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freienWiLL

fAMiLiekonCert

LeDer

Vindere
[KONTAKT] Mange deltog, ikke alle kunne vinde. 
Vinderne af årsmøde-tombolaen i Flensborg.

En sællert
[KONTAKT] Husum og Ejdersted amters tur til vi-
kingerne i Ribe er en sællert. Nu indsættes en bus 
nr. to.

Bennetgaard-støtter
[KONTAKT] Støtteforeningen Bennetgaard melder 
om gode indsamlinger, men flere støttemedlemmer 
er velkomne.

Musikskole-dag
[KONTAKT] 1300 danske og tyske musikskole-ele-
ver sætter hinanden stævne på Gottorp på lørdag. 
Alle velkomne til at følge dem og deres musik.

[KONTAKT] Når Grænseforenin-
gen og Sydslesvigsk Forening igen 
i år officielt er tilmeldt Danmarks 
»politik-festival Folkemødet« i Al-
linge på Bornholm 12.-15. juni 
som arrangør, bliver det med en 
række gode tilbud til interesserede.
Foredrag, paneldiskussioner og 
personlige samtaler med politikere 
og ”almindelige mennesker” ind-
går i programmet, suppleret med 
udstilling, film og informationsma-
teriale.
Grænseforeningens, SSFs og SSWs 
topfolk medvirker i programmet, li-
gesom de unge kulturmødeambas-
sadører fra de danske gymnasier 
i Sydslesvig gør det, og også vor 
avis´ nye chefredaktør er med.
GF/ SSF har programsat stort 
set hele udbuddet i og omkring 
Mindretallenes telt på Nordlands-
pladsen (på hjørnet af Stadionvej/
Strandvej) i Allinge. Filmsforevis-
ning er dog henlagt til biblioteket.
GFs og det danske mindretals 

deltagelse i politikfestivalen Folke-
mødet tager udgangspunkt i den 
strategiske udfordring, der ligger 
i at udbygge kommunikationen 
med og informationen af de ek-
sisterende politiske kontakter på 
Christiansborg og få udviklet nye 
netværk i det politiske rum.
Det gælder om at præsentere sig 
som moderne dansk mindretal for 
et bredt politisk interesseret pub-
likum.
Ud over sprog og kultur er hoved-
emnet ”Europa og mindretallet - 
fællesskab og mangfoldighed hånd 
i hånd”.
Folkemødets hjemmeside http://
www.brk.dk/folkemoedet/Sider/
Folkemoedet.aspx fortæller mere 
og rummer muligheden for at 
downloade en folkemøde-app.
Og sit eget personlige program kan 
man sammensætte ved at søge 
på: http://kalender.brk.dk/event/
list/2014.

SYDSLESVIGSK FORENING

Sydslesvigere 
til Folkemøde

[KONTAKT] Broager Kirkekor giver 
koncert for alle interesserede i Freien-
will kirke lørdag den 14. juni kl. 15.
Koret har 25 medlemmer i aldersgrup-
pen 11 til 18 år, som medvirker ved 
alle tjenester i Broager Kirke. Koret af-
holder fast to koncerter årligt i Broager 
kirke men giver også koncert i andre 
kirker.
I 2011 gav koret koncert i Ansgar kirke 
i Flensborg, og koret medvirkede ved 
gudstjenesten på Gottorp Slot i forbin-
delse med en kirkedag. Broager Kirke-
kor deltager jævnligt i stævner og har 

desuden været pilotkor i forbindelse 
med udarbejdelsen af Folkekirkens 
Ungdomskors læreplaner.
Korets daglige leder er organist Jørgen 
Kaad.
På programmet ved koncerten i 
Freienwill er der musik af Giovanni 
Battista Martini (1706-1784) også kal-
det Padre Martini,  ”Jesu Rex”, samt 
musik af Martinis jævnaldrende Gio-
vani Batista Pergolesi, ”Stabat Mater”.
Ole Brinth har for lige stemmer bear-
bejdet Gustav Nordquists ”Barmhjertig 
og nådig er Herren” og ”Alene i Gud 

søger min sjæl sin ro”.
Udover musik af Max Reger, Cécar 
Franck, Charles Weskey og Merete 
Kuhlmann synger koret ”Det dufter 
lysegrønt af græs” i Waldemar Åhlens 
udsættelse. Der bliver også et indslag 
med engelske tekster, bl.a. Jens Joh-
ansens ”Father of Heaven” og Walter 
Hawkins ”I´m goin´up a yonder”.
Koncerten varer en times tid.
Midtangel danske Menighed står som 
arrangør.

D.L.

Kirkekoncert for alle
Broager Kirkekor. (Foto: privat)

[KONTAKT] I morgen, fredag den 13. 
juni kl. 19 inviterer SSF og Sønder-
jyllands Symfoniorkester til en unik 
familiekoncert i Tyske Hus/ Deutsches 
Haus i Flensborg.
Ensemblet trash.dk tager udgangspunkt 
i den klassiske musik og blander per-
formance, gadeteater og stomp med 

den klassiske koncert.
De spiller på instrumenter af skrot 
og hverdagsting som skraldespande, 
cykler, flasker og plastikrør. Ensem-
blet skaber gennem deres musik et 
underholdende show med et solidt 
tag i publikum. En skøn blanding som 
overrasker, imponerer og underholder 

store som små. 
Ensemblets tre musikere Simon Sigfus-
son, Jesper Mikkelsen og Thomas Ha-
milton er alle klassiske slagtøjsspillere 
med professionel erfaring fra symfoni-
orkestre, teatre og ensembler.
Dirigent er Henrik Vagn Christensen.
www.sdjsymfoni.dk

Symfoniorkester & skrot-trio
De tre fra trash.dk og Sønderjyllands Symfoniorkester kalder sammen med SSF til familiekoncert for store og små i morgen, 
fredag.



13.
Flensborg Bibliotek: ”Vilde Valde-gilde” – sommerfest kl. 15
SSF: Familiekoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og ”trash.dk” i 
Deutsches Haus, Flensborg kl. 19

14.
SSW: Kommunalpolitisk kursus ”Die Haushaltsberatung 2015” på Husum-
hus kl. 10-14
SdU: Kursus for hjælpetrænere i badminton i Træningshallen, Slesvig kl. 10-
18
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Udflugt til Glückstadt med matjes-spis-
ning kl. 8
SSF-distrikt Medelby og omegn: Cykeltur til Valsbøl fra skolen kl. 11
SSF Flensborg amt: Familieudflugt til Egeskov Slot fra Exe, Flensborg kl. 8
Midtangels danske menighed: Koncert med Broager Kirkekor i Freienwill 
kirke kl. 15
SSF: Koncert med SKURK og Ejderstedkoret på A.P. Møller Skolen, Slesvig 
kl. 19.30

15.
Helligåndskirken Flensborg: Sommerkoncert med kirkens kor kl. 17

16.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café i Taruphus 
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften op Klitskolen kl. 19.30-21
Sønderbrarup Kvindeforening: Hygge og grill hos Anna Grete Jessen kl. 19

17.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet – mellem Sandager 
og Egernsund fra Exe, Flensborg kl. 9.30
Jaruplund UF: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Skovlund ældreklub: Udflugt til Danevirke fra skolen kl. 13
Valsbøl og omegns folkedansere: Grill og sæsonafslutning
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Archepark Warder fra ZOB kl. 12.30
De danske foreninger i Ejdersted amt: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen Tønning 
kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

19.
Borgerforeningen Flensborg: Fællesarrangement med Aabenraa Frederiksklub 
kl. 18.30
De danske foreninger og institutioner i Jaruplund: Fællesmøde for alle besty-
relsesmedlemmer på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  

skaf et nyt SSF-medlem!
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Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg 
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg 
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Flensborg Avis • torsdag den 12. juni 2014 • side 2

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SSW-kUrSUS: TILmeLdIng I dAg

ÅrSmØde-VIndere

SAnkTHAnS-FeSTer 23. + 27. JUnI

BorgerForenIngen

HeLLIgÅndSkIrken

[KONTAKT] Søndag den 15. juni kl. 
17 giver Helligåndskirkens Kor som-
merkoncert i Helligåndskirken i Flens-
borg.
Under leddelse af organist Stephan 
Krueger synger koret motetter og 

satser af bl.a. H. Schütz, Th. Laub, E. 
Hartmann.
Desuden spilles orgelstykker af C.Ph.E. 
Bach, Fr. Tunder og G.A. Homilius.
Entreen er sat til 5 euro.

Sommerkoncert med koret

[KONTAKT] Borgerforeningens 
medlemmer mødes til et fællesar-
rangement med Frederiksklubben fra 
Aabenraa i dag, torsdag i Flensborg.
Gennem en årrække har de to beslæg-
tede kulturelle foreninger, Frederiks-
klubben i Aabenraa (stiftet 1848) og 
Borgerforeningen i Flensborg (stiftet 
1835), gensidigt besøgt hinanden. I 
ulige årstal i Aabenraa-området og i 
lige årstal syd for landegrænsen.
Borgerforeningen har således i år lagt 
et program for Aabenraa-klubbens 
besøg i Flensborg, og det bliver torsdag 
den 19. juni kl. 18.30.
Fra Aabenraa kommer en fyldt bus, 
som gør stop ved søfartsmuseet, hvor 
guiden Henrik Vestergaard stiger på, 
og derpå sørger for en tur i byen. Her-
udover kommer nogen i privatbiler, 
der parkerer i gaderne ved den gamle 
kirkegård, og Preben Busck-Nielsen 
er guide i dette område. Her deltager 
også interesserede fra Borgerforenin-

gens medlemmer.
Efter byturene samles alle i Restaurant 
Borgerforeningen, hvor det specielt 
for gæsterne fra Aabenraa er særdeles 
populært at få serveret asparges ”satt” 
med skinke – som for øvrigt kan friste 
enhver anden.
Nødvendigt er et par dage forinden 
at foretage tilmelding til værten på tlf. 
(0461) 23385.
Den selskabelige Borgerforening 
Flensborg har megen fornøjelse af 
samspillet med naboerne i Frederiks-
klubben Aabenraa, hvis navn relaterer 
til Frederik VII. Denne konge var også 
velkendt som gæst i Borgerforeningen 
i hans regeringstid, så sent som måne-
den før hans død 1863, der indtraf på 
Lyksborg Slot.
Med disse fælles relationer er det gan-
ske oplagt, at der er gensidige besøg, 
som i nyere tid årligt praktiseres hos 
hinanden.

iho

Venneklubber mødes
[KONTAKT] SSW indbyder sine re-
præsentanter i kommunalbestyrelser 
og amtsråd (Gemeindevertretung & 
Kreistag) til kursus om budgetplan-
lægning (Haushaltsberatung) lørdag 
den 14. juni kl. 10-14 på Husumhus i 
Husum.
Tilmeldelse (ikke mindst a.h.t. ser-
vering) til SSWs kommunalpolitiske 
sekretær Gerhard Jessen endnu i dag, 

torsdag, via gerhard.jessen@ssw.de el-
ler 0461 14408 312.
Umiddelbart efter sommerferien be-
gynder de første budgetforhandlinger 
rundt omkring, og for at klæde SSWs 
mandatbærere - men også andre med-
lemmer - godt på, arrangerer partiet et 
kursus i form af et ”budgetmøde”.
Der indledes med et indlæg om ”Dop-
pik” ved kommunaløkonom Günter 

Cordsen om ”Sinn und Unsinn der 
Doppik, die Ohnmacht des Gemein-
devertreters?”
SSWs fhv. gruppeformand i Flensborg 
byråd Gerhard Bethge runder af med 
en politisk vinkel om ”Der Haushalt 
und seine politische Bedeutung – wie 
gehe ich damit um?”

Budgetkursus på lørdag

[KONTAKT] I Rendsborg-Egernførde 
amt byder der sig i år en del mulig-
heder for at få en god sankthans-
oplevelse.
Mandag den 23. juni fra kl. 17 invite-
rer SSF Rendsborg by til sankthansbål 
på stranden i Borgstedt, Treidelweg. 
Som hvert år kan der købes grillmad, 
og man må gerne medbringe en salat 
til salatbuffeten.
I år er der et spændende pyroshow 
med ”Art Petit” på programmet, så 
hvordan mon bålet bliver tændt? ”Art 
Petit” viser hvordan kl. 19. Båltaler er 
pastor Paul Møller.
SSF Holtenå starter sankthansfesten kl. 

19 i haven ved Holtenå Forsamlings-
hus, Westenhofstr. 8. Båltaler er Jette 
Waldinger. 
Jernved Danske Skole danner kulissen 
for den store fælles sankthansfest for 
mindretallet i Kiel-Pris distrikt. SSF-
bestyrelsen inviterer til en hyggelig 
aften kl. 18.
I Egernførde har SSF-bestyrelsen atter 
Nissen & Frehr til at give musikalsk 
støtte til hygge og sang ved bålet i 
Medborgerhusets have, H.C Ander-
sensvej 8. Også her inviteres der til 
sankthansfest med grillmad, men 
tilmelding er nødvendig af hensyn 
til indkøbene. 2,50 euro for voksne 

og 1 euro for børn. Alle bedes tage 
en salat eller brød med til buffeten. 
Tilmelding senest den 20. juni på 
ssf-egernfoerde@t-online.de eller på 
sekretariatet, tlf. 04351-2527.
SSF Hohn Herred flytter sankthans-
festen til et mere familievenligt tids-
punkt, nemlig til fredag den 27. juni 
kl. 18.30 ved de danske institutioner i 
Vestermølle.
Også her er der lagt op til en stem-
ningsfuld aften med bål, båltaler, 
grillmad og pyroshow ved Art Petit. 
Tilmelding og betaling 4 euro for 
voksne og 2 euro for børn for pølser 
og sodavand hos Sonja Sickelka.

Holtenå, Jernved, Egernførde,
Rendsborg & Hohn Herred inviterer

[KONTAKT] Der var stor årsmødetom-
bola for børn på det store friluftsmøde 
i Flensborg. Og nu står vinderne fast.
Emilie Lorenzen, Engelsby Børnehave, 
vandt et løbehjul.
Linnea Grubert, Jørgensby-Skolen, 
vandt et cruiseboard.
Et gavekort til en familie-entre til 
Universe på Als blev vundet af flere: 
Dustin Demuth, Jaruplund, Marlena 
Klaas, Oksevejens Skole, Jonathan 
Heller, Trene-Skolen, Cora Sophie 

Schmidt, Jørgensby-Skolen og Emma 
Kilpatrick, Duborg-Skolen.
Lasse Hansen, Skovgades Børnehave, 
og Marlo Bendixen, Jørgensby-Skolen, 
vandt et Juggle U-boldhoppespil.
Lukas Albert, Jaruplund Skole, og 
Jeremy Gulow, Harreslev Skole, drog 
hjem med en pakke Robofish.
Vandbanen blev vundet af Lukas 
Lähn, Jaruplund Skole.
Og brætspillet 1864 gik til Viviane 
Schmidt fra Gustav Johannsen-Skolen.

Alle gaverne er udleveret. 
SSFs friluftsmødeudvalg takker Uni-
verse og Duborg Toys for en god han-
del og Grænseforeningen for at have 
sponsoreret deres nye brætspil.
En tak retter udvalget også til alle de 
gode aktiviteter, som de forskellige 
boder på pladsen stod for, og ikke 
mindst tak til alle de mange børn, der 
deltog i tombolaen.

mk

De vandt i tombolaen
Klippekort-stationen på årsmøde-friluftsmødepladsen i Flensborg. 
(Fotos: Marike Hoop)

Linnea Grubert, Jørgensby-Skolen, 
vandt et cruiseboard.



SSF HUSUM & EJDERSTED AMTER: RIBETUR EN SÆLLERT

SSF SLESVIG CENTRUM-NORD I.
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SSF

FLENSBORG NORD

Fredag 13.06.2014 - 19:00
Deutsches Haus
Friedrich-Ebert-Str. 7, Flensborg

Dirigent: Henrik Vagn Christensen    •    Solister: trash.dk 

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensborg eller ved indgangen

Billetter 
+ 49 (0)461 - 14408 125 

www.syfo.de    •    www.sdjsymfoni.dk

med trash.dk
Familiekoncert 

Gratis adgang for børn og unge!

[KONTAKT] SSF-distrikt Flensborg 
Nord, Ingridhjemmet, Cornelius 
Hansen-Skolen, Nystadens Børne- & 
Ungdomshus og Sortevejs Fritidshjem 
inviterer til familie- og sankthansfest 
på Sortevejspladsen mandag den 23. 
juni.
Båltaler er SSW-landsformand Flem-
ming Meyer 
Festen starter kl. 17 med spil og lege 
for store og små bl.a. quad-kørsel, 
sminkning, sæberutchebane (husk 

badetøj), klatring, fartmåler, marsh-
mellows over bål, airtrack-måtte og 
snobrød.
Kaffe og kager, øl, sodavand og pølser 
kan købes.
Kl. 19 bliver der underholdning ved 
frivillig musik fra Cornelius Hansen-
Skolen.
Kl. 19.30 spiller Hejmdal Blæseorke-
ster.
Og kl. 20 tændes bålet.
Parkering på skolegården er mulig.

Sankthans for store & små

[KONTAKT] Hej sydslesvigere, mit 
navn er Klaus Mogensen. Jeg bor i 
Oksbøl nær Blåvand i Danmark.
Jeg skriver til jer, fordi jeg har en hob-
by med at gå med metaldetektor.
Historisk set med en vestjydes øjne 
og med en kone, hvis ene familie-
halvdel stammer fra Sydslesvig, kunne 
det være utroligt spændend at få lov 
at komme syd for grænsen og bidrage 
med fund til vores fælles fortid.

Jeg er medlem af detektorklubben 
Tellus i Danmark, og så er det, at I 
kommer med i billedet: Kan det tæn-
kes, at I også har en detektorklub el-
ler dyrker hobbyen i eller udenfor de 
danske foreninger, og kunne tænke 
jer en venskabsforening i Danmark, 
så vi kan lave fællesture på kryds af 
grænserne? Så meld jer.

Klaus Mogensen
susanne.klaus@os.dk

Metaldetektor som hobby?

[KONTAKT] Biskoppen over Køben-
havns Stift, Peter Skov-Jakobsen, 
holder efter invitation fra Flensborg 
Universitet ved Markus Pohlmeyer en 
gæsteforelæsning i dag, torsdag den 
12. juni kl. 19.30 i Helligåndskirken i 
Flensborg.
Titlen er: ”Auf der Suche nach Iden-

tität: Wenn die Welt Amok läuft”.
Forelæsningen - på tysk - tager afsæt i 
begivenheder og udvikling særligt med 
henblik på forholdene i Danmark fra 
midten af 1800-tallet.
Arrangementet er åbent for alle.

vj

Åben for alle
Biskop Peter Skov-Jakobsen. (Foto: Sille Arendt)

[KONTAKT] Lørdag den 28. juni byder 
SSF Husum og Ejdersted amter på en 
tur til Ribe Vikingecenter.
Der er allerede over 60 tilmeldte til 
turen. Det indebærer, at der alligevel 
skal en bus mere til, så selv om tilmel-
dingsfristen er udløbet, kan det måske 
nåes endnu. 
Tilmelding og nærmere oplysninger på 
telefon 04841 2612 eller 04861 5493 
hhv. mail: ejdersted@syfo.de eller hu-
sum @syfo.de.
Der er guidet rundgang i vikingebyen, 
som er en rekonstruktion af, hvordan 
Ribe kan have set ud i år 875, og 
børnene kan få lov at kæmpe mod de 
farlige vikinger. 
Måske kan de endda tæve dem. I 
2011 lykedes det i hvert fald en flok 
børn fra vestkysten at få vikingerne 
ned med nakken. 
Ribe er en af Danmarks ældste byer. 
Byen var allerede grundlagt den gang, 
det meste af Europa var bange for de 
frygtelige, danske vikinger. 
Godt nok var vikingerne også bønder, 
håndværkere og ikke mindst køb-
mænd. 
Men den gang som i dag var det de-
res plyndringstogter, der vakte mest 
opsigt. 

Da herskede danerne, som man den-
gang kaldte danskerne, over store dele 
af det, der i dag er England, Irland og 
Frankrig. 
På Ribe Vikingecenter får sydslesvi-
gerne at se, hvordan en storbonde 
boede dengang. De ser, hvordan Ribe 
By sikkert har set ud i år 875. De ser 
vikingeskibet Gisla. Det er ikke et 
gammelt skib fra dengang, men en 
rekonstruktion. Og det er heller ikke 
noget sørøverskib, men et handelsskib. 
Og sidst men ikke mindst:
Børnene kan få lov at kæmpe mod 

de farlige vikinger. Og hvis der er nok 
børn, kan det endda være, de vinder. 
For nok er vikingerne farlige og råber 
højt, men der er kun to af dem. 
Siden får deltagerne tid til at gå rundt 
i vikingecentret på egen hånd. Og til 
allersidst køres til Ribe midtby, hvor 
der - hvis der er tilslutning nok – bliver 
en rundvisning i midtbyen eller dom-
kirken. De, der ikke har lyst til det, får 
i stedet en time på egen hånd i byen.
Mere om turen på www. syfo.de

ph
 

Til Ribe og de vilde vikinger

Sådan en smule viking er vel ikke noget 
at være ræd for, når man er fra vestky-
sten. (Fotos: Peter Hansen)

Vikingerne måtte ned med nakken, da 
børnene fra SSF Husum Amt i 2011 vi-

ste deres evner til at kæmpe samlet.

[KONTAKT] Det er SSF Slesvig Cen-
trum-Nords tur til igen at komme på 
weekend-ophold hos venskabsforbin-
delsen Grænseforeningen i Dianalund.
Ernst Hansen stillede ikke op til for-
mandsposten ved sidste generalfor-
samlingi Dianalund. Han er blevet 
afløst af Birthe Marie Kildsig, som er 
lærer på Sorø Akademi, og som slesvi-
gerne lærte at kende ved deres sidste 
besøg derovre.

Ernst har nu på den nye formands 
vegne inviteret sydslesvigerne til at 
komme til Dianalund i weekenden 
den 29.-31.august.
Det bliver ganske bestemt lige så 
spændende og hyggeligt som alle de 
tidligere gange.
Hele programmet ligger ikke fast 
endnu, men sikkert er, at Kalundborg 
bliver målet for lørdagens udflugt. 
Denne gamle, historiske købstad er 

vist lidt forsømt af mange fra Slesvig, så 
det kan blive interessant at høre noget 
nærmere om den, og der er sørget for 
guidning i både kirken og byen.
Sæt kryds i kalenderen, eller bedre: 
giv distriktets formand Kaj Michael 
Nielsen, Dansk Sekretariat eller mig 
tilsagn allerede nu.

Med venlig hilsen
Karen Bodil Jørgensen

Til vennerne i Dianalund
Vor Frue Kirke i Kalundborg - et af programpunkterne i weekenden 29.-31. august. (Foto: kalundborg.dk)
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UNTERSTÜTZUNG FÜR MINDERHEITENAKTI

HUSUMHUS

HYTTEN/ OKSLEV

[KONTAKT] Ved åbningskoncerten 
for dette års, den 12. Orgelfestival 
Sønderjylland-Schleswig søndag den 
15. juni kl. 16 i Kristkirken i Tønder 

synger drenge- og mandskoret ”Synge-
drengene” fra Vor Frue Kirke, Assens, 
værker af Pachelbel, J.S. Bach, Stan-
ford og Franck.

Finn Pedersen er dirigent, og Steen 
Wrensted Jensen organist.
Der er fri entré.

Orgelfestival åbnes på søndag
”Syngdrengene” fra Assens. (Foto: privat)

[KONTAKT] Lørdag den 21. juni, kl. 
14 drager SSF-distrikt Centrum-Nord 
i Slesvig på byvandring i bydelen Fre-
deriksberg.
Distriktsbestyrelsen opfordrer med-
lemmer og andre interesserede til at 
være med og opleve Slesvig-bydelen 

Frederiksberg på en ny måde.
Tyrens guide Jesper er klar med en 
masse historisk viden om bydelens 
bygninger, gader og mindesmærker.
Husk solidt fodtøj, da turen varer om-
kring 1½ time.
Bagefter samles deltagerne til et lille 

kaffebord og en lille snak i Goschs 
Gasthof. 
Deltagerne mødes kl. 14 på parke-
ringspladsen ”Am Öhr”. Tilmelding 
hos Kaj-Michael Nielsen, 04621-
934455, senest mandag den 16. juni.
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Byvandring på Frederiksberg

[KONTAKT] Die Minderheitenbeauf-
tragte des Ministerpräsidenten, Renate 
Schnack appelliert an die drei neu 
gewählten Europaabgeordneten aus 
Schleswig-Holstein, sich für die Rechte 
nationaler Minderheiten und die Spra-
chensituation in Europa einzusetzen.
Ulrike Rodust und Reimer Böge könn-
ten dabei ihre Unterstützung für min-
derheitenpolitische Themen aus den 
vergangenen Wahlperioden fortsetzen.
Für Ulrike Trebesius ist es die erste 
Wahlperiode in Brüssel.

”Die offenen minderheitenpolitischen 
Forderungen, die sich im Zusam-
menhang mit der Europäischen Bür-
gerinitiative Minority SafePack an die 
Europäische Union richten, und dem 
Wunsch nach einem Minderheiten-
portfolio in der künftigen Kommission, 
verlangen Unterstützung auf allen 
politischen Ebenen”, heißt es in einem 
Schreiben Schnacks an die Abgeord-
neten von CDU, SPD und AfD.

StK

Schnack schreibt
an die neuen MdEPs

[KONTAKT] Gården bag Husumhus er 
forholdsvis fyldt op fra 16 til 20 juni. 
Husumhus er i næste uge ramme om 
en international forskerkongres, som 
samler deltagere fra hele verden. 
Ganske vist kommer de færreste af 
dem formodentlig i bil, men i forbin-
delse med dette arrangement rejses 
der et stort telt i baggården.

Amtssekretariatet beder derfor om 
forståelse for, at der næppe er p-plads 
til ret mange andre end de ansatte i de 
danske foreninger og institutioner, der 
har til huse i komplekset. Den nyind-
rettede handicap-p-plads er naturligvis 
åben.

Peter Hansen,
amtskonsulent

Knap med p-plads

[KONTAKT] Hytten/Okslev SSF-distrikt 
tilbyder sine medlemmer men også 
andre en tur til Helgoland den 5. juli - 
med tilmelding gerne nu.
Med bus fra Askfelt drages der tidlig 
morgen til Büsum, hvor Helgoland-
skibet venter. Morgenmad serveres 
ombord.
På Helgoland er der ophold fire timer, 
man selv kan disponere over. Man kan 
se på mange flotte ting, og der er mu-

lighed for skattefri indkøb.
På hjemturen bliver der kaffe ombord 
på skibet.
Alt inklusive koster turen 45 euro for 
voksne medlemmer, 30 euro for børn, 
mens gæster skal af med 50 og 35 
euro for deres børn.
Tilmelding - gerne omgående - til Gi-
sela Engel, tlf. 04353 768 eller 0162 
4471 137.

Helgoland? Tilmelding nu!

[KONTAKT] Aktivitetshuset oplyser, 
at der er to ledige kursuspladser på 
Verner Brems’ malekursus med ekspe-
rimenterende portrætmaleri i Aktivi-
tetshuset lørdag/ søndag, 21./22. juni 
kl. 9.00-15.30 med Lise Paulsen som 
underviser.
Pris: 42 euro; tilmelding nødvendig.
Kursus med nye vinkler og øvelser til 
det eksperimenterende portrætmaleri 
følger op på Verner Brems’s tidligere 
ekspressive portrætmaleri kurser.

SOMMERUNGER
Børn i 8-10 års alderen er velkomne 
som ”sommerunger” på Aktivitetshuset 
14.-18. juli.
Prisen er sat til 50 euro.
Aktivitetshuset og Dansk Centralbiblio-
tek vil gerne invitere 20 børn til en uge 
med aktivitet i Nørregade i Flensborg. 
Hver dag fra kl. 8 til 17 får børnene 
et aktivitetsprogram på biblioteket, i 
Aktivitetshuset og i Nørregade og om-
egn, hvor de kan tilbringe deres første 
sommerferieuge. Her laves projekter 
sammen, underholder, hygger, leger 
og er kreative.
Tilmelding til ”En uge med Sommer-
unger 2014” sker via Aktivitetshuset 
på 0461 150 140 eller akti@sdu.de.
Frist for tilmelding er mandag den 10. 
juli - men meget gerne allerede nu.

Malekursus &
Sommerunger

Indsamler på 
livet løs
[KONTAKT] ”Støtteforeningen Ben-
netgård” har nu i et par måneder 
været i gang med at indsamle penge 
til det økonomisk trængte rekreati-
onshjem Bennetgård i Københoved 
ved Kongeåen.
Bestyrelsen meddeler:
»Vi er glade for tilbagemeldingerne 
og kan fortælle, at vi nu har rundet 
de 50.000 kr. Det er en god start, og 
vi takker alle involverede for deres 
indsats.
Men vi mangler stadig et pænt beløb 
og henvender os derfor atter til of-
fentligheden.
Nord for grænsen uddeles foldere 
lokalt samt til Grænseforeningens 
medlemmer.
Støtteforeningens medlemmer har 
også været til stede på de danske 
årsmøder 2014, hvor der blev ud-
delt 4000 foldere. De blev modtaget 
over al forventning, og der er allere-
de rigtig mange syd for grænsen, der 
har meldt sig ind i foreningen.
Medlemskabet er kun for et år og 
koster 20 euro eller 150 kr. - gerne 
mere.”
Pengene kan - hvis ikke man indbe-
taler kontant hos sundhedstjenesten 
i Flensborg - overføres (i Danmark) 
via Sydbank, reg.nr. 7040, kon-
tonr. 1900652, eller (i Tyskland) 
via Sydbank, BLZ 215 106 00, 
kontonr. 1000535540 hhv. IBAN: 
DE75215106001000535540 og 
BIC/SWIFT: SYBK DE22.
Det er vigtigt, at man på indbetalin-
gen anfører navn, adresse og even-

tuel mailadresse.
Ved større bidrag i Tyskland via 
Dansk Sundhedstjeneste ”mrk. Støt-
teforening” via Union-Bank i Flens-
borg, BLZ 215 201 00, kontonr. 
11940 udstedes Spendenbescheinig-
ung.

LIDT OM BENNETGÅRD
Bennetgård modtager ingen offent-
lige tilskud.
Alle pensionister kan søge et ophold 
på 10 dage for 180 euro, og de kan 
blive transporteret dertil i sundheds-
tjenestens bus, men man er også 
velkommen til at køre selv. 
Cykel, fiskegrej, workingstave er man 
ligeledes velkommen at medbringe. 
Der er nemlig gode muligheder for 
at bruge dem, men der er også rigtig 
god mulighed for at slappe af med 
hygge, spil og snak.
Nærmere oplysning fos hos Dansk 
Sundhedstjeneste i Skovgade/ 
Waldstrasse på tlf. 0461 580570 (Pia 
Svenson).
Der er plads til 16 personer ad gan-
gen, og det er måske en idé at tage 
til Bennetgård med ens kortklub, 
strikkeklub, venner og bekendte. 
Det er bare om at melde sig til.
Støtteforeningens formand Hans Ha-
rald Sørensen, Vejen, kan kontaktes 
på hhs111@gmail.com.
Sydslesvigs repræsentant i bestyrel-
sen er Irmi Rerup, Harreslev, der kan 
kontaktes på imripurer@googlemail.
com
www.bennetgaard.dk
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[KONTAKT] Zum 3. Dänisch-Deut-
schen Musikschultag (DDM) treffen 
am Sonnabend, 14. Juni, auf Schloss 
Gottorf in Schleswig sieben öffentliche 
Musikschulen der deutsch-dänischen 
Region Sønderjylland-Schleswig mit 
ihren 1300 Musikern zusammen: die 
Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, 
die Aabenraa Musikskole (DDM 
2015), Musikschule Flensburg (DDM 
2016), Kreismusikschule Nordfriesland 
(DDM 2012), Sønderborg Musikskole 
(DDM 2013), Tønder Kulturskole und 
Haderslev Musikskole.
Ausrichter der von KulturFokus un-
terstützten Veranstaltungen in diesem 
Jahr ist die Kreismusikschule Schle-
swig-Flensburg
Um 11 Uhr ist der offizielle Auftakt.
Vier Aussenbühnen in den Parks sowie 
zehn Ausstellungsräume in Schloss, 
Galerie und Kreuzstall werden die Luft 
mit Klang erfüllen. Musiker und Mu-
seumsbesucher dürfen sich auf einen 
abwechslungsreichen Tag freuen, der 
mit einem reichen Spektrum von Klas-
sik, Jazz, Folk bis zur Popularmusik 
alle Hörwünsche erfüllen kann.
Spannend sind in diesem Projekt die 
positiven Prozesse des gegenseitigen, 
beiderseitigen Kennenlernens: So ent-
wickelten sich im Laufe weniger Jahre 
das DDM-Streicherprojekt, Ensembles 
wie das Deutsch-Dänisches Trom-
petenensemble (Schlossinnenhof), 
D-DK Streicherensemble (Hirschsaal), 
der dänische ”Musikalsk Grundkurs” 
(MGK) und die deutsche ”Studienvor-
bereitende Ausbildung” (SVA) (Galerie 
der klassischen Moderne).
Im Wechsel werden über 90 weitere 
Gruppen ihre Arrangements vortra-
gen: Beispielsweise Gitarren-Duos 
(Lapidarium), ein Vivaldi-Ensemble 
(Schlosskapelle), Bigbands (Festzelt), 
Blasorchester (Nydam-Halle), Chöre 
(Galerie 19. Jhd.) und viele Rock- und 
Popformation (Aussenbühnen).
Dabei nehmen sogar die ganz Klei-

nen aktiv Teil auf der großen Bühne 
(Schlossinnenhof): Von der ”Ge-
schichte der Seejungfrau” singen fast 
hundert Kinder aus der musikalischen 
Früherziehung der Kreismusikschule 
Schleswig-Flensburg.
Der Prozess grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit ist durch die sieben 
Musikschulleiter der Region bereits 
seit 2010 in Gang gesetzt. Schnell 
waren sich die Führungskräfte einig: 
ein jährlicher, gemeinsamer Musiks-
chultag sollte als Impulsgeber für neue 
kulturelle Kooperation der Institutio-
nen sowohl nach innen als auch nach 
außen Wirkung entfalten. Kraftvoll 
und deutlich nimmt die Vision der 
Kulturvereinbarung Sønderjylland-
Schleswig Gestalt an, kulturelle Kom-
petenzen zu stärken und interkulturel-
len Dialog zu fördern.
Schirmherrin der Veranstaltung ist An-
ke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, 
Kultur und Europa.
Für den Musikschultag bietet Schloss 
Gottorf ermäßigten Eintritt (Barockg-
arten incl.) an: Erwachsene 5 statt 9 
Euro; Kinder und Jugendliche bis 15 
Jahre frei.
Das Kombi-Ticket Schloss Gottorf, 
Musikschultag und Sonderausstellung 
„Gottorfer Codex – Blütenpracht und 
Weltanschauung“ in der Reithalle ko-
stet an diesem Tag nur 9 statt 14 Euro.
www.dansk-tysk-musikskoledag.com
www.dänisch-deutscher-musikschul-
tag.com
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1300 
Musikschüler
auf Schloss 
Gottorf

Streicherprojekt 2013 in der Marien-
kirche Sønderborg. (Fotos: privat)

Bigband Schleswig.

Musikschul-Chefs, v.l.: Willi Neu (KMS Schleswig), Ann Katrine Thygesen (MS Sønderborg), Henning Bock (KMS Nordfries-
land), Jan Østergaard (MS Sønderborg), Wiebke Wucher (KMS Nordfriesland), Jytte Sørensen (KS Tønder), Jesper Ry (Hader-
slev), Anette Kræmer Petersen (Haderslev), Edna Langeberg Rasmussen (MS Aabenraa), Jørgen Søby Andersen (MS Aabenraa), 
Gabriel Koeppen (MS Flensburg).


