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INTERMINISTERIEL ARBEJDSGRUPPE

SdU TILBYDER KONTANT TIMELØN

LEDER

JESPER FALCH I FLENSBORG
[KONTAKT] Længe har forbere-
delserne stået på; mange foredrag, 
udstillinger og andre aktiviteter er 
blevet afviklet forud; og mere præ-
senteres senere på året som f.eks. 
den storstilede spillefilm i otte af-
snit, »1864« af Bornedal i dansk tv.
Men i morgen, langfredag, er DA-
GEN, 150 års dagen for det skæb-
nesvangre slag mellem dansk og 
prøjsisk militær på Dybbøl Banke.
Dagen, der havde så dybtgående 
konsekvenser for Danmark, og som 
betragtes som grænselandets dan-
ske og tyske mindretals ”fødselsår”, 
markeres med tale hhv. tilstede-
værelse ved dronning Margrethe 
og prins Henrik, prins Joachim 
og prinsesse Marie, Folketingets 
formand Mogens Lykketoft, stats-
minister Helle Thorning-Schmidt, 
Slesvig-Holstens ministerpræsident 
Torsten Albig og kulturminister 
Anke Spoorendonk, forsvarschef 
Peter Bartram samt andre person-
ligheder, bl.a. tyske, østrigske og 
nordiske ambassadører, mens højt-
stående politisk repræsentation fra 
Berlin glimrer ved fravær.
Der vil bl.a. finde militær og civil 
markering sted, og der er rejst et 
informationstelt, hvor også Græn-
seforeningen og Sydslesvigsk For-
ening orienterer.
At det danske mindretal er en 
anerkendt part i det grænseover-
skridende politiske og kulturelle ar-
bejde ses også af, at SSFs formand 
Jon Hardon Hansen og generalse-

kretær Jens A. Christiansen er ind-
budt til frokosten på Sønderborg 
Slot med HM Dronningen og de 
andre honoratiorer.
Folketingets og Museet Sønder-
borg slots udstilling om 1864, 
der dokumenterer vejen fra krig 
til forsoning i grænselandet, vises 
ikke denne dag, idet den endnu 
er at se på Danmarks ambassade i 
Berlin. Men endnu i år finder den 
vej til Christiansborg, til det tyske 
mindretal, det danske mindretal 
(formentlig i august) og sidenhen til 
Bruxelles.
Læserne i Danmark, der grundet 
helligdagen skærtorsdag først får 
denne tekst at læse påskelørdag, er 
det dermed for sent at opfordre til 
at møde op på Dybbøl langfredag.
Men de danske sydslesvigere, der 
ikke har kunnet beslutte sig for at 
tage SSF Flensborg Bys bus til Dyb-
bøl, opfordrer vi til at tage turen 
dertil på egen hånd i morgen.
Program og andre relevante 
oplysninger finder man her på 
KONTAKTside 5 samt på www.
dybboel2014.dk/kalender.
Dybbøl 2014 bliver uden tvivl en 
oplevelse.

SYDSLESVIGSK FORENING

NB. Den nye Sydslesvig-doku-
mentarfilm ”De glemte danskere” 
kan alle i Sydslesvig, der modtager 
dansk tv pr. DVB-T-antenne, se på 
DR2 påskemandag den 21. april 
kl. 23.

Vi ses på 
Dybbøl

Stor gruppe
[KONTAKT] 45 elever fra Skiveegnen fik mindretals-
info, så det batter.

Stor overraskelse
[KONTAKT] Til Karin Johannsen-Bojsens store over-
raskelse blev hun bedt om en ”læsning” hos en 
flensborgsk boghandler.

Stort kabaret
[KONTAKT] Rasmus Krogsgaard giver den hele 
armen som Preben Kaas, og SSF præsenterer det 
kommende teater-/ koncertprogram.

Stort program
[KONTAKT] Der er lagt et stort program på Dybbøl i 
morgen, fredag den 18. april.

[KONTAKT] Det blev en usædvanlig 
formiddag forleden for børnene i 
Ingrid-Hjemmet, børnehaven på Gl. 
Kobbermøllevej i Flensborg:
SSF havde engageret Jesper Falch fra 

bandet Phønix for at sætte skub i flok-
ken og dens pædagoger med sang og 
bevægelse, og naturligvis også »stomp«, 
trommeslagning på plastspande.
Det hele foregik hos børnehavens 

nabo, i Cornelius Hansen-Skolens 
gymnastiksal.
En herlig formiddag for store og små.

En formiddag af de usædvanlige
Jesper Falch uddeler remedier, forklarer hvad der skal ske, og så er de små størrelser og deres pædagoger klar til at gå i gang.

[KONTAKT] Lørdag den 28. juni arran-
gerer SdUs ”storebror” DGI atter det 
store Hørvejsløb med start i Flensborg 
og mål i Viborg.
Lørdag morgen sendes 1.000 cyklister 
af sted mod Viborg fra havneområdet i 
Flensborg.
SdU er dybt involveret i planlægningen 
af dens del af ruten, fra Flensborg og 
op til grænsen, og det indebærer bl.a. 

forplejning, uddeling af startnumre, stå 
poster o.a.
Og det gør, at der er behov for et stort 
antal frivillige hjælpere fra 16 års alde-
ren og opefter.
Indsatsen honoreres med 5,50 euro pr. 
time, så en indsats i en god sags tjene-
ste kan altså give lidt ekstra i lomme-
penge hhv. kombineres med et tilskud 
til klub- hhv. foreningskassen.

Cyklisterne sendes af sted mellem kl. 7 
og 9 lørdag morgen, så man skal regne 
med at skulle stå klar ved 5.30-tiden. 
Yderligere oplysninger fås sidenhen.
Er man interesseret, kontakter man 
SdU-konsulent Kaj Andersen på 0178 
4507 405 eller kaj@sdu.de inden 16. 
maj.
http://haervejsloebet.dk

Efterlyser hjælpere til Hærvejsløbet

[KONTAKT] En ministeriel arbejds-
gruppe med afdelingschefer fra de 
tyske delstaters indenrigsministerier 
havde 10.-11. april på foranledning af 
indenrigsministeriet i Slesvig-Holsten 
henlagt deres årlige arbejdsmøde til 
Flensborghus. De er alle tilknyttet det 
tyske indenrigsminister-forum »Innen-

ministerkonferenz«.
Mødet havde som så ikke noget spe-
cielt mindretalspolitisk indhold, men 
arbejdsgruppen havde dog ønsket at få 
en aktuel briefing om det danske min-
dretal i Sydslesvig, om det dansk-tyske 
grænseland og 1864-markeringen - og 
den leverede SSFs generalsekretær Jens 

A. Christiansen på førstedagen.
Også mindretallets kritik af Tysklands 
føderale struktur, der reelt er en hin-
dring for en tidssvarende tysk mindre-
talspolitik, idet ansvaret pingponges 
mellem forbundet og delstaterne, kom 
generalsekretæren ind på. 

De fik ren besked
SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen orienterer ledende medarbejdere fra de tyske indenrigsministerier på deres arbejds-
møde på Flensborghus i sidste uge.



18.
Region Syddanmark: 18. april-arrangement på Dybbøl kl. 10

20.
Ansgar menighed Flensborg: Påskemorgen med bl.a. andagt i kirken kl. 6

22.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet – fra Langballeå til Bok-
holmvig, fra Exe i Flensborg kl. 9.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Centrum Nord: Hobbyaften med nål og tråd på Slesvighus 
kl. 19.30

23.
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14

24.
Den Slesvigske Kvindeforening: Højskoledag på Jaruplund Højskole kl. 8
Det Lille Teater Flensborg: Dukketeater ”Mortens blå tæppe” i Hjemmet kl. 
9.30 og 11.00
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus 
kl. 14.30
Ansgar menighed Flensborg: Aftensang med foredrag med Lars Henningsen 
om ”1864” i kirken kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hyggeeftermiddag med Renate i Spætteklubben 
kl. 14.30
Flensborg SSW-distrikt Nord: Informationsmøde om bl.a. ombygningen af 
Nystaden, i Tønnsenhuset kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  

skaf et nyt SSF-medlem!
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45 eLeVer oPdAgede en nY VerdennU med korrekT TeLeFon

AkTIVITeTSHUSeT

[KONTAKT] I samarbejde mellem SSF 
Flensborg By, Borgerforeningen og 
Folkeuniversitetet kommer historikeren 
Lars N. Henningsen, Aabenraa, tirsdag 
den 29. april kl. 19 i Restaurant Bor-
gerforeningen i anledning af 150-året 
for 1864 med foredraget »Nederlaget 
1864: Ny opstart for de danske i Syd-

slesvig«.
Ønsker man at deltage i den indle-
dende spisning, melder man sig til hos 
værten senest mandag den 28. kl. 12 
på tlf. (0461) 23385. I omtalen på sid-
ste uges KONTAKT havde arrangøren 
opgivet forkert telefonnummer.

Lars N. Henningsen
i Borgerforeningen

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørrega-
de/ Norderstrasse i Flensborg, der hol-
der lukket 1. og 2. maj,  har følgende 
at tilbyde:

UDSTILLINGSÅBNING 
Tirsdag 6. maj kl. 18. Lillian Jørgensen 
”Sjælebilleder”.
Fra 4. maj til 27. juni viser Lillian Jør-
gensen sin maleriudstilling ”sjælebille-
der” på Aktivitetshuset. Lillian er født i 
1950 og har malet og tegnet siden hun 
var barn. Hun siger, at det hører til i 
hendes liv som udtryk for følelser, som 
souvenir fra ferien, som gave til gode 
venner og som god kommunikation 
mellem mennesker. 

Aktivitetshuset inviterer til fernisering 
tirsdag den 6. maj kl.18 og byder på et 
glas sekt.

SNIT DIN EGEN STEMPEL 
Tirsdag 6. maj 17-19 Underviser: Anne 
Schneider. Pris: Materiale efter for-
brug. Tilmelding: Nej .
Med snitteknive til linoleumstryk snit-
tes egne stempler på gummiplader.

IT-VEJLEDNING FOR ÆLDRE 
Tirsdag 6. maj 15-18. Underviser: Sø-
ren Timm. Tilmelding: Ja.
Aktis Seniorklub er et tilbud for 50+, 
der har brug for hjælp til små IT-opga-
ver: finde rundt i mobiltelefonens me-
nuer, sende SMSer og e-mails, spørgs-
mål til et computerprogram, overføre 
dias til billedfiler, overspille vhs-bånd 
til dvd eller yndlingsplader til cd. Der 
er kaffe og kage for 1 euro.

FLETTEDE TASKER I PAPIR
Onsdagene 14. og 21. maj 18-21. Un-
derviser: Lise Paulsen. Pris: 22 euro. 
Tilmelding: Ja.
På dette kursus læres teknikken til at 
flette tasker i papir. I første omgang 
laves et penalhus. Man må også bare 
komme for at få en hyggelig snak. 

Gode tilbud

Sådan kan flettede tasker af papir se 
ud. (Foto: Aktivitetshuset)

[KONTAKT] 45 elever fra 8b og 8c 
fra Højslev Skole på Skive-egnen plus 
deres fire lærere var på årsdagen for 
Danmarks besættelse (9. april 1940) på 
mindretals-sightseeing i Flensborg.
Hele ugen boede de på lejrskolen 
Christianslyst, som også var udgangs-
punkt for et alsidigt program i det syd-
slesvigske.
Men Flensborg-dagen var nok det mest 
tætpakkede, de unge oplevede.
Istedløven, skoleforeningens cen-
traladministration, Duborg-Skolen, 
centralbiblioteket, Flensborghus, 
Aktivitetshuset, Helligåndskirken og 
generalkonsulatet samt vor avis var ste-
der, de var forbi; nogle steder med en 
kort orientering, andre steder gående 
lidt mere i dybden. Dagen afrundedes 
med fri shopping.
På Flensborghus eksempelvis oriente-
redes de 13-14-årige unge og deres 
lærere om SSFs arbejde af generalse-
kretær Jens A. Christiansen, om SdUs 
virke ved konsulent Tinne Virgils samt 
om avisens rolle i mindretallet og 
grænselandet ved marketingsmedar-
bejder Hansjürgen Boel Stiller.
Dagen igennem var de ledsaget af SSFs 
1. næstformand, overlærer Gitte Hou-
gaard-Werner, der også har personlige 
relationer til en lærerinde i Højslev. 
Vedkommende havde for øvrigt den 
fornøjelse på Duborg-Skolen at møde 
sin gamle rektor Erik Jensen, der for-
talte om skolen og skoleforeningen.
I Helligåndskirken fik pastor Jacob 
Ørsted de unge til at synge ”Op alt 
den ting som Gud har gjort” på tysk 
og dansk på én gang, så eleverne selv 
kunne mærke, hvad det betyder at 
skulle afholde gudstjeneste, hvor alle 
kan være med.
Taknemmelige og glade havde 
Højslev-eleverne for øvrigt modtaget 
et kontant tilskud til Sydslesvig-turen 
af Grænseforeningen for Skive og 
Omegn, hvis formand er Annemarie 
Langballe.
Lidt udkørte og stoppet med indtryk og 

informationer drog de unge hjem igen 
i fredags.
Resumé fra eleverne var, at de virkelig 
havde oplevet meget, lært en del om 
mindretallet og ville fortælle om deres 
oplevelser og mødet med Sydslesvig 
derhjemme. Det havde været spæn-

dende og sjovt. De var enige om, at 
man ikke nødvendigvis behøver at tage 
til København, Berlin eller andre stor-
byer for at få en dejlig lejrskole med 
mange gode oplevelser.

Be/ghw.

De kom tæt 
på 
mindretallet

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen konfronterede de rimeligt benovede 
elever med mindretallet og grænselandet i et overordnet politisk og historisk per-
spektiv.

Jakob Ørsted i Helligåndskirken fortalte 
livligt om Dansk kirke i Sydslesvig og 
om kirken.

45 elever med lærere og Istedløven. (Fotos: privat)

Tinne Virgils, SdU, orienterer.

Lydhøre elever følger SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.



VELLYKKET ÆLDREEFTERMIDDAG

FORFATTEREN KARIN JOHANNSEN-BOJSEN

PREBEN KAAS-KABARET & SÆSONAFSLUTNING

SSF/ SdU

Flensborg Avis / torsdag den 17. april 2014 / side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Billetter
+49 461 - 14408 125 
SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensborg eller ved indgangen

Arrangementer i Sydslesvig 
Maj & Juni 2014

 Jazz på Flensborghus

 Bjarne Roupé Trio 
 feat. Tine Bruhn
 Lø 03.05.14 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg

 SSF & SdU præsenterer

 D:A:D
 Sø 04.05.14 • 20:00 • MAX, Flensborg

 MillerProduction
 Bare én gang til - Preben Kaas Kabaret
 Sæsonintroduktion 2014/2015 efter forestillingen
 Ti 06.05.14 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg

 Vestkystkulturkoncert

 Bayous
 Fr 09.05.14 • 20:00 • Hans Helgesen-Skolen, Frederiksstad

FOTO: MILLERPRODUCTION, KROGSGAARD & PLESS

 Folketeatret

 Den stundesløse
 Ma 12.05.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

 Foredrag v. professor dr. phil. Erik A. Nielsen
 H.A. Brorson. Pietisme, meditation, erotik
 Ti 13.05.14 • 19:30 • Flensborg Bibliotek, Flensborg

FOTO: G. THAI

 Koncert

 folkBaltica - Sväng
 Fr 09.05.14 • 20:00 • Medborgerhuset, Egernførde

 Visecafé & Dybbølprogram

 folkBaltica Ensemble (DK/D)
 Schmelztiegel (D)
 Sø 11.05.14 • 15:30 • Flensborghus, Flensborg

FOTO: J. REUNANEN

FOTO: D. HINRICHSEN

 Sønderjyllands Symfoniorkester

 Familiekoncert med trash.dk 
 Fr 13.06.14 • 19:00 • Deutsches Haus, Flensborg

 
 
 

Sydslesvigsk Forening præsenterer

FESTIVAL 2014
7. - 11. maj

 Årsmødekoncert

 Babylove & the van Dangos
 Sø 25.05.14 • 15:45 & 16:45 • SIF-pladsen, Slesvig

 Årsmødekoncert

 Phønix
 Sø 25.05.14 • 16:45 • Idrætsparken (DGF-plads), Flensborg

[KONTAKT] Tirsdag den 6. maj kl. 20 
inviterer SSF og Miller Production til 
Preben Kaas-aften med Rasmus Krogs-
gaard på Flensborghus. Efter kabareten 
præsenterer SSFs teater- og koncertud-
valg som en slags sæsonafslutning den 
kommende teater- og koncertsæson, 
og der serveres en mindre forfriskning.
Hvert eneste ord i forestillingen er 
skrevet, sagt eller sunget af Preben 
Kaas, en mand med mange kasket-
ter: Skuespiller, instruktør, direktør og 
forfatter.
De fleste i dag forbinder ham med rol-
len som den berusede bombeekspert 
Dynamit-Harry fra Olsen-Banden-
filmene. Men dykker man længere ned 
i hans tekster, optagelser og udgivelser, 
finder man en rørende, varm og poe-
tisk side af Kaas, som ligger milevidt fra 
klovnen og fald-på-halen-komikeren.

Teatret vil gerne give publikum en ef-
tertænksom, musikalsk og humoristisk 
tur gennem Kaas’ tekstunivers tilsat 
zapperkulturens mere nutidige tempo 
og tolkning.
Kaas nåede at skrive og fremføre flere 
hundrede sange og monologer. Disse 
værker rives fra hinanden og klistres 
sammen igen med en passende blan-
ding af ærefrygt og respektløshed. 
Kabareten skildrer et menneskes liv fra 
vugge til grav. Den almindelige dan-
skers jagt på lykken og på det rigtige 
image.
På scenen ses Rasmus Krogsgaard føre 
publikum gennem dette univers af 
tekster og fantastiske sange. Ved klave-
ret sørger Mickey Pless for de smukke 
toner.
www.millerproduction.dk 

Rasmus Krogsgaard agerer 
Preben Kaas. (Foto: Mil-
lerproduction, Rasmus 
Krogsgaard & Mickey 
Pless)

Bare en gang til...

[KONTAKT] Ulf Hansen - forretningsfø-
rer for Bücher-Rüffer i Flensborg - har 
inviteret forfatteren Karin Johannsen-
Bojsen til at holde en ”Lesung” man-
dag den 28. april kl. 19.30.
Den slags har hun gjort mange gange 
for danske arrangører både i Danmark 
og i Sydslesvig.
Men det her er faktisk lidt historisk. 
Bortset fra en enkelt gang har tyske 
boghandlere vist aldrig før prøvet at 
invitere en danskskrivende sydslesvigsk 
forfatter indenfor. Den ene gang var 
vistnok med Rolf Lehfeldt, der gjorde 
det flot.
Karin Johannsen-Bojsen: »Men da jeg 
bagefter spurgte Rüffers daværende 
forretningsfører, om de kunne tænke 
sig at udvide tilbuddet - f.eks. med 
både mig selv og Gerhard Ernst - fik jeg 
et barsk afslag: grunden til, at de havde 
taget Rolf, var kun at den ene af hans 
to nyudgivelser dengang var skrevet på 
tysk.
Da jeg spurgte, om de ikke i hvert 
fald kunne optage mine bøger i deres 
sortiment, var svaret igen et klart nej: 
folk kunne jo bare køre til Padborg 
Boghandel.
Samme negative besked fik jeg i sin tid 
fra en anden boghandel i byen med en 
hånlig reference til Dansk Boghandel i 
Nørregade. Af dansksproget litteratur 
solgte man kun lærebogsystemer og 

de største forfattere, der var oversat til 
tysk.«

Nu er der åbenbart kommet nye, mere 
mobile og åbne folk til, der har sluttet 
sig sammen med andre af de flens-
borgske boghandlere, og som allerede 
i nogen tid har vist interesse for det 
danske.
»De ligger helt på linje med prof. 
Heinrich Detering, der immervæk 
har medtaget mig både i lyrikantolo-
gien ”Stimmenvielfalt - Gedichte aus 
Schleswig-Holstein” fra 2012 og i pro-
sabindet ”Klangraum - Erzählungen aus 
Schleswig-Holstein” fra efteråret 2013« 
fortæller Karin Johannsen-Bojsen.
Som generalkonsul Henrik Becker-
Christensen forleden kommenterede 
den bebudede læsning: ”Vi er ved at 
komme mere på øjenhøjde”.
Karin Johannsen-Bojsen agter at ind-
lede aftenen med at fortælle lidt om 
sig selv som bysbarn og hvorfor hun 
til trods for tysk modersmål og endda 
som tysklærer har foretrukket kun at 
skrive på dansk, samt fortælle lidt om 
sine syv bøger og læse lidt op - det me-
ste nødvendigvis oversat til tysk, men 
med dansksprogede smagsprøver.
Karin Johannsen-Bojsen håber, at der 
til læsningen den 28. april også møder 
en del danske sydslesvigere, så man 
også fra boghandelens side kan se, at 
der faktisk findes et større potentielt 
læsepublikum end de tror.

Historisk læsning hos Rüffer

Karin Johannsen-Bojsen håber, at også 
danske sydslesvigere finder vejen til 
boghandleren den 28. april.

[KONTAKT] Med det dygtige Rebbøl 
Spillemandsorkester som musikalsk 
ankerpunkt herskede der atter en 
herlig stemning, da SSF Gottorp og 
Rendsborg-Egernførde amter havde 
inviteret til ældreeftermiddag i Gettorp 
forleden. Omkring 150 deltagere dan-
nede et begejstret publikum, der tog 
godt imod det dejlige program.
”Vi har glædet os til at komme”, sagde 
orkesterlederen efter Annemette Jen-
sens velkomst.
Arrangørerne fra SSF Rendsborg-
Egernførde og Gottorp Amter og 
Humanitært Udvalg havde som altid 
fundet det passende sted til formålet. 
Denne gang blev det for mange del-
tagere en spændende bustur gennem 
hjemstavnet  smukke forårslandskab til 
Gettorp. Nostalgisk indrettede busser 

tog de forventningsfulde ældre med på 
en tur f. eks. fra Slesvig over Skovby, 
Frederiksberg, langs Slien, gennem 
Egernførde til målet. Salen i hotel 
”Stadt Hamburg” var næsten overfyldt, 
og personalet blev synlig glad for så 
mange danske herfra, som de sagde.
Kaffen og de lækre kager blev indtaget, 
mens Rebbøl Spillemandsorkester med 
de fem sympatiske musikere fra Nord-
slesvig spillede kendte melodier. Dan-
ske folkesange blev blandet op med 
populære operettemelodier og sjove 
tekster og vittigheder. Det var Marlene 
Dietrich, der i sin bedste tid spillede 
på et instrument, som her blev frem-
ført på ørebetagende måde: den syn-
gende sav. Utrætteligt fremførte Harald 
fra Tinglev savens udsædvanlige toner 
med charme og harmoni. ”Derfor er 

han altid så nervøs”, blev den yderst 
rolige mand drillet af kollegaen. Den 
syngende sav og hele orkestrets optræ-
den blev en uforglemmelig oplevelse.
”SSF arrangerer ældreeftermiddagene 
nu to gange om året”, fortalte Gottorps 
SSF-formand Franz Dittrich, der var 
kommet sammen med en stor gruppe 
fra  Skovby. ”Så ses vi jo senest igen til 
efteråret”, som en afholdt medsøster 
fra Rendsborg sagde.
Sommeren lover jo mange andre SSF-
tilbud. Årsmøderne er ved at være 
klar, og udflugter er planlagt. De ældre 
SSF-medlemmer har god grund til 
taknemmelighed for så omfattende 
hensyntagen, lyder det fra de ældre. 
”Vi bliver glade, når solen skinner,” lød 
det efter en omgang lotteri.
SSF-medarbejder Finja Schulz tog alle 
tilstedeværendes tilfredshed med det 
fine arrangement til efterretning.
Der blev også samlet ind til fordel 
for Bennetgaard, og der blev uddelt 
tilmeldingsformularer til den nydann-
nede Bennetgaard Støtteforening, som 
er blevet dannet for at hjælpe med 
at indsamle uundværlige midler til en 
fortsat drift af rekreationsstedet for 
de ældre. Bennetgaard er for mange 
ældre mennesker næsten et magisk 
begreb, som ikke kan undværes som 
hvile- og feriested i fortrolige omgivel-
ser. 

Johanna

Sang, klang og hygge
Fuldt hus i Gettorp. (Fotos: Lars Thomsen)

Rebbøl Spillemandsorkester med Ha-
rald og ”den syngende sav” samt bor-
det med lotterigevinsterne.
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[KONTAKT] 150-året for slaget ved 
Dybbøl markeres med en række ar-
rangementer på selve dagen, den 18. 
april 2014.
I et informationstelt medvirker også 
Grænseforeningen og Sydslesvigsk 
Forening. (se også lederen på KON-
TAKTside 1)
Dybbøl Banke er spærret for gennem-
kørsel kl. 6-18. Der er INGEN p-plad-
ser på Dybbøl Banke på dagen, så tag 
bilen eller cyklen, find dine vandresko 
frem eller hop på en shuttlebus.
Det er gratis at tage med shuttlebus-
serne, men vær opmærksom på, at 
der er et begrænset antal busser og et 
begrænset antal pladser.
Busserne kører til arrangementet kl. 
8.15–11.
Skal du nå den militære ceremoni, skal 
du være tidligt ude, tag derfor bussen 
inden kl. 9.35.
Du kan tage en shuttlebus til Dybbøl 
Banke fra p-pladsen på Ingolf Nielsens 
Vej (ved kraftvarmeværket/ omfartsve-
jen) eller fra Ringriderpladsen.
Fra kl. 13 kører shuttlebusserne retur – 
også med holdt ved Sdr. Havnegade, 
hvorfra der er få skridt til aktiviteterne 
ved Sønderborg Slot og Sct. Marie 
Kirke.
Der er parkeringsforbud på Scharffen-
bergsgade og Dybbølgade.
Der er toiletvogne og handicap-toilet-
ter på p-pladsen over for Dybbøl Mølle 
og på arealet over for p-pladsen ved 
siden af Historiecenter Dybbøl Banke. 

DYBBØL BANKE
10.00-10.45 Militær ceremoni ved fæl-
lesgravene:
Taler ved forsvarsminister Nicolai 
Wammen, forsvarschef general Peter 
Bartram og den tyske ambassadør i 
Danmark Michael Zenner.
Kranselægning ved bl.a. Regentparret.
Slesvigske Musikkorps spiller mellem 
kranselægningerne.
Soldatermarch til Sønderborg med led-
sagelse af Livgardens Tambourer.

11.30-12.30 Civil ceremoni i Konge-
skansen:
Musikalsk indslag: Det haver så nyligen 
regnet. (Musik: Helene Blum, tekst: 
trad. Sønderjylland)
Velkomst ved regionsrådsformand i Re-
gion Syddanmark Carl Holst.
Tale ved Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe ll af Danmark.
Sønderjysk Pigekor under ledelse af 
Mette Rasmussen synger ”Evigheden” 
med ledsagelse af Helene Blum & Ha-
rald Haugaard Band. (Musik: Michael 
Bojesen, tekst: Ellen Heiberg)
Tale ved statsminister Helle Thorning-
Schmidt.
Moderne dans ved østrigske og tyske 
dansere, koreografi af balletdirektør 
Katarina Torwesten fra Landestheater 
Schleswig-Holstein.
Tale ved den tyske ambassadør i Dan-
mark, Michael Zenner.
Tale ved ministerpræsident i Slesvig-
Holsten, Torsten Albig.
folkBaltica-ensemble og Helene Blum 
& Harald Haugaard Band spiller ”Sles-
vig” under ledelse af Harald Haugaard. 
(Musik: Harald Haugaard & Sune 
Rahbek)
Afrunding ved regionsrådsformand i 
Region Syddanmark Carl Holst.
Fællessang: Du skønne land. (Musik: 
Henrik Rung, tekst: Edvard Lembcke)

AKTIVITETER
10.00-15.00: Historiske marketender-
telte med bl.a. Post Danmark, Deut-
sche Post, Region Syddanmark, Græn-
seforeningen/SSF og en 1864-salgsbod. 
KFUM-Soldaterhjem sælger mad og 
drikke.
10.00-15.00: Børnekunst fremstillet 
under Dansk-Tysk Børnekunstfestival. 
To 3. klasser fra skolerne i Dybbøl og 
Langballig viser de værker, som de 
har fremstillet med assistance fra to 
professionelle kunstnere og deres bil-
ledkunstlærere.
13.30: Fernisering på børnenes kunst, 
hvor Als Performance Akademi viser 
uddrag af forestillingen ”Krig og Kær-
lighed i 1864” med bl.a. sang, hip-hop 

og teater.
10.00-18.00: Historiecenter Dybbøl 
Banke har åbent med højsæsonpro-
gram, hvor det er muligt at besøge 
både marketenderen hos officererne 
og hos de menige. I systuen nørkler 
de på tidens mode, og gæsterne kan 
være med til at storme skansen under 
ledelse af kommandørsergenten.
11.00-15.00: I DGIs lege-station kan 
man prøve datidens lege som patøk, 
island efter sild, slå en høne o.s.v. Der-
udover er der seks legeonkler, som ar-
rangerer gamle idrætslege som kispus, 
munken, tyren i det røde hav.
Fra 10.50: Ved 10 små historiefortæl-
linger kan man bl.a. møde general de 
Meza, kong Christian IX, borgmester 
Finsen og møllerparret, når de gen-
opstår i ti små rollespil. De tre første 
fortællinger opføres i Kongeskansen fra 
kl. 10.50. Øvrige fortællinger opføres 
kl. 14.00-14.45 i aktivitetsområdet, kl. 
14.25 ved Dybbøl Mølle, kl. 13.00-
13.30 Du Plats Stenen, kl. 14.40-15.10 
ved Aabenraavej, kl. 15.00-15.30 Sdr. 
Havnegade og foran slottet kl. 15.15-
15.45. Alle fortællinger opføres to 
gange. Skuespillerne kommer fra Det 
lille Teater Gråsten. Fortællingerne er 
skrevet af dramatiker Kaj R. Nissen i 
samarbejde med museumsinspektør 
Inge Adriansen. Skuespillerne samles 
klokken 17.00 i slotsgården til fælles 
forestilling.
12.30-15.00: Skansefortællinger i 
skanse 2, 3 og 8.
13.00-13.30: Koncert ved Slesvigske 
Musikkorps på pladsen over for histo-
riecentret.
13.00-18.00: Dybbøl Mølle har åbent.

SØNDERBORG
15.15-16.15: Dansk-tysk gudstjeneste 
i Sct. Marie Kirke med deltagelse af 
Regentparret. Gudstjenesten transmit-
teres direkte på DR1. Ikke flere ledige 
pladser.

AKTIVITETER VED SLOTTET
15.00-17.00: Gratis guidet byvandring 
arrangereret af turistkontoret.
15.00-17.00: Sønderjysk kaffebord: 
Efter 1864 fik det sønderjyske kaf-
febord det omfang, som vi kender i 
dag. De dansksindede i Nordslesvig, 
det område, som vi i dag kender som 
Sønderjylland, mødtes i de nyopførte 
forsamlingshuse, hvor der blev sunget 
fædrelandssange omkring kaffebor-
dene. Efterhånden gik der sport i 
kagebagning, og traditionen udviklede 
sig til, at et rigtigt sønderjysk kaffebord 
skulle bestå af mindst syv bløde og syv 
hårde kager. Udsolgt.
15.00-17.00: Udstilling ved JydskeVe-
stkysten, Der Nordschleswiger, Flens-
borg Avis og Schleswig-Holsteinischer 

Zeitungsverlag. Der udstilles udvalgte 
vindere fra avisernes effekt-, foto- og 
malekonkurrence om Dybbøl 1864-
2014.
15.15-19.00: Røde Kors-oplevelses-
center: De besøgende vil på egen krop 
opleve, hvordan det føles at være civil 
i krig og konflikt. Gennem intense 
foto- og lydinstallationer vil Røde Kors 
fremstille krig på nye og overraskende 
måder og bruge de nyeste teknologier 
til at bringe krigen helt tæt på dansker-
nes hverdag. Se den verdensberømte 
fotograf Jan Grarups billeder fra ver-
dens brændpunkter.
En unik mobil-app vil fungere som in-
teraktiv guide på dagen. Sms ”150” til 
1240 og download jubilæumsapp’en.
15.30-18.00: Museet på Sønderborg 
Slot - gratis omvisninger hver halve 

time i den permanente udstilling om 
1864 og i særudstillingen ”Mennesker i 
krigen 1864”.
16.00-17.00: Kulturskibet ved slottet: 
Workshop for hele familien på galea-
sen ”Havet”.
17.00-18.00: De ti små historiefortæl-
linger samles i slotsgården på Sønder-
borg Slot.
21.00-22.00: Kulturskibet ved slottet. 
Musical på sønderjysk, tysk og dansk. 
Unge talenter fra Danmark og Tyskland 
fortæller historien om 1864 på en helt 
ny måde bl.a. med rap, sang og trapez. 
Tre drenge mødes i dødsriget efter, at 
de blev skudt på slagmarken, hvor de 
gik forrest som hornblæser, tambour 
og fanebærer. De har ikke mere at slås 
for. Hvad lærte de, og hvad var deres 
historie? Richardt Nielsen har udviklet 

ide og skrevet historien og musikken. 
En kort film er lagt ud som appetitvæk-
ker på internettet.

ALSION
20.00-22.00: Kulturevent 
”1864@2014” i Alsion, produceret 
af Sønderjyllands Symfoniorkester. En 
lang række danske og tyske kunstnere 
og aktører medvirker i eventen, som 
tager publikum med på en kunstnerisk 
rejse gennem historien fra 1864 til i 
dag med bl.a. musik, foto, video og 
poesi. Udsolgt.

 

Program og nyttige tips

ANSGAR FLENSBORG NORD I PÅSKEN

[KONTAKT] Charlotte Bassler synger 
solo-vers ved gudstjenesten langfredag 
den 18. april kl. 10 i Ansgar Flensborg 
Nord.
Fremhævelsen af kirkens første højtid 
omfatter selvfølgelig som vanligt mor-
gensangen ved solopgang påskedag 
den 20. april kl. 6 med efterfølgende 
morgenbord i menighedshuset før 
flaghejsningen kl. 8 og højmesse kl. 
10. Sidstnævnte følger det sædvanlige 
gudstjenesteritual.
2. påskedag den 21. april kl. 10 bliver 
dog i den henseende en rejse tilbage 
til den første danske gudstjeneste ifølge 
kgl. forordning fra 1537.
Inspireret af et foredrag holdt af Syd-
slesvigs tidligere biskop Niels Henrik 
Arendt, som vor nuværende biskop 
Marianne Christiansen indbød til, 
har organist Peter Elkjær Petersen og 
pastor Preben K. Mogensen forberedt 
denne gudstjeneste, der bliver en rejse 

tilbage til (NB) stadig brugte salmer, 
musik og gudstjenesteelementer. Til-
pasninger til nu er selvfølgelig nødven-
dige. Den mest iørefaldende vil være, 
at orglet spiller, for det har det instru-
ment gjort siden midten af 1600-tallet.

pkm
 

Solo- og morgensang og
gudstjeneste ”anno 1537”

Ansgar Kirke i Flensborg Nord. (Foto: privat)

Oversigt over Dybbøl Banke langfredag den 18. april 2014.


