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LØst & fAst oM ÅrsMØDerne 2014

sYDsLesvig MeD

LeDer

JArUPLUnD HØJskoLe

fLensBorgHUs

[KONTAKT] I sommerperioden fra 
14. juli og hele august er der reduce-
ret åbningstid i fællesreceptionen på 
Flensborghus.

Mandage-torsdage er der åbent kl. 
10-14 og fredage kl. 8-12.
Dørklokken er sat til i den almindelige 
åbningstid på Dansk Generalsekreta-

riat og Dansk Ungdomssekretariat - 
men tag gerne telefonisk kontakt først 
på tlf. 0461 144080.

Sommer-åbningstid i receptionen

[KONTAKT] I denne uge er luften fyldt 
med korsang på Jaruplund Højskole.
I en intensiv koruge øver kursisterne, 
der kommer fra hele Danmark, dansk 
musik, både rytmisk og klassisk. Bl.a. 
står Michael Bojesens ”Te Deum” på 
programmet.

Dirigenter er Birgit Nielsen og Erik 
Bjørn Lund, ved klaveret Allan Dahl 
Hansen.
I ugens løb ser kursisterne også nær-
mere på Sydslesvig, bl.a. på en tur til 
Ejdersted og Frederiksstad.
Ugen afsluttes med to koncerter i mor-

gen, fredag den 11. juli i Flensborg, 
hhv. kl. 14 på Dansk Centralbibliotek 
og kl. 16 i Ansgar Kirke.
Der er gratis adgang til koncerterne.
Se hele kursusprogrammet på højsko-
lens nye hjemmeside www.jaruplund.

de

Koncerter med kursist-kor

[KONTAKT] I år rejser tv-kokken Anne 
Hjernøe og journalisten Anders Agger 
igen rundt for at præsentere seerne 
for nye kulinariske og kulturelle sider 
af danskernes liv og verden. Det sker 
i programserien ’Anne og Anders på 

sporet af det tabte land’, og her be-
søger de en række tidligere danske 
landområder: De Vestindiske Øer, 
Sydslesvig, Sydsverige og Island.
DR2, der i Sydslesvig kun kan modta-
ges via DVB-T og i uddrag på internet-

tet, sender udsendelsen om De Vestin-
diske øer lørdag den 19. juli kl. 20; de 
tre andre senere.
I udsendelsen fra Sydslesvig medvir-
ker bl.a. de sydslesvigske kokke Niels 
Wolfsdorf og Kaj Christiansen.

TV fra de »tabte lande«

[KONTAKT] 23. -25. maj blev de 
danske årsmøder i Sydslesvig afholdt 
for 90. gang - 43 møder, deraf 16 om 
fredagen, 23 om lørdagen og 1 møde 
udover de 3 friluftsmøder om sønda-
gen, under mottoet ”Sydslesvig – en 
dansk fortælling”, og med omkring 
15.000 deltagere.
”Overalt blev der fortalt videre på den 
fortælling, der præger os her i grænse-
landet og i det danske mindretal. Gæ-
ster fra nord og syd kom for at være 
en del af fortællingen og for at opleve 
og tage del i vore aktiviteter og fester,” 
noterede formanden for SSFs årsmø-
deudvalg, Gitte Hougaard-Werner, i 
sin beretning på mødet i SSFs Hoved-
styrelse forleden i Husum.
Fra udvalget rettede hun ”en stor tak 
til alle, der har været med til at gøre 
weekenden til en stor fest og dermed 
har været med til at manifestere vores 
tilhørsforhold til det danske og Dan-
mark og givet gæster fra nær og fjern 
gode oplevelser og fortællinger med 
hjem.”
Også nogle ret så praktiske ting kom 
hun ind på.

START TIDLIGT MED PLANLÆGNINGEN
”Ønskeskemaer og inspirationsliste 
blev sendt ud til amtssekretariaterne 
lige efter landsmødet 2013, hvorfra 
de skulle fordeles ud til de enkelte ar-
rangører. Fristen for afleveringen var 
3. februar. Derefter går sekretariatet i 
gang med at booke og fordele under-
holdning, orkestre og talere i samar-
bejde med udvalget.
Vi har dog fået nogle meldinger om, 
at vi har været sent ude med tilbage-
meldingerne af de enkelte underhold-
ningselementer og talere. Dette kan 
desværre ikke altid undgås, da der 
er underholdning og talere, der først 

melder sent ud, at de kan komme. Så 
snart noget er faldet på plads, bliver 
det meddelt til amtet/ distriktet og til-
føjet på hjemmesiden.

Desforuden måtte vi konstatere, at 
21 ud af 43 distrikter først har med-
delt deres ønsker efter deadline. Der 
indkom skemaer både i slutningen af 
februar, i marts og april, hvoraf den 
sidste indgik den 29. april. Dette kan 
skyldes mange forskellige ting, men 
medfører en sen bookning og måske 
ikke det ønskede.
Vi har evalueret på problemet og er 
blevet enige om, at ønskeskema og 
den nye inspirationsliste bliver lagt 
ind på hjemmesiden allerede nu, dog 

UDEN det aktuelle motto, som først 
bliver bekendtgjort på landmødet 
2014.
Så er det allerede nu muligt at tage 
den med til et bestyrelsesmøde og få 
snakket tingene igennem. Efter lands-
mødet kræver det så ingen ekstra mø-
der for at få udfyldt skemaet og sendt 
det til udvalget. Til gengæld bestræber 
vi os på at melde aftaler m.m. ud hur-
tigst muligt.”

FLOT UNDERHOLDNING 
Udvalgsformanden nævnte også ”vor 
egen” underholdning: ”Der har været 
mange flotte underholdningselemen-
ter, både købt underholdning, men 
særligt også underholdning ved vore 
egne elever og børnehavebørn. Det er 
dejligt, da det skaber et medejerskab 
af vore fælles årsmøder.
Her kan jeg kun anbefale et tidligt og 
tæt samarbejde med skoler og bør-
nehave og andre organisationer og 
foreninger, da dette er forudsætning 
for gode fælles årsmøder med talstærkt 
fremmøde.
Hvis børnehavebørn og elever er en 
intergreret del af møderne skaber vi 
tidligt en forståelse for, at årsmøderne 
er noget, man er en del af og har ejer-
skab i, noget man simpelthen ikke vil 
gå glip af og tager familien med til.
I år har man i Flensborg by, Flensborg 
amt og Sydtønder amt haft glæde af 
stomp-workshops med Jesper Falch. 
Disse mundede ud i et underhold-
ningselement på friluftsmødet i Flens-
borg, hvilket blev en stor succes og så 
rigtig godt ud.
Så skulle der være brug for profes-
sionel hjælp/ instruktør til skole- og 
børnehavebørnenes underholdning, er 
vi gerne behjælpelige med det.”

(fortsættes på KONTAKTside 2)

Gode fortællinger

Gitte Hougaard-Werner, formand for 
SSFs årsmødeudvalg. (Foto: Martina 
Metzger)

Vandcafé
[KONTAKT] Frederiksstad Ejdercafés sommerafslut-
ning foregår traditionen tro på og ved vandet. (Foto: 
Elly Kristensen)

Gårdkultur
[KONTAKT] Flensburger Hofkultur går i luften; og 
danske (bag)gårde og bl.a. Johanna Jürgensen (foto) 
er med.

Store smil
[KONTAKT] De smilende Godawlinger får i nogle 
uger smilene frem hos betragterne på Amt Schaff-
lund. (Foto: privat)

Sommerfest
[KONTAKT] Det var alle tiders, da Dansk Ældrecen-
ter Flensborg arrangerede sommerfest for beboere 
og naboer, bl.a. med spil. (Foto: RenateE)

[KONTAKT] Efter at det danske 
mindretals organisationer og in-
stitutioner igennem længere tid 
og på utallige møder har drøftet 
en kommende kommunikations-
strategi og faktisk til sidst opnåede 
enighed om den videre proces, 
har Folketingets Sydslesvigudvalg 
meddelt, at anmodningen om 
midler til ansættelse af en tidsbe-
grænset kommunikationskonsu-
lent ikke kan efterkommes, og at 
projektet bør bringes til ophør.
Udvalget har opfattelsen af, at im-
plementeringsmodellen afspejler 
tilsyneladende uoverkommelige 
modsætninger i Samrådet og tviv-
ler på, at en kommende kommu-
nikationskonsulent vil have frihed 
og tillid til at omsætte Bysted-
rapportens anbefalinger/ pejle-
mærker. Endelig tvivler udvalget 
på, at konstruktionen vil kunne 
reagere hurtigt nok ved pludseligt 
opståede sager.
Sydslesvigudvalget ser dermed 
en risiko for, at projektet ikke vil 
lykkes ud fra de indholdsmæssige 
målsætninger.
Men udvalget har med tilfredshed 
taget Bysteds oplæg, der - også fra 
SSFs side - konstruktivt adresserer 
de udfordringer, mindretallet står 

overfor m.h.t. øget synlighed, til 
efterretning og bebuder at ville 
lægge vægt på rapportens anbe-
falinger, når det gælder udvalgets 
tilskudspolitik de kommende år.
Sydslesvigudvalgets argumenter 
for afvisning af de resterende 
midler til omsætning af kom-
munikationsstrategien er egentlig 
uforståelig, al den stund SSF og de 
øvrige sydslesvigske foreninger og 
institutioner var blevet enige om 
en fælles model for ansættelse af 
en kommunikationskonsulent.
Set i bakspejlet havde det nok 
været mest fornuftigt, hvis Sydsles-
vigudvalget og repræsentanter for 
Sydslesvig havde haft mulighed 
for at drøfte kommunikationspro-
jektets resultater på et møde in-
den en endelig beslutning om det 
videre forløb.
Sommerpause eller ej; der bliver 
lidt at tygge på for de sydslesvig-
ske organisationer og institutioner 
i de kommende måneder.
Under alle omstændigheder bør 
Bysteds anbefalinger, så vidt det 
er muligt glide ind i SSFs daglige 
informationsindsats.
God sommer!

SYDSLESVIGSK FORENING

Kommunikations-
projekt stoppes



10.
Sidste KONTAKT før sommerpausen
11.
Jaruplund Højskole: Koncert med kursistkoret på Flensborg bibliotek kl. 14 og i Ansgar 
Kirke kl. 16
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Nord: Sommerfest i Tønnsenhuset kl. 19
12.
SdU: Kvalifikationsstævne i petanque for 4-mands hold ved Harreslev Danske Skole kl. 10
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 12
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Sommerudflugt til Hamborg fra Jens Jessen-
Skolen kl. 7.15
Vanderup UF: Petanque med Plattdeutsche Runde på skolen
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Sommerfest på Klitskolen kl. 15
13.
SSF-distrikt Sild: Public Viewing i List Kulturhus kl. 21
14.
SdU: Sommerlejr for 11-13 årige på Christianslyst 14.-18.7.
15.
Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Kolding og Vojens fra Harreslev Dan-
ske Skole kl. 8.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
16.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
17.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
18.
SdU: Fodboldskole for 8.-10 årige i Træningshallen, Slesvig 18.-20.7.
19.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 12
20.
SdU: Fodboldskole for 11.-14 årige i Træningshallen, Slesvig 20.-22.7.
22.
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Kolding og Vojens fra Harreslev Dan-
ske Skole kl. 8.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
23.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
24.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
29.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
30.
Sild Seniorklub: Ørundtur med SVG-bussen
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
31.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

August
5.
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle i kirken kl. 15
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
6.
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg og menigheden: Guidet tur gennem Frøslevlejren fra Lang-
bjerg Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
7.
Første KONTAKT efter sommerpausen
SSF-distrikt Sild: Forfatteraften med Manfred Degen i List Kulturhus kl. 20
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
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LØST og FAST...

BIBLIoTek-Sommer For VokSne

AkAdemIe SAnkeLmArk 25.-27. JULI

grenZenLoSe BerUFSAUSBILdUng

[KONTAKT] Har man lyst til at lære 
mere om slægtsforskning, litteratur 
og film, er to tilbud 23. juli hhv. 20. 
august fra Flensborg Bibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59, muligvis sagen:
Bibliotekar Viggo Böhrnsen Jensen gi-
ver en introduktion til slægtsforskning 
på internettet via nogle vigtige danske 
og udenlandske hjemmesider.

Derefter følger en afdeling med ”Læs 
bogen – se filmen”. Efter et oplæg om 
forfatter og roman ser gruppen filmen 
og diskuterer dens temaer.
Man behøver ikke at deltage i hele 
programmet.
Onsdag den 23. juli kl. 9 introduktion 
til slægtsforskning på internettet, kl. 10 
kaffepause og oplæg omkring Håkan 

Nessers roman ”Kim Novak badede 
ikke ved Genetsarene”. Deltagerne ta-
ler om bogens temaer og ser filmen.
Onsdag den 20. august kl. 9 introduk-
tion til slægtsforskning på internettet, 
kl. 10 kaffepause og oplæg omkring 
Knut Hamsuns roman ”Sult”. Delta-
gerne taler om bogens temaer og ser 
filmen.

Slægtsforskning, litteratur og film

[KONTAKT] Die Akademie Sankel-
mark stellt am Wochenende 25.-27. 
Juli Wind- und Wassermühlen im Nor-
den Schleswig-Holsteins vor. Nach ei-
ner Einführung am Freitagabend geht 
es am Sonnabend zur Besichtigung 
der unterschiedlichsten Mühlen von 
Schaalby und Schleswig über Kappeln, 
Unewatt und Munkbrarup bis nach 
Kupfermühle.
Zum Anschluss der Veranstaltung gibt 
Christel Pagel, Müllerin in fünfter Ge-

neration, am Sonntagvormittag einen 
Überblick über die vielen Typen hi-
storischer Mühlen, und Dieter Haack, 
Geschäftsführer des Mühlenvereins, 
erklärt, wie die Enkel der Windmüh-
len, die modernen Windkraftanlagen 
funktionieren.
Die Tagung ist für alle Interessierte 
offen. Weitere Informationen bei der 
Akademie Sankelmark, Telefon 04630 
550 bzw. im Internet unter www.eash.
de

Wind- und Wassermühlen
in Schleswig-Holstein

[KONTAKT] Die Schleswig-Flensburger 
CDU-Landtagsabgeordneten bedau-
ern, dass die Landesregierung das 
Erfolgsprojekt „Grenzenlose Berufsaus-
bildung“ in Zukunft nicht weiter för-
dern will.
Dies geht aus der Antwort des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie des Landes Schle-
swig-Holstein auf eine Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Johannes Callsen, 
Heike Franzen und Petra NIcolaisen 
hervor.
Das Projekt war maßgeblich durch die 
Kreishandwerkerschaft Schleswig und 
das Regionale Berufsbildungszentrum 
Schleswig durchgeführt worden.
In den letzten Jahren haben 357 Ju-
gendliche aus Frankreich, Österreich, 
Finnland, Großbritannien und Däne-
mark die Gelegenheit genutzt, einen 

Teil ihrer Ausbildung bei Betrieben in 
Schleswig-Holstein zu absolvieren. Im 
Gegenzug haben 336 Jugendliche aus 
Schleswig-Holstein ihr Fachwissen in 
anderen Ländern Europas erweitert. 
Insgesamt haben sich 151 Handwerks-
betriebe aller Branchen in Schleswig-
Holstein an dem Projekt beteiligt.
Noch im Oktober 2012 hatte Staats-
sekretär Müller-Beck festgestellt, „dass 
Betriebe, die ihren Auszubildenden 
Auslandserfahrungen ermöglichen, 
weniger Schwierigkeiten haben, 
Nachwuchskräfte zu finden und diese 
im Betrieb zu halten. So werde die 
Attraktivität und der öffentliche Stel-
lenwert des Handwerks nachhaltig 
gefördert und trage erheblich zur 
Sicherung des erforderlichen Fachkräf-
tebedarfs bei.“

CDU bedauert Aus

[KONTAKT] Fortsat fra KONTAKT-
side 1: Også FDFerne nævnte Gitte 
Hougaard-Werner i sin udførlige be-
retning: ”Der skal også lyde en stor tak 
til de utallige FDForkestre, der igen 
har fundet vejen til Sydslesvig. FDF 
har fået en ny koordinator, Marianne 
Ovesen, der har været en rigtig god 
samarbejdspartner.
Et enkelt sted har der været misforstå-
else omkring et planlagt optog, hvor 
det viser sig, at orkestret ikke havde 
lært at marchere. Det vil være tilføjet 
på det nye ønskeskema, om man øn-
sker optog/ march, så vi ikke grundet 
misforståelser må sløjfe samme.”

EVALUERINGSMØDET
Debatten på evalueringsmødet for-
leden gik på, at man ønskede flere 
deltagere i de enkelte optog, ikke nød-

vendigvis flere optog. I Slesvig har man 
gjort gode erfaringer med at indsætte 
gratis taxa-shuttle fra årsmødepladsen 
tilbage til Hiort Lorenzen-Skolen, så 
f.x. børnefamilier og ældre, der gik 
med i optoget, ikke skulle gå hele ve-
jen tilbage til deres bil.
Desuden fremsattes idéer som børne-
pasning ved store elever, så forældre 
kan deltage i aftenmøderne, parallelle 
programpunkter til de yngre genera-
tioner, og det blev fremhævet, hvor 
vigtigt det er at oplyse nye familier om 
årsmøderne og deres betydning for 
mindretallet.

KOMMENDE
Datoerne for de næste årsmøder tager 
hensyn til Folkemødet på Bornholm, 
til Grundlovsdag, Kr. Himmelfart, pin-
se, Skt. Hans og sommerferier: 19.-21. 

juni 2015,10.-12. juni 2016, 9.-11. 
juni 2017, 25.-27. maj 2018, 24.-26. 
maj 2019, 15.-17. maj 2020.

(GEN)OPSTILLER
Udvalgsformanden afsluttende: 
”Landsmødet er valgmøde for udval-
get, og jeg må desværre bekendtgøre 
at Christiane Christiansen og Erik 
Jensen har valgt ikke at genopstille. 
Det accepterer vi selvfølgelig, selvom 
det er med et grædende øje og tungt 
hjerte. Vi håber, at distrikter og amter 
kan finde nye kandidater, der har lyst 
til udvalgsarbejdet omkring vores fæl-
les årsmøder. 
Resten af udvalget inklusive forman-
den genopstiller, hvis det er ønsket, 
ellers står det jo frit at opstille andre 
kandidater.”

Gode fortællinger (2)

[KONTAKT] Erstmals in der Geschichte 
Schleswig-Holsteins hat eine Landes-
regierung ein Konzept für die Kultur-
politik des Landes verabschiedet. Das 
Kabinett stimmte am 1. Juli den von 
der Kulturministerin vorgelegten „Kul-
turperspektiven Schleswig-Holstein“ 
zu.
Dazu Anke Spoorendonk: „Dies ist 
das Ergebnis eines erfolgreichen Kul-
turdialogs. Wir hatten angekündigt, 
mit der Kulturszene und mit Interes-
sierten darüber ins Gespräch zu kom-
men, welche Schwerpunkte unsere 
Kulturpolitik künftig haben soll. Das 
ist uns überzeugend gelungen. Es hat 
viele Vorarbeiten und Anregungen aus 
der Kulturszene gegeben, die meisten 
davon haben wir aufgegriffen. Ich 
möchte mich bei all denen bedanken, 
die am Konzept mitgewirkt haben.“
Die „Kulturperspektiven Schleswig-
Holstein“ benennen neben Inhalten 
und Strategien eine Reihe konkreter 
Ziele für die Kulturpolitik, die kurz- bis 
langfristig umgesetzt werden sollen. 
„Kultur ist mehr als finanzielle Förder-
ung. Wenn wir über Schwerpunkte 
der kulturellen Arbeit sprechen, sagen 
wir auch etwas darüber aus, wie wir 
im Land künftig zusammenleben wol-
len“, so Spoorendonk.
Die Schwerpunkte sind: Bewahrung 
und Vermittlung des kulturellen Erbes, 
Förderung ästhetischer Bildung und 
kultureller Teilhabe, Stärkung des 
Kulturstandorts und Sicherung der Kul-
turförderung.
Unter der Vielzahl der im Konzept 
beschriebenen Ziele findet sich die 
Unterstützung einer flächendecken-
den Präsenz von Kultureinrichtungen 
durch die Errichtung von sogenannten 
Kulturknotenpunkten.
Im Förderbereich soll projektweise 

die Idee einer Kontraktförderung um-
gesetzt werden, die den Empfängern 
mehr Planungssicherheit und dem 
Land mehr Steuerungsmöglichkeiten 
gibt.
Ein neu einzurichtendes „Kulturlabor“ 
soll als regelmäßig tagende Arbeits-
gruppe über Trends und Entwicklun-
gen beraten und dadurch für einen 

zusätzlichen inhaltlichen Impuls für 
die Kultur im Land sorgen.
Die kulturelle Bildung wird durch stär-
kere Vernetzung und Fortbildungsan-
gebote gestärkt.
Das Kulturkonzept ist abrufbar unter 
www.kulturdialog.schleswig-holstein.
de

Perspektiven für die Kultur

Kulturministerin Anke Spoorendonk.
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14.
SdU: Sommerlejr for 11-13 årige på Christianslyst 14.-18.7.
15.
Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Kolding og Vojens fra Harreslev Dan-
ske Skole kl. 8.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
16.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
17.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
18.
SdU: Fodboldskole for 8.-10 årige i Træningshallen, Slesvig 18.-20.7.
19.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 12
20.
SdU: Fodboldskole for 11.-14 årige i Træningshallen, Slesvig 20.-22.7.
22.
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
Den Slesvigske Kvindeforening: Sommerudflugt til Kolding og Vojens fra Harreslev Dan-
ske Skole kl. 8.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
23.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
24.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
29.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
30.
Sild Seniorklub: Ørundtur med SVG-bussen
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
31.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

August
5.
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle i kirken kl. 15
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
6.
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg og menigheden: Guidet tur gennem Frøslevlejren fra Lang-
bjerg Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
7.
Første KONTAKT efter sommerpausen
SSF-distrikt Sild: Forfatteraften med Manfred Degen i List Kulturhus kl. 20
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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kULTUrmInISTer Anke SPoorendonk

LØST og FAST...

BIBLIoTek-Sommer For VokSne

AkAdemIe SAnkeLmArk 25.-27. JULI

grenZenLoSe BerUFSAUSBILdUng

[KONTAKT] Har man lyst til at lære 
mere om slægtsforskning, litteratur 
og film, er to tilbud 23. juli hhv. 20. 
august fra Flensborg Bibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59, muligvis sagen:
Bibliotekar Viggo Böhrnsen Jensen gi-
ver en introduktion til slægtsforskning 
på internettet via nogle vigtige danske 
og udenlandske hjemmesider.

Derefter følger en afdeling med ”Læs 
bogen – se filmen”. Efter et oplæg om 
forfatter og roman ser gruppen filmen 
og diskuterer dens temaer.
Man behøver ikke at deltage i hele 
programmet.
Onsdag den 23. juli kl. 9 introduktion 
til slægtsforskning på internettet, kl. 10 
kaffepause og oplæg omkring Håkan 

Nessers roman ”Kim Novak badede 
ikke ved Genetsarene”. Deltagerne ta-
ler om bogens temaer og ser filmen.
Onsdag den 20. august kl. 9 introduk-
tion til slægtsforskning på internettet, 
kl. 10 kaffepause og oplæg omkring 
Knut Hamsuns roman ”Sult”. Delta-
gerne taler om bogens temaer og ser 
filmen.

Slægtsforskning, litteratur og film

[KONTAKT] Die Akademie Sankel-
mark stellt am Wochenende 25.-27. 
Juli Wind- und Wassermühlen im Nor-
den Schleswig-Holsteins vor. Nach ei-
ner Einführung am Freitagabend geht 
es am Sonnabend zur Besichtigung 
der unterschiedlichsten Mühlen von 
Schaalby und Schleswig über Kappeln, 
Unewatt und Munkbrarup bis nach 
Kupfermühle.
Zum Anschluss der Veranstaltung gibt 
Christel Pagel, Müllerin in fünfter Ge-

neration, am Sonntagvormittag einen 
Überblick über die vielen Typen hi-
storischer Mühlen, und Dieter Haack, 
Geschäftsführer des Mühlenvereins, 
erklärt, wie die Enkel der Windmüh-
len, die modernen Windkraftanlagen 
funktionieren.
Die Tagung ist für alle Interessierte 
offen. Weitere Informationen bei der 
Akademie Sankelmark, Telefon 04630 
550 bzw. im Internet unter www.eash.
de

Wind- und Wassermühlen
in Schleswig-Holstein

[KONTAKT] Die Schleswig-Flensburger 
CDU-Landtagsabgeordneten bedau-
ern, dass die Landesregierung das 
Erfolgsprojekt „Grenzenlose Berufsaus-
bildung“ in Zukunft nicht weiter för-
dern will.
Dies geht aus der Antwort des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie des Landes Schle-
swig-Holstein auf eine Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Johannes Callsen, 
Heike Franzen und Petra NIcolaisen 
hervor.
Das Projekt war maßgeblich durch die 
Kreishandwerkerschaft Schleswig und 
das Regionale Berufsbildungszentrum 
Schleswig durchgeführt worden.
In den letzten Jahren haben 357 Ju-
gendliche aus Frankreich, Österreich, 
Finnland, Großbritannien und Däne-
mark die Gelegenheit genutzt, einen 

Teil ihrer Ausbildung bei Betrieben in 
Schleswig-Holstein zu absolvieren. Im 
Gegenzug haben 336 Jugendliche aus 
Schleswig-Holstein ihr Fachwissen in 
anderen Ländern Europas erweitert. 
Insgesamt haben sich 151 Handwerks-
betriebe aller Branchen in Schleswig-
Holstein an dem Projekt beteiligt.
Noch im Oktober 2012 hatte Staats-
sekretär Müller-Beck festgestellt, „dass 
Betriebe, die ihren Auszubildenden 
Auslandserfahrungen ermöglichen, 
weniger Schwierigkeiten haben, 
Nachwuchskräfte zu finden und diese 
im Betrieb zu halten. So werde die 
Attraktivität und der öffentliche Stel-
lenwert des Handwerks nachhaltig 
gefördert und trage erheblich zur 
Sicherung des erforderlichen Fachkräf-
tebedarfs bei.“

CDU bedauert Aus

[KONTAKT] Fortsat fra KONTAKT-
side 1: Også FDFerne nævnte Gitte 
Hougaard-Werner i sin udførlige be-
retning: ”Der skal også lyde en stor tak 
til de utallige FDForkestre, der igen 
har fundet vejen til Sydslesvig. FDF 
har fået en ny koordinator, Marianne 
Ovesen, der har været en rigtig god 
samarbejdspartner.
Et enkelt sted har der været misforstå-
else omkring et planlagt optog, hvor 
det viser sig, at orkestret ikke havde 
lært at marchere. Det vil være tilføjet 
på det nye ønskeskema, om man øn-
sker optog/ march, så vi ikke grundet 
misforståelser må sløjfe samme.”

EVALUERINGSMØDET
Debatten på evalueringsmødet for-
leden gik på, at man ønskede flere 
deltagere i de enkelte optog, ikke nød-

vendigvis flere optog. I Slesvig har man 
gjort gode erfaringer med at indsætte 
gratis taxa-shuttle fra årsmødepladsen 
tilbage til Hiort Lorenzen-Skolen, så 
f.x. børnefamilier og ældre, der gik 
med i optoget, ikke skulle gå hele ve-
jen tilbage til deres bil.
Desuden fremsattes idéer som børne-
pasning ved store elever, så forældre 
kan deltage i aftenmøderne, parallelle 
programpunkter til de yngre genera-
tioner, og det blev fremhævet, hvor 
vigtigt det er at oplyse nye familier om 
årsmøderne og deres betydning for 
mindretallet.

KOMMENDE
Datoerne for de næste årsmøder tager 
hensyn til Folkemødet på Bornholm, 
til Grundlovsdag, Kr. Himmelfart, pin-
se, Skt. Hans og sommerferier: 19.-21. 

juni 2015,10.-12. juni 2016, 9.-11. 
juni 2017, 25.-27. maj 2018, 24.-26. 
maj 2019, 15.-17. maj 2020.

(GEN)OPSTILLER
Udvalgsformanden afsluttende: 
”Landsmødet er valgmøde for udval-
get, og jeg må desværre bekendtgøre 
at Christiane Christiansen og Erik 
Jensen har valgt ikke at genopstille. 
Det accepterer vi selvfølgelig, selvom 
det er med et grædende øje og tungt 
hjerte. Vi håber, at distrikter og amter 
kan finde nye kandidater, der har lyst 
til udvalgsarbejdet omkring vores fæl-
les årsmøder. 
Resten af udvalget inklusive forman-
den genopstiller, hvis det er ønsket, 
ellers står det jo frit at opstille andre 
kandidater.”

Gode fortællinger (2)

[KONTAKT] Erstmals in der Geschichte 
Schleswig-Holsteins hat eine Landes-
regierung ein Konzept für die Kultur-
politik des Landes verabschiedet. Das 
Kabinett stimmte am 1. Juli den von 
der Kulturministerin vorgelegten „Kul-
turperspektiven Schleswig-Holstein“ 
zu.
Dazu Anke Spoorendonk: „Dies ist 
das Ergebnis eines erfolgreichen Kul-
turdialogs. Wir hatten angekündigt, 
mit der Kulturszene und mit Interes-
sierten darüber ins Gespräch zu kom-
men, welche Schwerpunkte unsere 
Kulturpolitik künftig haben soll. Das 
ist uns überzeugend gelungen. Es hat 
viele Vorarbeiten und Anregungen aus 
der Kulturszene gegeben, die meisten 
davon haben wir aufgegriffen. Ich 
möchte mich bei all denen bedanken, 
die am Konzept mitgewirkt haben.“
Die „Kulturperspektiven Schleswig-
Holstein“ benennen neben Inhalten 
und Strategien eine Reihe konkreter 
Ziele für die Kulturpolitik, die kurz- bis 
langfristig umgesetzt werden sollen. 
„Kultur ist mehr als finanzielle Förder-
ung. Wenn wir über Schwerpunkte 
der kulturellen Arbeit sprechen, sagen 
wir auch etwas darüber aus, wie wir 
im Land künftig zusammenleben wol-
len“, so Spoorendonk.
Die Schwerpunkte sind: Bewahrung 
und Vermittlung des kulturellen Erbes, 
Förderung ästhetischer Bildung und 
kultureller Teilhabe, Stärkung des 
Kulturstandorts und Sicherung der Kul-
turförderung.
Unter der Vielzahl der im Konzept 
beschriebenen Ziele findet sich die 
Unterstützung einer flächendecken-
den Präsenz von Kultureinrichtungen 
durch die Errichtung von sogenannten 
Kulturknotenpunkten.
Im Förderbereich soll projektweise 

die Idee einer Kontraktförderung um-
gesetzt werden, die den Empfängern 
mehr Planungssicherheit und dem 
Land mehr Steuerungsmöglichkeiten 
gibt.
Ein neu einzurichtendes „Kulturlabor“ 
soll als regelmäßig tagende Arbeits-
gruppe über Trends und Entwicklun-
gen beraten und dadurch für einen 

zusätzlichen inhaltlichen Impuls für 
die Kultur im Land sorgen.
Die kulturelle Bildung wird durch stär-
kere Vernetzung und Fortbildungsan-
gebote gestärkt.
Das Kulturkonzept ist abrufbar unter 
www.kulturdialog.schleswig-holstein.
de

Perspektiven für die Kultur

Kulturministerin Anke Spoorendonk.



FREDERIKSSTAD

NUN AUCH ALS FILM

RIVERBOAT-SHUFFLE

FUEV
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[KONTAKT] „Es gibt eine große 
Kluft zwischen den Erwartungen 
und unseren Möglichkeiten, mit 
unseren bescheidenen finanziellen 
Mitteln für die Minderheiten auf der 
europäischen Bühne aufzutreten. 
So sind wir sehr enttäuscht darüber, 
dass die Bundesrepublik Deutsch-
land auch in diesem Jahr den lange 
nötigen Schub nach vorn in Form 
einer institutionellen Förderung 
nicht gewährt hat”. So der Präsident 
der Föderalistischen Union Europäi-
scher Volksgruppen, Hans Heinrich 
Hansen, nach der Ablehnung der 
Bundesrepublik Deutschland.

”Wir haben grosse Vorleistungen 
für unsere Bürgerinitiative zum 
Schutz der Minderheiten durch die 
Europäische Union getätigt, in der 
Annahme, dass unsere kontinuierli-
che Professionalisierung endlich au-
ch finanziell gewürdigt wird. Den-
noch sind wir wiederum enttäuscht 
worden, trotz der Aufforderung 
der Länder Schleswig-Holstein und 
Sachsen an die Bundesrepublik, 
mehr Mittel für die FUEV bereitzu-
stellen. Wir sind an den Grenzen 
unserer Selbstausbeutung angekom-
men”, so Hansen.
„Noch vor einigen Tagen war ich 
sicher, dass die Bundesrepublik 
Deutschland endlich unsere Arbeit 
mit einer institutionellen Förderung 
honoriert, die es uns ermöglichen 
würde, kontinuierlich und mit der 
nötigen Planungssicherheit die Ar-
beit zu leisten, die wir zum Wohl 
der Minderheiten in Europa leisten 
können und wollen. Wir haben ei-
nen guten Ruf aufgebaut, wir haben 
eine grössere Ausstrahlung erreicht, 
aber immer wieder bleiben wir in 
Wartestellung. Das ist auf Dauer un-
befriedigend. Die Arbeit der FUEV 
wirft ja auch ein gutes Licht auf 
das Land und seine Minderheiten-
politik. Dass es wie immer in den 
letzten Jahren bei guten Worten 
und Absichtserklärungen bleibt, ist 
für uns alle in der FUEV sehr ent-
täuschend.“
„Wir brauchen eine grössere An-
erkennung der Minderheiten in 
Europa und begrüssen deshalb aus-
drücklich, dass der Schleswig-Hol-
steinische Landtag unseren Wunsch 
nach einem EU-Kommissar für 
Minderheiten einstimmig unterstützt 
und dass der Landtag sich ebenfalls 
einstimmig dafür einsetzt, dass die 
FUEV institutionell durch die Bun-
desrepublik gefördert wird.“
(FUEV) 

Enttäuscht von
der Bundesrepublik

FUEV-Präsident Hans Heinrich Han-
sen ist namens der Minderheiten in 
Europa von der Bundesregierung ent-
täuscht. (Foto: YEN)

[KONTAKT] Omkring 40 personer 
deltog i SSF Gottorp amts og Slesvig 
musikklubs riverboatshuffle ombord 
på Wappen von Schleswig i søndags 
for at nyde hyggen, humøret og 
bandet MC Hansens dejlige blue 
grass country-musik.
Publikum var af den lidt ældre ge-
neration, og mange af dem dansk-
talende.
Bandleader MC Hansen fra Præstø 
føler sig hjemme på Slien, og gav 
den hele armen sammen med 
guitarspillerne og sangerne Mads 
Christen Hansen og Uffe Steen, bas-
sist Morten Brauner og drummer 

Jacob Chano. Musikken, samværet 
og landskabet, man passerede, blev 
intet ringere end en kæmpe ople-
velse.
Vejret holdt sig stort set hele vejen 
fra Slesvig til Lindånæs/ Lindaunis og 
retur; undtagen helt til sidst.
Formanden for SSF Gottorp amt, 
Franz Dittrich havde indlednings-
vist budt velkommen, og både 
han, amtsstyrelsesmedlem Torben 
Skytte, amtskonsulent Lars Thomsen 
samt sekretariatsmedarbejder Anne 
Christiansen - samt publikum - var 
yderst tilfredse med arrangementet.

Johanna

Lækker musikoplevelse 
på Slien

Nogle af deltagerne i riverboatshufflen på Slien - i forgrunden med ryggen til 
SSF-amtsformand Franz Dittrich, i døren SSF-amtskonsulent Lars Thomsen 
og i forgrunden t.h. MC Hansen-drummeren Jacob Chano. (Foto: Bernd Bos-
semeier)

[KONTAKT] Am 6. April wurde mit 
großem Erfolg das erste nordfriesische 
Musical ”Di Widergunger” in der Nie-
büller Stadthalle aufgeführt.
Für alle diejenigen, die die Aufführung 
nicht sehen konnten, oder die sie un-
bedingt noch einmal sehen möchten, 
bietet sich jetzt noch eine Gelegen-
heit. Es wurde ein Film von der Auf-
führung produziert, der am Freitag, 

11. Juli um 20 Uhr im Eck´s Kino in 
Niebüll präsentiert wird.
”Die Premiere wurde von einem 
professionellen Kamerateam mit vier 
Kameras gefilmt und dann zu einem 
schönen Film zusammengeschnitten”, 
erklärt der Regisseur und Autor des 
Musicals, Gary Funck, der selbst ge-
spannt auf den Film ist.
Anders als bei der Aufführung ist der 

90-minütige Film, produziert von 
NordNordWest Media, auch auf 
deutsch untertitelt, so dass auch dieje-
nigen die Handlung verfolgen können, 
die kein Friesisch verstehen.
Es sind alle Freunde und Fans des Wi-
dergungers herzlich eingeladen, und 
der Eintritt ist frei.

Morgen in Niebüll: Di Widergunger

[KONTAKT] Sæsonens sidste Ejdercafé 
i Frederiksstad blev som altid holdt 
hos den danske kajakklub Ejderviking; 
og mindretallet i hollænderbyen havde 
held med vejret, da den løb af stablen 
7. juli.
Her er stabelafløb lidt mere end en 
kliché, for årets sidste Ejdercafe holdes 
altid ved Ejdervikings klubhus og har 
en tur på vandet som programpunkt 
for de, der har lyst til det.
Både børn og voksne - begyndere 
og erfarne - padlede rundt i kajakker 
foran huset eller tog en tur op gennem 
byen, der har næsten lige så mange 
kanaler som gader i den indre by.
Det hele foregik under kyndig vej-
ledning af Frederik Pers, der er både 
svømmelærer og kajakinstruktør. 
Redningsveste blev checket, og de, 
der ikke før havde padlet, fik nogle 
grundlæggende tips.
For sådan en er ret så levende, når 
man ikke er kendt med den. Og det 
bliver kun værre, hvis man tror, man 
kan te sig som i en jolle eller en kano. 
De ligger noget mere stabilt på vandet.
Der var i øvrigt også mulighed for at 
tage sig en kanotur. For nogle enkelte 
i hvert fald.
Men der var også - som det hører sig 
til ved en Ejdercafe - kaffe og kage og 
besøg af bogbussen. 
Flere fotos på http://syfo.de/amter-
distrikter/husum-amt/singleview-news/
artikel/ejdercafe-paa-vandet/

ph

Ejdercafé
på vandet

Frederik Pers checker, om redningsvesten er ordentligt spændt. Sikkerheden er i 
højsædet. (Foto: Peter Hansen)

Som timerne gik, kom der flere og flere på vandet. (Fotos: Elly Kristensen)

Det kan være praktisk med badetøj, for kajakker er nogle væltepetre.
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»Hofkultur«
så det batter
[KONTAKT] Flensburger Hofkultur 
(Flensborgsk Gårdkultur) startede i det 
små for 20 år siden. I dag har begiven-
heden vokset sig stor og overregional, 
og det er fortsat de små, historiske 
gårde, der danner rammen for de en-
kelte koncerter.
Her kommer folk for at gå på opda-
gelse i noget, de ikke har hørt før. Og 
det med siddekomforten arbejder man 
på, lover Flensburger Hofkultur e.V. 
og Kulturbüro der Stadt Flensburg

17 HIPPIES (D)
Fredag, 11. juli, 20:30 h
Schifffahrtsmuseum, Schiffbrücke 39
17 Hippies er noget af det mest ny-
skabende musik, Tyskland kan byde 
på. Repertoiret overgår summen af 
alle identificerbare komponenter. 
Publikum lægger ører til en farverig 
blanding, man ikke kan sidde stille til. 
Der er klarinet, saxofon, kontrabas, 
ukulele, violin, guitar, trompet, akkor-
deon, banjo, trækbasun og horn. 17 
musikere.
http://17hippies.de

LANDESJUGENDJAZZORCHESTER 
(D)
feat. Johanna Jürgensen (DK)
Lørdag, 12. juli, 20:30 h
Schifffahrtsmuseum, Schiffbrücke 39
Landesjugendjazzorchester, LJJO, er 
for delstatens fremmeste unge jazz-ta-
lenter. Når et medlem fylder 25 år, fal-
der vedkommende for aldersgrænsen. 
Internationalt anerkendte jazzsolister 
og -pædagoger underviser de unge. 
Den musikalske ledelse ligger i hæn-
derne på komponisten Jens Köhler. 
Til Flensburger Hofkultur er den unge 
sanger Johanna Jürgensen solist. Hun 
er kendt for at begejstre sit publikum 
med en markant, klangfuld stemme og 
en afslappet væremåde.
www.landesmusikrat-sh.de

DIKANDA (PL)
Onsdag, 16. juli, 20:30 h
Brasseriehof , Große Straße 42-44
Med sin helt egen version af verdens-
musik søger polske Dikanda efter rene 
følelser. Dikanda så dagens lys i 1997 i 
Szczecin og skabte hurtigt en levende 
folklorestil med egne kompositioner 
og melodier fra makedonere, sinti og 
romaer, jøder, ukrainere, polakker, 
russere, græker, bulgarer, arabere og 
tyrkere. I front står den karismatiske 
sangerinde Ania Witczak på akkor-
deon.

MELBOURNE BRASS (AUS)
Fredag, 18. juli, 20:30 h
Dansk Centralbibliotek (+SSF), Nor-
derstr. 59
Der er ikke brug for forstærkere til 
denne koncert, for Melbourne Brass 
samler nogle af de dygtigste unge mes-
singblæsere fra down under. Gruppen 
består af 12 musikere. Dusinet optræ-
der altid professionelt, fuld af spille-
glæde, humor og australsk charme. De 
unge bliver ledet af den internationalt 
anerkendte trombonespiller Don Im-
mel, der i en lang række år spillede i 
Sønderjyllands Symfoniorkester.

POSTYR PROJECT (DK)
Lørdag, 19. juli, 20:30 h 
Union-Bank, Große Straße 2
Femkløveret fra Århus har sunget fra 
barnsben. De fem stemmer fandt 
sammen om en fælles nysgerrighed i 
grænseområdet mellem den menne-
skelige stemmes naturlighed og følelser 
og den elektroniske musiks ligefremme 
kompromisløshed. 
http://postyrproject.com/

DI GRINE KUZINE (D)
Onsdag, 23. juli, 20:30 h
Deutsches Haus
Berlinergruppens klang er groovy, 
poetisk og rørende. Det betyder, at 
bandet på den ene side tilsætter en 
god omgang berlinsk storbycharme til 
den for denne type bands så typiske 
stilmiks af klezmer, balkan-jazz og 

sigøjner-romantik – og på den anden 
side integrerer urbane klangelementer 
så som hiphop, tango og latin-groves. 
www.kuzine.de/

TRIO AKK:ZENT (A)
Fredag, 25. juli, 20:30 h
Roter Hof, Rote Straße 14
Trioen Akk:zent er med sin sammen-
sætning af akkordeon og saxofon en af 
de mere interessante repræsentanter 
for den østrigske jazz- og world-genre. 
Det synes som om, de tre unge musi-
kere overhovedet ikke kender begre-
berne – så publikum kan intet andet 
end at ignorere disse grænser sammen 
med trioen. Stilistiske brud bliver gan-
ske ugenert til stilen. 
www.trioakkzent.com

TOM KLOSE (D)
Lørdag, 26. juli, 20:30 h
Roter Hof, Rote Straße 14
Flensborg-drengen, der nu er bosat 
i Hamborg, skriver og synger på en-
gelsk. Sangene kan ikke nemt sættes i 
bås og favner derfor flere genrer som 
folk, rock, pop, country, blues, soul og 
funk. Gennem to år har han nu spillet 
med sit band (cello, bas og slagtøj) i og 
omkring Hamborg.
www.tomklose.de

ZUCCHINI SISTAZ (D)
Onsdag, 30. juli, 20:30 h
Pastoratshof, Südermarkt 16
Zucchini Sistaz begejstrer med sin 
trestemmige sang. Iført netstrømper 
og falske øjenvipper kolporterer de tre 
frække fruer os tilbage til swings guld-
alder. De leger med underholdnings-
branchen i 20erne, 30erne og 40erne 
og leverer saftig swing. 
www.zucchinisistaz.de/

THE BEEZ (AUS/D/USA)
Fredag, 1. august, 20:30 h
Phänomenta, Norderstraße 159
Berlinske The Beez er et fuldblods-
band med høj underholdningsværdi. 
Udstyret med guitar og akustisk bas 
og til tider et helt loppecirkus af ekstra 
instrumenter rocker de to drenge og 
to piger alt lige fra klædeskabe til ka-
tedraler.
www.thebeez.de

CECILE VERNY QUARTETT (D)
Søndag, 3. august, 20:30 h
Borgerforeningen, Holm 17
Fænomenet Cécile Verny er ikke 
sådan lige til at sætte i bås. Sangerin-
den med de fransk-afrikanske rødder 
og bosat i Freiburg er noget helt for 
sig selv, rig på facetter, karismatisk, 
charmerende, efterspurgt, elsket og 
myreflittig. Hverken hun eller hendes 
kvartet bestående af bassist Bernd 
Heitzler, pianist Andreas Erchinger og 
Lars Binder på slagtøj hviler på laur-
bærrene.
www.cvq.de

CHRISTOPH TIEMANN (D)
Onsdag, 6. august, 20:30 h
Braaschhof, Rote Str. 26-28
Christoph Tiemann er en af Tysklands 
mest højlydte kritikere af tysk politik. 
Han bander og svovler og giver ikke 
fortabt. Det være sig, når han skælder 
ud over Tysklands krigsindsats eller 
uddannelsessystemet.
www.tiemann.tv

AFRO-KARIBISK GÅRDFEST
Fredag, 8. und lørdag, 9. august
Schifffartsmuseum og Flensburger 
Hofkultur slår pjalterne sammen og af-
holder en todages rom- og sukkerfest. 
Begge aftener sætter afro-caribiere 
scenen i brand med smittende musik. 
I dagstimerne kredser alt om det suk-
ker og den rom, der i århundreder 
gjorde Flensborg til en af Danmarks 
vigtigste havne.

ALAIN APALOO & APO PIPO (TO-
GO/DK)
Fredag, 8. august, 20:30 h
Schifffahrtsmuseum, Schiffbrücke 39

Alain Dodji Apaloo er et smittende 
multitalent. Rødderne til musikken 
ligger i hans opvækst i vestafrikanske 
Togo. Apaloo brillerer med sin spæn-
dingsfyldte blanding af oprindelig 
vestafrikanske klange, nutidig afrikansk 
storbymusik, blues og moderne jazz. 
Alain Apaloo flyttede til København 
i 1999 og dannede her gruppen Apo 
Pipo sammen med danskere af forskel-
lig etnisk oprindelse. Han er ikke kun 
en gudbenådet musiker men også en 
dygtig bandleder, der har gjort det syv-
hovede Api Pipo til et fremragende 
ensemble.
www.apipipo.com

BRINA & BAND (JAMAIKA/GB)
Lørdag, 9. august, 20:30 h
Schifffahrtsmuseum, Schiffbrücke 39
Brina er den nye stemme i Jamaicas 
world roots reggaemusik. Hendes mu-
sik ligger dybt i den caribiske øs klange 
og rytmer. Brina flyttede til London i 
2007. Brinas stemme er ubeskrivelig 
og fyldt med kraft, og hendes seks 
mand store band er et klingende bevis 

på, at musik er et universelt sprog, der 
nedbryder grænser.  Før koncerten 
optræder hun sammen med rapperen 
Albino.
www.brinasings.com
www.albino-online.de

ANIA & MATTHIAS (D)
Søndag, 10. august, 11:00 h
Krusehof, Rote Straße 22
Når de to, deres guitar og cello spil-
ler koncert sammen, får publikum en 
usædvanlig blanding af folk, mystik 
og nordiske klange. Billeder, spil, fæl-
lesskab, spændingsfelter og alt det 
andet, der gør musik til musik, finder 
publikum i Ania og Matthias Strass’ 
projekt. Hun har studeret klassisk cello 
i Polen og er på turne med forskellige 
orkestre. Han er autodidakt og ofte 
undervejs på rock- og pop-scenen.
www.gitarre-cello.de

KINDERHOFKULTUR/ BØRNEGÅRD-
KULTUR
Onsdag, 20. august til fredag, 22. 
august, 14-18 h

Marienkirchhof
Gratis håndværkermarked for børn og 
kreative aktioner.

BILLETTER
I forsalg kun via:
Print@home via www.flensburger-
hofkultur.de eller forsalgsstederne:
sh:z-Kundencenter, Nikolaistraße 7,
Touristinformation, Rote Straße 15-17,
Moin Moin, Am Friedenshügel 2,
samt hos (tyske) ReserviX
Og ved indgangen fra kl. 19.
Elever, studerende og socialpasineha-
vere får 50% rabat.
Der kan betales med danske kroner 
ved indgangen.

INFORMATION
Kulturbüro, Schützenkuhle 26, 24937 
Flensborg, tlf. 0461-851390, fax 
0461-851793, mail: kulturbuero@
flensburg.de.
www.flensburger-hofkultur.de (også 
på dansk) 

SKOVLUND

Melbourne Brass 18. juli, Dansk Centralbibliotek.

Postyr Project 19. juli, Union-Bank.

[KONTAKT] Frem til 18. august hæn-
ger Karina Vandkrogs ”Godawlinger” 
på Amt Schafflund i Skovlund og smi-
ler til forbipasserende og ansatte.
Godawlingerne er små farverige og 
smilende væsner, hvis eneste opgave 
er at sende smil ud i verden. ”Pip-
fuglene” har også gjort deres indtog i 
Godawlingernes univers og sidder på 
hver deres pind på lærredet og betrag-
ter verden med forunderlige øjne. 
Pindene, som pipfuglene sidder på, er 
drivtømmer, der er samlet ved vestky-
sten i Vendsyssel.
Godawlingerne smiler til alle i konto-
rets åbningstid mandag-fredag 8.30-
12.00, torsdag også 15-17.

kv

Godawlinger smiler til folk på Amt 
Schafflund frem til 18. august.

Godawlinger spreder smil
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[KONTAKT] Forleden var der alle 
tiders sommerfest på Dansk Ældre-
center/ Dansk Alderdoms- og Ple-
jehjem i Nerongsallé i Flensborg, 
hvor også naboerne fra de danske 
ældrelejligheder var indbudt med. 
Som det hører sig til, foregik en del 

af festen under åben himmel i in-
stitutionens have, hvor der var grill, 
kartoffelsalat, jordbærbowle og di-
verse spil, mens duoen MojnMoin 
underholdt.
Medarbejderne og besøgsdamerne 
hyggede om de ældre, der - selvom 

det forekom nogle lidt køligt - nød 
den lidt anderledes hverdag denne 
dag.
Sommerfesten afsluttedes inden 
døre med bl.a. show ved trylle-
kunstner Andreas Hübsch. 

Alle tiders sommerfest

Også naboerne fra ældrelejlighederne deltog.

Men også damerne kunne lide mosten.

Herrerne nød jordbærbowlen.

Centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks bød velkommen.

Duoen MojnMoin underholdt.

Vor allesammens Manfred i fuldt vigør.Tryllekunstner Andreas Hübsch havde allieret sig med centermedarbejder Yvonne.

Forventningens glæde.


