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Ugens overskrifter

DANSK-TYSK TEATERSEMINAR

2 x jazz
[KONTAKT] Jazzvenner kan glæde sig til to gange
topjazz; den ene koncert er med Mette Juul i Egernførde, den anden med Snorre Kirk (foto) Sextett i
Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 2

Opera
[KONTAKT] SSF og Den Jyske Opera indbyder til
italiensk opera, Lucia di Lammermoor, i Flensborg
- med danske overtekster. Forinden er der operaintroduktion.

Læs mere
mere på
på KONTAKT
Kontakt side
side 3x
Læs

Blæsere
[KONTAKT] Hejmdal Blæseorkester afslutter en øve
weekend med gratis koncert for alle.

Læs mere på KONTAKT side 4

For kvinder
[KONTAKT] Man skal til Egernførde for at opleve
Svalegangens forestilling om og med ”Kvinder”.
Den er ikke forbudt for mænd, men...

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

I en
krisetid

[KONTAKT] Brandaktuelt fokuseres der i disse dage på Ukraine.
Der er tale om en truende borgerkrig, om en løsrivelse af Krim
og om russisk magtpolitik.
Men man kan også anskue
problematikken ud fra en mindretalspolitisk synsvinkel, der
vil gå igen, når Folketinget, SSF,
BDN og Museum Sønderjylland
kl. 17.30 i dag åbner op for en
parlamentarisk temaaften om
»Fjendskab og forsoning - Det
dansk-tyske grænseland 18642014« i de nordiske ambassaders
fælleshus i Berlin. Udstillingen
om samme emne og allerede vist
i landdagen i Kiel åbnes samme
aften og vises frem til 22. april.
Mindretalsunionen FUEN og SSF
præsenterer i den forbindelse
planerne om et Mindretallenes
Hus i Flensborg, hvor det netop
er meningen, at mindretal og
flertal mødes i dialog om problemløsninger.
Talerrækken i aften omfatter Danmarks ambassadør Per
Poulsen-Hansen, Slesvig-Holstens
repræsentant i Berlin Stefan Studt, formændene for Folketinget
hhv. Forbundsdagen Mogens
Lykketoft og Norbert Lammert
samt SSFs formand Jon Hardon
Hansen, BDNs formand Hinrich
Jürgensen og FUENs formand

Hans Heinrich Hansen.
Musikken leveres af folkBalticaensemblet under ledelse af violinisten Harald Haugaard.
Krisen på Krim og ønsket om et
Mindretallenes Hus går givet også
igen, når Kontaktudvalget under
Forbundsindenrigsministeriet bestående af parlamentarikere
fra Forbundsdagen, forbundsregeringens kulturkommitterede
Kathrin Hahne, landsregeringens
mindretalskommitterede Renate
Schnack, Flemming Meyer og
Lars Harms fra SSW samt Jon
Hardon Hansen fra SSF - mødes
under forsæde af forbundsregeringens mindretalskommitterede
Hartmut Koschyk på Slesvighus
i Slesvig dagen efter, i morgen,
fredag den 14. marts.
Mens torsdags-arrangementet
har til formål at skabe opmærksomhed omkring 150 året for
Dybbøl og om det dansk-tyske
grænselands mindretalspolitik set
i europæisk lys, er fredagsmødet
af mere intern art.
Den aktuelt-kritiske politiske
situation i Europa er med til at
styrke bevidstheden om, at en
aktiv mindretalspolitisk dialog
er forudsætning for fredelig
sameksistens mellem flertal og
mindretal.
SYDSLESVIGSK FORENING

Deltagere, instruktører og arrangører på vej ind i Flensborghus i Flensborg...

... til forestillingen ”Helt Udenfor” af og
med Søren Zacho Ruby fra Det Kommende Teater.

Med 30 unge fra nord og syd
KONTAKT] Over to dage i sidste uge
afvikledes et dansk-tysk teaterseminar
på Jaruplund Højskole.
Teaterseminaret HvorGårGrænsen/
WoIstDieGrenze blev et intenst teaterlaboratorium, hvor de henved 30 deltagere mellem 14 og 40 år fra begge
sider af grænsen eksperimenterede
med forskellige udtryksformer for deres

egen identitet. Skuespil, foto og video
tages i brug.
Deltagerne fik lært en masse om sig
selv, fik lært at analysere og anvende
deres egen stil og udtryksform. Derudover afprøvedes og formidledes metoder og værktøjer - alt på baggrund af
hvor grænsen går, den personlige, den
teater-indholdstekniske, tabuer, krops-

lige grænser, kreative grænser...
Arrangør var Sydslesvigsk Forening
og Bund Deutscher Nordschleswiger
med samarbejdspartnere, bl.a. Connie
Tronbjerg fra Teatret Møllen i Haderslev, fotograf Claudia Mayer, teaterlærer Bolette Elvstrøm fra Rødding Højskole, og playmaker Mette Ullersted.

FLENSBORG BY & FLENSBORG AMT

Fra sidste års fælles forårsfest på Flensborghus. (Foto: privat)

Få fest-billetter tilbage

[KONTAKT] Der er stadig en håndfuld
billetter at få til SSFs fælles forårsfest
for Flensborg by og Flensborg amt den
28. marts kl. 19 på Flensborghus.

Det koster 20 euro hhv. 18 for medlemmer og indeholder en festmiddag
og musik ved gruppen OS3, der spiller
op til dans.

Henv. Dansk Sekretariat for Flensborg
by, 0461 14408-125, eller Dansk
Sekretariat for Flensborg amt, 0461
14408-155.

SSFs HOVEDSTYRELSE

Økonomien drøftes
[KONTAKT] På det åbne hovedstyrelsesmøde i SSF tirsdag den 18. marts
kl. 19 på Lyksborg Danske Skole står
foreningens økonomi til debat.
Efter de mere rutineprægede faste

dagsordenspunkter inkl. formandens
beretning og nyt fra SSFs udvalg
forelægges, drøftes og forventeligt
besluttes SSFs reviderede regnskab
2013, det reviderede budget 2014 og

budgetudkastet for 2015.
Dagsordenen udtømmes med et lukket punkt.
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BIBLIOTEKET

FLENSBORG & EGERNFØRDE

2 x topjazz
[KONTAKT] Der bliver to topjazzarrangementer i Flensborg hhv. Egernførde.
I morgen, fredag den 14. marts kl. 20
er der jazzkoncert med Mette Juul i
Medborgerhuset i Egernførde med SSF
som arrangør, og fredag den 21. marts
kl. 20 er der koncert ved Snorre Kirk
Sextett på Flensborghus i Flensborg,
arrangeret af SSF & SdU.

De tre bibliotekarer fra Sønderborg. (Foto: privat)

1864

[KONTAKT] På Flensborg Bibliotek i
Nørregade/ Norderstrasse 59 fortæller
bibliotekarerne Claus Jacobsen, Oluva
Isaksen og Inger Enemark fra Sønderborg bibliotek torsdag den 27. marts
kl. 16, hvordan krigen 1864, fædrelandsfølelsen og sårfeberen optræder
i litteraturen - i erindringer, nationalsange og digte.
Med sig har de deres biblioteksbus,
som er indrettet med 1864-tema.

Efter deres litteratur-tips er biblioteksbussen åben.
BEDSTE BØGER
Men allerførst fortæller bibliotekar Karl
Fischer om månedens bedste bøger.
Samme dag præsenterer bibliotekar
Rita Jacobsen dem på Husum Bibliotek
kl. 10.30, og på Slesvig Bibliotek er
bibliotekar Carsten Reyhé på pletten
kl. 16.

METTE JUUL
Anmelderroste jazzvokalist og sangskriver Mette Juul gæster Egernførde for
første gang, og med et fremragende
hold: Heine Hansen på piano, Thomas
Fonnesbech på bas og Janus Templeton på trommer.
Stemmen er varm og sprød og hun
fortolker både sange fra egen hånd
og jazzsange af bl.a. Cole Porter,
Bruno Martino, Joni Mitchell og Kenny
Wheeler med personlighed og nerve.

jazzklubber og -festivaler, hvor han har
gjort sig bemærket med nogle af de
mest prominente artister fra Skandinavien i forskellige genrer.
Med albummet ”Blues Modernism”
og dets afdæmpede lyriske og sirlige
numre skulle man ikke umiddelbart
tro, at det er en trommeslagers musik,
og tankerne bliver snarere ledt hen
mod forbilleder som Duke Ellington og
Charles Mingus.
Med sig har drummer Snorre Kirk: Jan
Harbeck, tenorsaxofon, Tobias Wiklund, trompet, Oilly Wallace, altsaxofon, Magnus Hjorth, piano, og Lasse
Mørck, bas.
BILLETTER
ssf-billetten.de, +49 461 14408 125,
SSFs sekretariater, sh:z-Ticketcenter
Flensburg, Aktivitetshuset i Flensborg samt ved indgangen.

SNORRE KIRK SEXTETT
Den unge, norske trommeslager
Snorre Kirk har i de seneste mange år
været en fast gæst på de internationale

Snorre Kirk. (Foto: Zapolska)

MENIGHEDSHUSET ADELBY KIRKEVEJ

Ugen
der kommer

16.
Ansgar menighed Flensborg: Generalforsamling i menighedshuset efter gudstjenesten i
kirken kl. 10
17.
Flensborg SSF Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSW Husby: Generalforsamling i Gemeindezentrum kl. 19.30
Sønderbrarup UF: Generalforsamling på skolen kl. 19.00
18.
De danske menigheder i Flensborg: Babysalmesang i Harreslev Danske Kirke kl. 10
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Lyksborg Danske Skole kl. 19
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet – Bommerlund Plantage fra Exe,
Flensborg kl. 9.30
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 15.30
SSW Eggebæk/Langsted: Generalforsamling i Gasthof Gärtnerkrug kl. 19
Skovlund ældreklub: Sang og spil i forsamlingshuset kl. 15
SSF Sild: Hygge og håndarbejde i Kulturhuset i List kl. 18.30-20
De danske foreninger i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17
Skovby Seniorklub: Hygge-oplæsning med Ekke Tessin og fælles kaffebord i Hærvejshuset
kl. 15
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
19.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
Seniorklubben Nibøl: Kaffe og spil i foreningshuset kl. 15
Slesvig Menighedspleje: Møde i Ansgarsalen kl. 14.30
20.
Det Lille Teater Flensborg: Dukketeater ”Mortens blå tæppe” i Hjemmet kl. 9.30 og 11.00
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Koncert med Il Suono i menighedshuset, Adelby Kirkevej
34 kl. 19.30
SSF Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Foredrag om kinesiologi på skolen kl. 19.30
Aktive Kvinder Nibøl: Forårsmøde i foreningshuset kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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Classics
[KONTAKT] SSF indbyder til klassisk
koncert - til et møde med ældre og
nyere musik - med Il Suono (”lyd”)
- Dörthe Landmesser, cembalo, Felix Stockmar, cello, Frøya Gildberg,
sopran, og Nora Kiszty, blokfløjte
- torsdag den 20. marts kl. 19.30 i menighedshuset på Adelby Kirkevej 34 i
Flensborg.
Entreen er sat til 10 euro/ 7 euro for
medlemmer. Billetter sælges ved indgangen.
Alle er velkomne.

14.
SSF: Jazz i Medborgerhuset - koncert med Mette Juul, Egernførde kl. 20
Flensborg SSF og SSW Engelsby: Generalforsamling i Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 19
Flensborg SSF Tarup: Italiensk aften i Taruphus kl. 19
Harreslev Amatørscene: ”Logik for burhøns” på skolen kl. 19
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Holtenå: Sangaften med Leif Volck Madsen i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Nibøl: SSF-lotto i Foreningshuset kl. 20
Slesvig IF: Lottoaften i klubhuset kl. 19.30
SSF Moldened: Patchwork-kursus i forsamlingshuset hele weekenden
Slesvig SSF Frederiksberg: Vinaften i Mansteinstr. 9 kl. 19.30
15.
SdU: Badmintonstævne for U9, U11, U13 og U15 på A.P. Møller Skolen, Slesvig kl. 9
Aktive Kvinder: Weekendstævne på Christianslyst 15.-16.3.
Flensborg SSF og SSW Sct. Jørgen/Mørvig: Udflugt til Danevirke fra Jens Jessen-Skolen kl.
10
De danske foreninger i Tarup: Arbejdsdag for alle foreninger ved Taruphus kl. 9-14
Lyksborg historiske værksted: Forårsrengøring i jernalderværkstedet kl. 14
Slesvig IF: Stiftelsesfest i Gasthof Gammellund kl. 20

Mette Juul.

Dörthe Landmesser, cembalo, Felix Stockmar, cello, Frøya Gildberg, sopran, og
Nora Kiszty, blokfløjte

LEDIGE PLADSER

Udflugt til Danevirke
[KONTAKT] I anledning af
1864-mindejubilæet indbyder SSF/
SSW-distrikt Sct. Jørgen/ Mørvig i
Flensborg medlemmer og andre interesserede til en udflugt til Danevirke
Museum nu på lørdag den 15. marts
med afgang kl. 10.
Distriktet har bestilt en bus til turen,
og den er der nogle ledige pladser
i, så det er bare med at melde sig til
hos Wilma Nissen på telefon 36614 gerne endnu i dag.
Medlemmer fra andre distrikter er ligeledes velkomne.
I og omkring museet venter udgravningerne af Porten til Norden, den
delvist restaurerede Valdemarsmure,
en rekonstruktion af Skanse 14 fra
1864 samt Danevirke- og mindretalsudstillingerne.
Der er afgang hjemefter fra Danevirke
ved 14-tiden.
Madpakke medbringer man selv, kaffen sørger distriktet for.
Deltagelse koster 4 euro for medlemmer og 8 euro for gæster.
Museumsinspektør Nis Hardt er en
festlig og informativ rundviser.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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UDSTILLING I NÆSTVED

IDRÆTSHALLEN

Opera for
feinschmeckere

Udstillingen er ikke til at overse i storcentret.

Ikke til at overse
[KONTAKT] Da Sydslesvigsk Forening
og Grænseforeningens lokalafdeling i
Næstved den 6. marts uden overvældende bevågenhed fra publikums og
pressens side åbnede SSFs Sydslesvigudstilling i Næstved Storcenter ved
Kurts Torv i Næstved, var det med åbningstaler af byens borgmester Carsten
Rasmussen og SSFs generalsekretær
Jens A. Christiansen.
Udstillingen ”Sydslesvig - Det danske
mindretal i Tyskland” har været vist en
lang række steder i Danmark, og også
”turnéplanen” 2014 er ved at være
fuldtegnet.
Udstillingen, der ikke mindst er velegnet til at blive besøgt af skoleklasser
o. lign. vises frem til 26. marts, hver
dag kl. 10-20, lørdage 10-16, søndage
lukket.
Den er med sin underholdende og
informative opbygning samt interaktive muligheder et lille men populært
halmstrå i det danske mindretals, ikke
mindst SSFs informations- og kommunikationsvirke i Danmark.
Den er så at sige en af de ”mange

bække små”, der på sigt forhåbentlig
”bliver til en stor å”. Udstillingen sætter
fokus på såvel mindretallets historiske
baggrund som Sydslesvigs aktuelle udfordringer.

Er man interesseret i som lokal Grænseforening (eller andre) at vise Sydslesvigudstillingen i sin hjemby, stille
med opsyn og markedsføre den med
ophængning af plakater, gennem
lokalpressen og på lokalforeningens
hjemmeside, er man velkommen til at
kontakte SSFs foreningskonsulent Tine
Andresen på tine@syfo.de for at høre
nærmere om mulighederne.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen og SSFs generalsekretær Jens A.
Christiansen. (Fotos: Tine Andresen)

[KONTAKT] Operaelskere i Flensborg
kan glæde sig til den gribende italienske opera ”Lucia di Lammermoor”
med Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester i Idrætshallen
torsdag den 27. marts kl. 19.30.
Der tilbydes 15 minutters gratis operaintroduktion kl. 19.
Operaen opføres på italiensk med
danske overtekster.
Gaetano Donizetti er en af Italiens
store operakomponister. Lucia di Lammermoor er Donizettis mest kendte
heltinde, og hendes vanvidsscene er
en af de mest ikoniske i operahistorien
og et højdepunkt i italiensk bel cantoopera (smuk sang).
Publikums begejstrede modtagelse i
1835 af Lucia di Lammermoor, som er
baseret på en bestseller af den skotske
romanforfatter Sir Walter Scott (forfatter af Ivanhoe), gjorde Donizetti til en
international stjerne.

Lucia er en uskyldig brik i et spil om
politiske familiefejder kontrolleret af
Lucias bror, Enrico. Han er fast besluttet på at manipulere hende til at
give afkald på hendes trofaste elsker
Edgardo til fordel for ægteskab med en
mand, hun hader. Lucia er på randen
af sindssyge, da brorens manipuleren
begynder at ødelægge hendes opfattelse af virkeligheden. Omgivelserne
behandler hende som et barn, og
hun bliver fyldt med rædsel, da hun
opdager, at hun er blevet narret til at
være et middel til Enricos ødelæggelse
af Edgardo. Hendes hævn er brutal og
hurtig med forfærdelige konsekvenser
for alle.
Medvirkende: Den Jyske Operas solister og kor, Sønderjyllands Symfoniorkester.
Dirigent: Martin André, instruktør og
scenograf: Isabella Bywater, instruktørassistent: Dan O’Neill.

Henriette Bonde-Hansen (Lucia) og Lars Møller (Enrico). (Foto: Anders Bach)

MINDEORD

En mand med visioner
[KONTAKT] TV-Syds første direktør
Helge Lorenzen er død efter længere
tids sydom i en alder af 81 år.
Som medlem af SSFs forretningsudvalg
lærte jeg Helge Lorenzen at kende, da
han var godt og vel 50 år.
Efter en lang og intensiv drøftelse i
Danmarks Radio havde man besluttet en forsøgsordning, der gik ud på at
placere en TV-regionalstation på det
flade land.
Det endte med at blive Syd- og Sønderjylland. Af gode grunde var der
mange i vores sendeområde, der
syntes, at det også var det helt rigtige
område.
Ældre sydslesvigere og sønderjyder kan
huske, at det tyske fjernsyn i almindelighed og det tyske regionalfjernsyn i
Kiel i særdeleshed - det 3. program - i
firserne var ret præsent på de danske
tv-skærme.
Det blev endnu tydeligere i 1981, hvor
NDR udvidede sine regionale udsendelser - også i det sydlige Danmark.
Som et godt eksempel kan man nævne
indvielsen af det nye fremskudte dige
ved Tønder den 10. maj 1982. Indvielsen blev overværet af bl.a. Dronning
Margrethe, der holdt en tale omgivet
af daværende amtsborgmester Kresten
Philipsen og den tyske forbundspræsident Karl Carstens.
NDR havde i sin omtale vist et dækkende og afbalanceret indslag. Det
kunne man ikke sige om indslaget fra
DR TVs redaktion fra Århus. I indslaget
fra DR så man først og fremmest nogle
få miljødemonstranter, der på ingen
måde havde sat et stærkt præg på den
festlige begivenhed. Til gengæld blev
der vist billeder af Dronning Margrethe, mens et orkester spillede ”Deutschland, Deutschland über alles”. Des-

uden var indslaget fra DR alt for kort.
Det viste med al tydelighed, at for DR
i København lå Tønder i den yderste
danske provins.
Spørgsmålet var nu, hvor stationen
skulle ligge. Åbenrå var det eneste sted
i provinsen, bortset fra Århus, hvor
der allerede fandtes et TV-studie. Så
egentlich ville det have været ganske
nærliggende at placere TV-Syd her.
Det blev imidlertid Haderslev, hvad jeg
er sikker på, at redaktør Frode Kristoffersen - set i bakspejlet - kan give en af
sine berømte humoristiske men præcise skildringer af.
Det blev altså Haderslev - og hovedpersonen blev Helge Lorenzen.
Forudsætningen for hans indsats for
Haderslev var, at DRs ledelse havde
besluttet, at de to ledere, som det var
tanken at ansætte, i deres planlægning
og tilrettelæggelse af forsøget selv skulle finde frem til, hvor i regionen den
nye TV-station skulle placeres.
Fra 1. marts 1983 blev Helge Lorenzen
og Tonny Etbøl ansat som ledere.
Helge Lorenzen kom fra en stilling i
DR TVs kulturafdeling. Han havde under en jordomrejse bl.a. oplevet, hvorledes indiske bønder selv lavede TV.
Han havde ved flere lejligheder klart
givet udtryk for sin store interesse for
DRs forsøg omkring en regionalstation.
Derudover havde Helge beskæftiget sig
med emnet kommunikationssamfund.
Kontant og præcis, som han var, havde
han ved en høring i Haderslev allerede
den 27. februar 1983 redegjort for sine
planer for stationen. TV-Syd skulle stå
for en ”bevidstløs nyhedsformidling”:
”Kun begivenheder, der kan illustreres
med billeder, vil blive behandlet. Den
sønderjyske hverdag skal illustreres på
en måde, der giver sammenhæng.”

Vigtigt for ham var, at befolkningen
selv skulle være med til at lave tvprogrammerne. ”Vi vil lære folk at
udtrykke sig i billeder. Et læserbrev eller en kronik kan godt antage tv-form.
Vi vil være mobile og komme rundt i
regionen. Den nye teknik har hjulpet
os til at kunne bevæge os ud af studiets

Helge Lorenzen, som han huskes fra
dengang, han startede TV Syd.

stive ramme”.
”Fra massemedium til minimedium”
var Helge Lorenzens budskab ved sit
første møde med den befolkning, han
skulle betjene med tv.
TV-Syds premiere blev den 22. oktober 1983, og pressen var mødt talrigt
op til et pressemøde en uge forinden.

Her konstaterede man, at kun fundamentet til den mast, der skulle sende
tv-signalerne til Rangstrup-senderen,
var støbt.
TV-Syd havde fået tre timer tildelt til
premiere-udsendelsen. Denne blev
sendt ud over hele landet. På selve
stationen herskede der et syndigt rod
med kabler, alle vegne møbler, der
ikke havde fundet en plads endnu, og
et studie, som ikke fandtes.
Helge Lorenzens forklaring var: ”Vi
skal ud i marken og ud blandt befolkningen”.
I selve premiere-programmet medvirkede skolebørn fra Uffe-Skolen i Tønning/ Ejdersted, der fortalte eventyret
fra ”Den røde Haubarg”.
Det første hjemsted for TV-Syd blev
Lembckesvej 2 i Haderslev, opført i
1902 som ”Haushaltungsschule”. Den
tidligere skole blev dog snart for lille.
I 1985 købte stationen derfor den
tidligere pigeskole ”Auguste VictoriaSchule”, som var opført i 1888 og lå i
Laurids Skausgade 12.
I dag ligger TV-Syd-stationen i Kolding.
I første omgang flyttede man til Elvej
i Kolding; en beslutning, som Helge
Lorenzen havde store besværligheder
med at få forklaret, så alle - især sønderjyderne - kunne forliges med flytningen. Det tog tid. Og det hjalp ikke,
at han selv var ærke sønderjyde.
Grunden til flytningen var simpelthen
et pladsproblem.
TV-Syd voksede og voksede. Fra i starten 15 medarbejdere på Lembckesvej
er der i dag - nu i den selvejende og
karakteristiske bygning i Kolding, Medieparken - over 70.
Helge gik på pension i 1996. Han har
i alle disse år kunnet følge med i, hvilken udvikling TV-Syd har gennemgået.

Sidst, jeg talte med ham, var ved indvielsen af den nye station sidste år. Han
var svækket af sydom, sad i en rullestol, men havde sit altid gode humør i
behold. På mit spørgsmål om, hvordan
han havde det, svarede han kort og
præcist: ”Det kunne godt være bedre”.
Helge Lorenzen var for mig en karismatisk personlighed. Dem møder man
ikke så tit. Af samme grund vil jeg også
mene, at han - takket være den måde,
han kunne argumentere på og hverve
for sine meninger, synspunkter og
overbevisning om, hvordan man skulle
lave en tv-regionalstation - var en af
de medarbejdere på TV-Syd, der er
grunden til, at TV-Syd - og faktisk alle
TV2-regionalstationer - er der, hvor de
står i dag.
De er ikke til at undvære.
I en tid med mange tv-stationer, man
kan zappe sig frem og tilbage imellem,
er betydningen af et pragmatisk og
vedkommende regionalfjernsyn af stor
betydning for lokalsamfundet.
Det kan være sjovt at se billeder fra
karnevallet i Rio, men det er absolut
mere vedkommende at se TV-Sydnyhederne og dermed, hvad der sker i
vores sendeområd.
Helge Lorenzen var godt informeret
om det danske mindretal i Sydslesvig
- også takket være hustruens arbejde
her. Han var simpelthen nysgerrig og
havde den nødvendige evne og vilje til
at sætte sig ind i tingene.
Han var en mand med visioner og
besjælet af at delagtiggøre os andre i
dem.
Det skylder vi ham stor tak for.
Æret være Helge Lorenzens minde.
Heinrich Schultz,
Krim/ Ejdersted

Flensborg Avis / torsdag den 13. marts 2014 / side 4

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

FDF & ANSGAR

HEJMDAL BLÆSEORKESTER

Hejmda
B æseorkester
gratis
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Y-man Hans Jørgen Refslund ved børne-tønden. (Fotos: privat)
Fra en øveaften i Harreslev.

SØNDAG/SONNTAG

23.03.2014 - 15:00
Harreslev Danske Skole
Süderstr. 90, Harreslev/Harrislee

Åben koncert
for alle
[KONTAKT] I weekenden den 21.-23. marts øver musikerne fra Hejmdal Blæseorkester intenst på spændende
og udfordrende værker. Weekenden afsluttes med en
koncert i gymnastiksalen på Harreslev Danske Skole søndag. Alle er velkomne til at overvære koncerten, som er
gratis. Den starter kl. 15.

Majestæterne.

AKTIVITETSHUSET

Digitaliser dias
Scherin byder velkommen i menighedshuset.

[KONTAKT] Aktivitetshuset tilbyder
en introduktion i digitalisering af
lysbilleder mandag den 17. marts
kl. 18-19.30 med Søren Timm som
underviser.
Tilmelding påkrævet.
Har man dias derhjemme, som man
kunne tænke sig at få som digitale

billeder, så man kan se dem på sin
computer eller få dem fremkaldt,
så har Aktivitetshuset en diascanner, der kan scanne ens diakassetter
med 36 billeder.
På denne introduktion lærer man,
hvordan man kan bruge scanneren.

SLESVIG

Udstilling
[KONTAKT] Den kendte slesviger P.M.
Heyer inviterer til udstillingsåbning i
galleri Petersen, Skovbygade/ Schubystr. 128 i Slesvig på lørdag kl. 15. Den
vises frem til 30. april.
”Gesichter” (Ansigter) åbnes med en
læsning af Herbert Kummetz og Peter
Heyer. Manfred Augustin spiller på
guitar.
”Ansigter” er inspireret af bl.a. kirker i
Angel men, også af tegninger af barnebarnet Noa.
Johanna

SØNDERJYLLANDs SYMFONIORKESTER

Mylder ved kagebordet.

Festlig fastelavn
[KONTAKT] Det var helt traditionelt,
da FDF og Ansgar i Flensborg Nord
igen inviterede til fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning.
Børn og voksne var mødt udklædt, og
det gjaldt også for dirigenten for FDFkredsens orkester, Karen Sofussen, der
i dagens anledning havde fået ”forstærkning” fra FDF-orkestret i Tønder.
Flensborg Y`s Men`s Club var til stede
som hjælpere for at holde øje med
de to tøndeslagninger. Kattekonge og
kattedronning blandt de voksne blev

Nora og Rieke, blandt de mindre store,
Torben og Emily.
Majestæten var lidt utilfreds med katten i tønden. Det var en stofkanin,
men den bar altså et skilt om halsen:
Jeg ER en kat. Majestæten ville have
haft en i porcelæn.
Scherin Tarko bød i kredslederparret
Andersens fravær velkommen i det
pyntede menighedshus, hvor de FDFlavede fastelavnsboller og andre kager
blev festligt fortæret.
pkm

CHRISTMAS MØLLER

Modtager ansøgninger
[KONTAKT] Det er tid for ansøgninger
til Christmas Møllers Mindefond.
Fonden støtter formål med relation til
det danske mindretal i Sydslesvig.
Som følge af fondens økonomi kan der
kun forventes støtte til mindre formål.
Ansøgninger sendes til: Christmas

Møllers Mindefond, Det Konservative
Folkeparti, Christiansborg, DK-1240
København K.
Ansøgningsfrist: 15.april
Torben Rechendorff,
Formand for Christmas
Møllers Mindefond

RONJA RØVERDATTER

Udsolgt
[KONTAKT] Familieforestillingen
Ronja Røverdatter søndag den 6.
april kl. 16 i Nordfrieslandhalle i Læk
er udsolgt, men det tilrådes interesserede, der ikke har sikret sig billetter,

at lade sig registrere på venteliste på
et af SSFs sekretariater, så man eventuelt kan komme ind på afbud,

Sønderjyllands Symfoniorkesters store event 1864@2014 på Alsion 18. april, der markerer 150-året for slaget på Dybbøl
(her: Dybbøl Mølle), blev udsolgt på rekordtid. Nu håber musikchefen, at han måske kan arrangere endnu en event og imødekomme de mange, der gik forgæves i forsøg på at få billetter. (Foto: Patricio Soto)

1864-event udsolgt
[KONTAKT] Billetsalget til Sønderjyllands Symfoniorkesters 1864-event,
1864@2014, som afslutter den storslåede markering af 150-året for slaget på
Dybbøl, slår alle rekorder. Billetterne
blev sat til salg 17. februar kl. 10, og
inden for de første to timer, var halvdelen af billetterne solgt. Dagen efter
gik alle folk forgæves, når de forsøgte
at få fingre i en plads i salen. Den
overvældende interesse glæder musikchef Rasmus Adrian, som dog er ked
af, at måtte skuffe så mange potentielle
koncertgængere.
- Vi er fantastisk glade for den store

interesse for eventen. Men vi er naturligvis også kede af at måtte afvise
så mange, der gerne vil opleve vores
arrangement, siger musikchefen, som
lover, at han gør alt, hvad han kan for
at imødekomme ønsket om en koncert
mere.
Den store opbakning og interesse for
eventen har fået musikchef Rasmus
Adrian til at overveje mulighederne
for at afholde en ekstra koncert for de
mange andre, der er gået forgæves
efter billetter.
- Dette er en helt særlig begivenhed,
og derfor er vi nu gået i tænkeboks for

at se, om vi kan arrangere en koncert
mere, så endnu flere kan være med
til at markere den store begivenhed,
lyder det fra Rasmus Adrian.
Indtil videre er eventen, 1864@2014,
den 18. april kl. 20 i Koncertsalen Alsion fuldstændig udsolgt – men i løbet
af de kommende uger, vil det vise sig,
om det er muligt at arrangere endnu
en event.
Læs mere om begivenheden http://
www.sdjsymfoni.dk/koncerter-detaljer/
items/44.html
dd
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SLESVIG-DISTRIKTER

SPORSKIFTE SSF

Klare mål på Frederiksberg
[KONTAKT] ”Vi må have mere tiltrækningskraft for de unge”, sagde SSFdistrikt Slesvig-Frederiksbergs formand
Dorte Daudenheimer i sit tilbageblik
- aflagt på årets generalforsamling sidst.
De tilstedeværende, repræsenterende
171 medlemmer, kunne bekræfte, at
det afvigte år var godt forløbet, og at
det nye år frister med en række gode
tilbud. Allerede i morgen, 14. marts er

der atter vinaften i distriktet, en af de
hyggeligste sammenkomster for velstemte mennesker, man kan forestille
sig i Mansteingades menighedslokaler.
Den 16. maj fortæller Peter Büchert
om Egernførde og viser rundt i denne
smukke by. Fællesturen foregår i private biler.
Efter årsmødet 23.-25 maj følger
distriktets grillfest den 27. juni. Til-

melding er ikke nødvendig. Grønkålsspisningen hos Gosch på Frederiksberg
blev også nævnt som en vidunderlig
oplevelse.
Filmsforevisningerne på Slesvighus passer fremragende ind i bestyrelsens programønsker. Næste gang - i dag, 13.
marts vises ”Kvinden i buret”.
Johanna
Det afgåede formandskab Roland Harms og Kay von Eitzen t.v., flankeret af det
nye, Thomas Hougesen og Klaus Petersen t.h. (Foto: privat)

Aktivt SSF Centrum/Nord
[KONTAKT] På SSF-distrikt Centrum/
Nords generalforsamling i Slesvig berettedes om positivt samarbejde og en
julebasar som noget af et højdepunkt.
Formand Kaj Michael Nielsen havde
måttet melde afbud på grund af
sygdom. Ordstyrer var SSFs 1. næstformand Gitte Hougaard Werner. Af
beretningen fremgik, at den festlige og
populære senioreftermiddag med underholdning og kaffebord er planlagt til

den 9. april, denne gang i Gettorp.
Centrum/Nords næstformand Doreen
Johannsen takkede nej til genvalg.
Hendes efterfølger blev Annegret
Sager. Kasserer Hans-Jürgen Braun
blev som kasserer efterfulgt af Kirsten
Nielsen.
Populært og velbesøgt er aftenerne
med ”Nål og tråd”-undervisning i
alskens håndarbejder hver 2. og 4. tirsdag på Slesvighus.

Årets familietur går i år til Vejle med et
program for især børn og familier. Turen omfatter foruden en rundtur til byens seværdigheder et smut forbi Jelling
og ”Økolariet”. Udflugten har mottoet
”Du bliver klogere på den planet, vi lever på”. Den 12. april starter Centrum/
Nord en jonglør-workshop med Kirsten
Bohnsack som leder. Alle kan være
med, også familier.
Johanna

HUSUM

Lotto på skolen
[KONTAKT] Fredag den 4. april klokken 19:00 byder Sydslesvigsk Forening
i Husum igen til en hyggelig lottoaften.
Denne gang spilles i festsalen på Husum Danske Skole, Klaus Grothsgade
45.

Gevinsterne er lækre kødpakker fra
slagter Petersen i Hatsted. Plus - som
de plejer - nogle fine ekstrapræmier.
5 euro pr. plade, fire plader for 15
euro. Der må kun spilles på arrangørens plader.

Tilmelding til Daniela Caspersen, tlf.
0174 8739 807 eller Burkhard Klimm,
tlf. 04841-4044 180 senest 31. marts.
ph

SILD
Det er bare med at
holde tungen lige i munden, have et godt blik
og en anelse god fysik.
(Foto: privat)

Solrig sæsonstart
[KONTAKT] I dejligste solskinsvejr
startede Aktiv-Cafeen Kejtum sin
petanque-udesæson.
Tolv aktivister mødte op til årets første

søndags-petanque, selvfølgelig ikke
uden kaffe og hjemmebagte kager.
Klubben mødes på banen bag Kejtumhallen, hvis vejret ellers tillader det,

hver søndag kl. 15. Gæster er velkommen, og klubben har kugler til udlån.

De danselystne indtog dansegulvet; bag dem Tequila Latin Band Trio. (Foto: privat)

Hed latinoaften med fede rytmer
[KONTAKT] En fødsel kom i vejen, og
Son Clasico blev erstattet med Tequila
Latin Band Trio sidst ved koncerten på
Hans Meng-Skolen i Vesterland. En sen
ændring, men ingen skår i glæden over
oplevelsen af latinamerikanske rytmer
hos publikum.
Bandet består af Jan Hoffmann (kontrabas), Yannik Hartig (percussion) og
Adan Torres (akustisk guitar og vokal).
Sidstnævnte er søn af den berømte
sanger og guitarist Antonio Torres fra
Mexico.

Ikke alene kendte sange som Guantanamera og La Bamba fik publikum
til at klappe og vippe i takt med musikken; alle numre satte skub i det gode
humør og lysten til at bevæge sig i takt
med musikken. Efter nogen tøven og
musikernes opfordringer til: ”Tanzen,
tanzen, tanzen!” kom de første op af
stolene. Danselysten greb hurtigt om
sig, tog fat i både unge og ældre, og til
sidst var nærmest alle på gulvet.
SSF og SdU stod som arrangør af koncerten, men det var den lokale ung-

doms- og idrætsforening (VUI), som
igen havde lagt sig i tøjlerne for at give
publikum en god oplevelse. Der kom
90 besøgende, blandt dem flere af
skolens unge forældre.
På orkestrets facebookside kan du
læse flere kommentarer, som gæster
til koncerten i Vesterland har skrevet.
En af bemærkningerne lyder således:
”Muchos gracias for this amazing experience tonight.”
p

Nyt formandskab
[KONTAKT] Da Kay von Eitzen overtog
formandshvervet i Flensborg Yachtclub, besluttede han tillige med et grædende øje at sige farvel til formandshvervet for SSF i Sporskifte.
Sin formandsberetning på generalforsamlingen forleden, hvor Preben K.
Mogensen var mødeleder og som SSFbyformand overbragt SSF-bystyrelsens
og SSW-byrådsgruppens hilsen, benyttede han til kort at se tilbage på sine
17 år som formand og 18 år som bestyrelsesmedlem. Lysten havde drevet
værket med solid opbakning fra bestyrelse og bagland. Kommentaren på generalforsamlingen var da også, at han
havde gjort det ”helt fantastisk godt”,
og den blev sammenknyttet med en
opfordring til ikke at slække på ambitionsniveauet og den fortsatte vilje til at
involvere medlemmerne.
Som ny formand valgtes enstemmigt
den lokale præst Thomas Hougesen,
der fik Klaus Petersen som næstformand, da den hidtidige, Roland Harms
ligeledes havde valgt at trække sig
tilbage. Nyvalgte som bisiddere blev
Bernd Hoffmann og Oliver LemkeLohnert, medens der var genvalg til

kasserer Torben Reissig.
SSW-formand Lars Wollf fremhævede
i sin beretning, at valgskredsens kandidat Claas Johannsen havde formået
kun at være 7 stemmer fra at vinde
kredsen. Dette fine resultat førte
forsamlingen tilbage på den stærke
position, som mindretallet generelt har
i bydelen, og i den livlige debat, som
fulgte på både SSF og SSW beretningen, skortede det ikke på tilskyndelser
til at benytte denne til endnu bedre at
sætte dagsordenen, f.eks. i det lokale
blad ”Rundt om Sporskifte” og ved
at hente debatter, f.eks. om en ny
flensborgsk banegård i Sporskifte til
Sporskifte
Werner Leverenz berettede fra den
lille men aktive ældreklub, der har oparbejdet en fin kassebeholdning. Hans
opfordring til at betænke Bennetgaard
og helt kontant at vise påskønnelse og
opbakning fandt stor tilslutning. Det
blev oplyst, at der var ledige pladser,
og medlemmer fra Sporskifte kan forvente både tilskud og en ekstrabevilling fra de forskellige kasser.
pkm

TEATER I EGERNFØRDE
Scenefoto: Morten Fauerby/
CZOO.

Om og for »Kvinder«
[KONTAKT] Teatret Svalegangen og
SSF indbyder kvinder fra hele Sydslesvig til forestillingen ”Kvinder” mandag
den 24. marts kl. 20 i Stadthalle i
Egernførde.
Lisbeth er succesfuld og handlekraftig.
Ansat i et konsulentfirma, mor til Atle,
men pludselig forladt af manden. Så
nu er livet ikke længere så perfekt. Og
dog – det er det bare på en anden
måde.
Et oprør ulmer i Lisbeth. Et oprør mod
pædagogen, som altid skal give hende
dårlig samvittighed, når pædagogen
insisterer på, at hun er en “kl. 16”-mor
– når Lisbeth nu ved, at hun er en “kl.
15.30”-mor. Eller mod manden, som
hun så gerne vil være alt for. Eller mod
damerne i stormagasinet. Damerne
som fortjener en kugle for panden,
fordi deres røv ser stor ud i de bukser.
Forestillingen udvikledes af Caroline
Cecilie Malling, som er uddannet fra
dramatiker-uddannelsen ved Aarhus
Teater. Hun tematiserer tendensen,
der for øjeblikket ses i skildringen af

især kvinders selvopfattelse i dameblade såvel som på film og tv. Forestillingen vil ramme lige ned i enhver
kvindes drøm om at være den perfekte. Den perfekte kvinde, den perfekte
mor, have det perfekte udseende,
leve det perfekte liv. Men hvad vil det
egentlig sige, at noget er perfekt? Ved
kvinden det overhovedet selv, eller er
hun fortabt under selvrealiseringens
høje idealer?
Og hvorfor spejler kvinder sig altid i
andres succes? Hvorfor er veninder
og fjender nogle gange snublende tæt
på at være det samme? Er det en del
af forklaringen på, at kvinder til tider
kan være så ondskabsfulde og nederdrægtige overfor hinanden – selv deres
bedste veninde?
”Kvinder” er i iscenesat af Per Smedegaard, scenografi ved Karin Gille.
På scenen ses Sofie Stougaard, Katrine
Beck Ibsen, Kirsti Kærn og Anders
Brink Madsen.
www.svalegangen.dk

HUSUM AMT

Sidste generalforsamling
[KONTAKT] I morgen, klokken 19:30
holder Drage-Svavsted SSF-distrikt
generalforsamling i forsamlingshuset i
Drage.

Generalforsamlingen blev udsat, fordi
formanden kom ud for en ulykke, men
nu skulle hun være klar igen.

