW war sogar ausdrüc-
klich das Ziel dieser Maßnahme.
Nach der darauffolgenden Wahl
1958 saßen dann zwei SSWer im
Landtag. Und auch in der jüngsten
Vergangenheit – seit 1996 - saß re-
gelmäßig mehr als ein SSWer im
Landtag, ohne dass sich Herr Kubicki
gerührt hätte.
Für uns ist somit durchschaubar, um
was es hier wirklich geht. Die neuen
Mehrheiten passen dem Einen oder
Anderen nicht, und deshalb will man
juristische Spitzfindigkeiten nutzen,
um dem SSW zu schaden.
So wie wir uns der politischen Ve-
rantwortung stellen, so stellen wir
uns auch gerne der politischen De-
batte. Und das sollte das einzige Mit-
tel sein, um demokratische Parteien
zu bekämpfen – wenn man sich
denn dieses als Ziel setzen will.«

Lars Harms präsentierte den SSW-
Schriftsatz. (Foto: SSW)

Fuld fart-lørdag
[KONTAKT] Lørdag den 9. marts af-
holder Gymnastikforeningen DAN
sæsonens sidste fuld fart-lørdag på
Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg
kl. 11.
Foreningen låner airtrackmåtten,
bygger redskabsbaner, jonglerer og

laver mange andre sjove ting.
Alle kan være med. Medlemmer del-
tager gratis. Ikke.medlemmer betaler
5 euro.
Info: Anne Christensen (0151-123
17033) hhv.
annegymdan@hotmail.com.

Stævne-café 12. marts
[KONTAKT] Forberedelserne til årets
største sportsfest, Landsstævnet i Es-
bjerg 4.-7. juli, er i fuld gang. Og det
er fortsat muligt at tilmelde sig, oply-
ser SdU. Deadline for tilmelding er
den 15. april
Men hvis man tilmelder sig inden
den 15. marts, får man 20 euro ra-
bat.
Tilmelding sker online via
www.l2013.dk, og der kan betales
med Dankort eller Mastercard.
Har du brug for hjælp med tilmeldin-
gen, er du også velkommen til at be-
søge SdUs Landsstævne-café tirsdag
den 12. marts kl. 17–19 på SdUs
kontor på Flensborghus, Nørregade/
Norderstr. 76.
Tilmelder man sig her, sker betalin-
gen via regning fra SdU.
Derudover bliver der mulighed for at
se og prøve SdUs Landsstævne-kol-
lektion.
Yderligere oplysninger og priser på

SdUs hjemmeside www.sdu.de.

SPAR 60 EURO
Unge SdUere under uddannelse eller
som FSJere får den enestående mu-
lighed at kunne deltage i årets Lands-
stævne i Esbjerg inkl. overnatning,
fuld forplejning, transport samt t-shirt
(ved tilmelding inden den 10. april)
for kun 150 euro. Det er 60 euros ra-
bat.
Det kan gøres på SdU tilmeldingscafe
12. marts kl. 17-19 hos SdU på
Flensborghus.
På Landsstævnet får man en kæmpe-
oplevelse for livet sammen med
25.000 andre idrætsbegejstrede.
Men man skal være fyldt 15 år og
medlem i en SdU-forening.
Er man forhindret i at komme i café-
en, bør man henvende sig til konsu-
lenterne Kaj Andersen (0178-4507
405), René Lange (0178-4507 403),
hhv. Tinne Virgils (0178-4507 404).

Love me do tirsdag
[KONTAKT] SSF har bedt Café Liva
og makkerparret Jacob Morild &
Morten Wedendahl spille deres
crazy-humoristiske hyldest til The
Beatles, "Love me do", tirsdag den
12. marts kl. 20 i Nibøl Danske
Skole.
Forestillingen har siden den første
opførelse i 2004 henrykket både
det københavnske publikum og og-
så et landsdækkende samme. 
Ved hjælp af citater fra de fire Li-

verpool-drenges egen mund, ud-
viklet af Tom McEwan, tegnes et
rablende og ekvilibristisk-musikalsk
portræt af en tid og en stemning –
og over 40 Beatlesnumre flettes ly-
stigt ind imellem hverandre og for-
tæller historier om kærlighed, kil-
devand, oprør og nedbrud. 
På scenen står Jacob Morild, Mor-
ten Wedendahl og Mikkel Tiedt. 
www.cafeliva.dk

Påskepynt af glas - her
nogle høns. (Foto: Akti)

Lidt af hvert
[KONTAKT] Aktivitetshusets kursustil-
bud rummer lidt af hvert, men mål-
gruppen er altid alle interesserede:

OPTAGETEKNIK I
v/ Jens Hose Locher og Marek Miß-
feld.
Lørdag 9. marts kl. 15-19. Pris: 20
euro; tilmelding nødvendig.
På dette kursus lærer man de grund-
læggende teknikker til at optage mu-
sik. Hvordan man opstiller en mikro-
fon og forstærkere, så man får en god
optagelse ud af det.

PÅSKEPYNT AF GLAS
v/ Lise Paulsen
Tirsdag 12. marts kl. 17-19. Pris: Ma-
teriale efter forbrug; ingen tilmel-
ding.

Deltagerne laver påskekyllinger, på-
skelam og påskeharer af glas. Først
lærer man, hvordan man skærer figu-
rerne. Derefter får man en kort intro-
duktion i farver til at dekorere med.

LÆDEARBEJDER
v/ Arne Bossemeier
Fredag 15. marts kl. 18-21 og lørdag
16. marts kl. 9-15. Pris: 32 euro +
15 euro til materiale; tilmelding nød-
vendig.
Man lærer færdigheder og nødvendi-
ge discipliner inden for læderarbej-
de. Man vejledes i at skære læder,
punsering af geometric mønstre,
grundlæggende punsering af egne
motiver, dyeing (farvning) af læderet
og forædling.

[KONTAKT] SSWs kommunale
kandidater, partiets medlem-
mer i kommune- og amtsråd
samt andre interesserede
SSWere indbydes til en fort-
sættelse af SSWs kursusrække
op til kommunalvalget lørdag
den 16. marts kl. 10-15 på
Dansk Centralbibliotek i Flens-
borg.
Valgkampstræner/ coach Mar-
tin Ferlesch fra Ulm belyser
emnet: "Strategien und The-
men zur Kommunalwahl –
Meine erste Kandidatur – Was
kommt auf mich zu und wie
gehe ich damit um? Strategien
für den persönlichen
Wahlkampf."
Seminaret foregår på tysk.
Tilmeldelse inden 12.3. til
SSWs kommunalpolitiske sek-
retær Gerhard Jessen på ger-
hard.jessen@ssw.de eller 0461
14408 312.

Kursus


