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Ugens overskrifter

SYDSLESVIG-UDSTILLING I VIBORG

Om strik

[KONTAKT] Arne og Carlos, verdenskendte norske
strikkefyre, gæster Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 2

Om livet

[KONTAKT] Malene Schwartz gør i et foredrag i
Harreslev rede for,at livet ikke er noget for begyndere.

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

Om guld

[KONTAKT] Formiddagsbiffen ser nærmere på guld,
ikke almindeligt guld men gråt guld.

Læs mere på KONTAKT side 3

Om venskab

[KONTAKT] Ikke alene åbnedes Sydslesvigudstillingen i Viborg i mandags (se hosstående), også et
gensyn med gamle venner blev det til.

Ole Wistrup, den lokale GF-formand lagde for. (Fotos: Tine Andresen)

Udstilling åbnet
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
åbnede i mandags i samarbejde med
Viborgegnens Grænseforening en
planche- og videoudstilling på Viborg
Hovedbibliotek om det danske mindretal i Tyskland: ”Sydslesvig - Det
danske mindretal i Tyskland. Fra et
mod hinanden til et med hinanden men ikke uden konflikt”.
Formålet er at styrke forbindelseslinjerne mellem Sydslesvig og Danmark

samt øge danskernes kendskab til
deres nationale mindretal lige syd for
grænsen.
Udstillingen sætter fokus på den historiske samt kultur- og mindretalspolitiske udvikling i mindretallet og det
dansk-tyske grænseland, og den kan
ses på Viborg Hovedbibliotek til og
med tirsdag den 30. september i bibliotekets åbningstider.

SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen uddybede.

GF-formand Mette Bock præsenterede.

Udstillingen blev afprøvet med det
samme.

LEDER

Nedskæringer igen
[KONTAKT] Ligesom man ikke
helt kan stole på den danske sommer, kan de nationale mindretal
i Tyskland heller ikke stole på,
at deres tilskud ikke rammes af
uventede besparelser.
Denne gang er det forbundsregeringens finanslovsforslag for 2015,
der lægger op til nedskæringer i
projektmidlerne til det frisiske, tyske og danske mindretalsarbejde.
Man kan vist godt lade være med
at tage sparepolitikken personlig,
for de tyske i Nordslesvig rammes
hårdest. De bliver beskåret med
400.000 euro. SSF kan nøjes med
at sige farvel til 33.000 euro, idet
projektmilderne reduceres fra
150.000 til 117.000 euro.
Ifølge SHZ-bladene er der tale om
en årligt tilbagevendende forhandlingsprocedure, hvor man starter
med bl.a. at skære ned i bevillingerne til mindetallene for sluttelig
at lande på status quo.
Selv for den konservative avis er
det en uværdig fremgangsmåde,
fordi denne forhandlingstaktik tillige resulterer i, at man slet ikke
drøfter en løn- og pristalsregulering af tilskuddene. I sidste ende
er der alligevel tale om en nedskæring omend af mere beskedent
omfang.
Det er skuffende at måtte opleve,
hvorledes forbundets indenrigsminister de Maizere på ”Tag der
offenen Tür” den sidste weekend
i august i år i Berlin ved Mindretalsrådets informationstelt i pæne
vendinger priser landets mindretal
for deres store betydning for samfundet. For bare 14 dage senere
at bebude nedskæringer på mindretallenes bevillinger.

Borgmester Torsten Nielsen åbnede
udstillingen.

PRIS-KLAUSTORP/ JERNVED

Danse-workshop for unge
(Foto: Lars Salomonsen)
SSW og SSF har sendt et brev til
forbundets mindretalskommitterede Hartmut Koschyk med opfordringen om at tage affære i håbet
om, at han sammen med vor
delstats forbundsdagsmedlemmer
kan afværge nedskæringen.
I forbindelse med koalitionsforhandlingerne sidste år i september
i Berlin forsøgte i øvrigt de to
ministerpræsidenter, sorberen
Stanislaw Tillich fra Sachsen og
Torsten Albig fra Slesvig-Holsten,
at sikre Tysklands nationale mindretal institutionel støtte ved at
give sorberne, frisererne og danskerne en såkaldt ”Haushaltstitel”
på finansloven.
Dette lykkedes dem desværre
ikke.
Men da Tyskland jo har ratificeret
både sprogcharter og rammekonventionen, bør forbundet træde
i karakter og påtage sig et institutionaliseret økonomisk ansvar, der
flugter dets politiske ansvar over
for de nationale mindretal.


Jon Hardon Hansen

[KONTAKT] SSF-distrikt Pris-Klaustorp
inviterer de unge på 8-18 år til danseworkshop med hiphop og jumpstyle
lørdag den 20. september kl. 10-16 på
Jernved Danske Skole.
Et par unge initiztivtagere vil lave en
eftermiddag, hvor programmet er
dans.
Kl. 16 er der opvisning af det, de har
lært.
Familie og venner er velkomne til at
komme og se på.

Deltagerne bedes medbringe bekvem
påklædning, sportsko og en drikkedunk med vand.
Workshoppen koster 5 euro inkl. lidt
snacks og mad i pauserne.
Tilmelding endnu i dag via pia.r@kielnet.net hhv. 0160/ 9683 8323.
HÅBER PÅ KLUB
Ben Paulsen og Pia Renkwitz, der er
initiativtagere til danseworkshoppen,
håber på stor tilslutning - også til deres

idé med at starte en klub for de unge.
Har man nogle foreslag til arrangementer, vil de gerne høre om det. Er
der spørgsmål, så kontakt Ben Paulsen,
0431/399 0611, eller Pia Renkwitz.
Pia opfordrer endvidere de unge til at
sende deres email-adresser til hende
på pia.r@kielnet.net, så man kan få
interessante tilbud distribueret hurtigere.

GINTBERG-SHOW I DR

14. oktober
[KONTAKT] Gintberg-showet - optaget
af Danmarks Radio i salen på Flensborghus den 1. september - sendes
tirsdag den 14. oktober klokken 20.45
på DR1.
Og altså ikke - som tidligere nævnt 16. oktober.
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DAN

HUSUM & FLENSBORG BIBLIOTEK

Fuld fart-lørdag
[KONTAKT] Lørdag d. 20. september
afholder Gymnastikforeningen DAN
sæsonens første fuld fart-lørdag på Gustav Johannsen-Skolen kl. 11.
Vi låner airtrackmåtten, bygger redskabsbaner, jonglere og mange andre
sjove ting. Her kan alle være med. I 2
timer skal vi bare brænde krudt af.
Medlemmer af Gymnastikforeningen

DAN deltager gratis. Ikke-medlemmer
betaler 10 euro første gang. Arrangementet finder sted 4 gange i løbet af
sæsonen.
Flere informationer fås hos undertegnede (0151-123 17033) hhv. annegymdan@hotmail.com

Anne Christensen

KIRKEHØJSKOLE

En biskop i
grænselandet
[KONTAKT] Kirkehøjskolen i Flensborg indbyder til foredrag med pastor
emeritus C.C. Jessen, Frederikshavn,
tirsdag den 23. september kl. 19.30 på
Flensborghus om ”En biskop i grænselandet, Theodor Kaftan (1847-1932)”.
Fra 1864 til 1920 var folkekirken i
Sønderjylland en del af den slesvigholstenske landskirke. Gennem 31 år
var Slesvig stift, som hele det nuværende Sønderjylland hørte til, ledet af biskop Theodor Kaftan, en højt begavet
og på alle måder veludrustet gejstlig,
der i et tæt samarbejde med præster,

Auto Otto til 4 års-fest
[KONTAKT] Mandag den 22. september kl 15 på Husum Bibliotek og
lørdag den 27. september kl. 11 på
Flensborg Bibliotek er der stor fødselsdagsfest for alle børn, der fylder 4 år i
2014.
Når man er 4 år er man nemlig stor
nok til at låne bøger på biblioteket og
i bogbussen og stor nok til at få sit eget
lånerkort.
Man er også stor nok til at komme på
biblioteket sammen med mor og far til
koncert med Auto Otto, der er en helt

[KONTAKT] Lørdag den 27.9. kl.11.30
drager Holtenå SSF på vandretur med
Werner Bittner.Turen er på ca. 5 km
og går rundt om Einfelder See. Møde-

Strikkekunstnerne
kommer til Flensborg

Biskop Theodor Kaftan.
menighedsråd og synoder løste den
krævende opgave som biskop.
Udover Flensborg Kirkehøjskole står
SSF, Aktive Kvinder, Den Sydslesvigske
Kvindeforening og Dansk Centralbibliotek som medarrangør.
Entré: 5 euro.

[KONTAKT] Arne og Carlos fra Norge
er kendt i hele verden. De strikker
julekugler. De har udgivet bøger om
sweatre, strikkedukker og ting til haven. De har opnået kultstatus, og nu
kan sydslesvigske fans møde dem,
når de besøger Flensborg og spreder
”strikkeglæde” onsdag den 24. september kl. 19.30 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.

sted er Holtenå Forsamlingshus, hvor
deltagerne fordeles på bilerne. Efter
vandringen er der kaffe i Mühlbrook.

Norske Arne & Carlos 24.
september i Flensborg.

SSW-distrikt Slesvig by: En tur med
”Lasse” på Slien – fra ”Speicher” kl. 16

20.
SSW: Landsmøde på Husumhus kl. 9
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og
Sankelmark: Familieudflugt
SSF-distrikt Hohn Herred: En tur for
børn fra 6 til 12 år til majslabyrinten i
Sieversdorf, fra Vestermølle Skole kl.
15
Slesvig-spejderne: 80 års jubilæum –
åbent hus for alle ved spejderhytterne
kl. 15-18

21.
SdU: Petanque-efterårsstævne
SSF: Jesper Lundgaard opfører ”Sinatra” på Flensborg Teater kl. 20
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og
Sankelmark: Familieudflugt til Årø, fra
skolen kl. 11
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Tur til
Frydendal Ismejeri

22.
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og
Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl.
19.30

23.
SSH: Høstfest i Union-Banks receptionslokaler i Flensborg kl. 18
Flensborg Kirkehøjskole, Flensborg
Bibliotek, SSF, Aktive Kvinder og Den
Slesvigske Kvindeforening: Foredrag
med pastor emer. C.C. Jessen om ”En
biskop i grænselandet, Theodor Kaftan (1847-1932)” på Flensborghus kl.
19.30
Lyksborg Kvindeforening: Hyggemøde
på skolen kl. 15.30
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i
forsamlingshuset k. 19

En af grundene til, at de er blevet et
verdensomspændende fænomen, er
formentlig, at de har en speciel stil,
hvor de tager udgangspunkt i traditionelle mønstre og giver dem et moderne udtryk. Samtidig sætter de dem ind
i overraskende sammenhænge, som
når de strikker til haven.
Arne & Carlos fortæller om deres liv,
og hvor og hvordan de får inspiration.
Til sidst er der mulighed for at købe
bøger og få dem signeret.
Billetter til 6 euro kan købes på biblioteket.
Arrangør er Dansk Centralbibliotek og
Aktivitetshuset.
LL

AKTIVITETSHUSET

Ugen
der kommer
19.

ledordbog, som forhåbentlig er en god
start på mange år med bøger, billeder,
musik, film, spil og sjov på bibliotek.
Og som ved en rigtig fødselsdag er der
selvfølgelig kage og saft samt kaffe/te
til de voksne.
Tilmelding til festen på Husum Bibliotek senest i dag, 18. september på tlf.
04841 82280
og til Flensborg Bibliotek senest 23.
september på tlf. 0461 86970.

Anni Søndergaard,

Inge Marie B. Elechukwu

ARNE & CARLOS

HOLTENÅ

På vandretur

særlig onkel med et ganske særligt og
vidunderligt værksted.
Bag Auto Otto gemmer sig Tine Mynster, der med sin glade udstråling,
smittende humør og musikalske imødekommenhed synger og danser sig
igennem både nyskrevne og velkendte
sange om biler. Der er sange om den
vidunderlige gravko, den seje falckmand og skraldebilen der henter alt
det, vi går og smider væk.
Efter koncerten er der en fødselsdagsgave til alle 4-årige – nemlig en bil-

Sønderbrarup Ældreklub: Udflugt til
Jardelund til Christian Lassens Mindegård, fra kirken kl. 14

24.
SdU Fodbold: Aktivitetsmøde på
Flensborghus kl. 18
SdU Dans og Musik : Aktivitetsmøde
på Flensborghus kl. 18
HKUF: Svømning afdelingsmøde i
svømmehallen kl. 18.30
Valsbøl og omegns folkedansere: Start
på den nye sæson i Valsbølhus
SSF-distrikt Vanderup og Kvindeforeningen: Hyggeaften på skolen kl.
19.30
Oksbøl Kvindeforening: Hyggeaften i
forsamlingshuset kl. 19
Læk Kvindeforening: Hobbyaften i
pensionistboligernes klublokale kl.
19-21
Seniorklubben Nibøl: Lotto i foreningshuset kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Årsberetning med
kaffebord i Ansgarsalen kl. 14.30

25.
HKUF: Håndbold afdelingsmøde i
Sportlertreff Zur Halbzeit kl. 18.30
Harreslev Kvindeforening: Virksomhedsbesøg hos Johannsen Rum i Marienstr. kl. 17.30
SSF-distrikt Store Solt: Hyggeeftermiddag med kaffe, kage og snak samt
besøg af bogbussen i forsamlingshuset
kl. 15
SSF-distrikt Hatsted: ”Månedens
bedste bøger” på Husum Bibliotek kl.
10.30
Aktive Kvinder Nibøl: Hobbyaften i
foreningshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Egernførde: 4-dages tur til
Limfjorden 25.-28.9.
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Kurser for alle
[KONTAKT] Interessante tilbud fra
Aktivitetshuset i Flensborg også i
denne omgang:
TEGNEKURSUS
Zendoodle I, i dag torsdag, 18.9. 1821 med Brigitta Hansen.
Pris: 12 euro + 3 euro materiale.
Tilmelding: Ja.
Zendoodle er en kunstart, der bliver
brugt til afslapning og afstresning.
Teknikken er stærkt inspireret af
”telefontegninger” - tegninger, der
opstår, mens man snakker i telefon,
er i skole eller til møde. Kurset henvender sig til begyndere.

SYNING
Lørdag 20.9. 10-15 med Vivian Johannsen.
Pris: 17 euro. Tilmelding: Ja.
For begyndere. Medbring din egen
symaskine med vejledning (ellers kan
enkelte maskiner lånes).
Lær din symaskine at kende. Du
lærer at betjene maskinen, de forskellige sting og de muligheder, din
maskine byder på. Dette gøres ved
hjælp af et praktisk eksempel.

Pris: 17.50 euro. Tilmelding: Ja.
For begyndere. Fotografering fra
solnedgang til solopgang foregår i en
helt anden verden end den, man er
vant til på dagen. Lyset, Iso’en og
faktisk alle indstillinger skal tilpasses.
Tag kamera med. På anden kursusdag afprøves teorien i praksis.

Aften- og natfotografi
Tirsdag 23.9. 18-20 & torsdag 2.10.
19-22 med Marc Schachtebeck.

SSF FLENSBORG BY & GAMLEs VÆRN

Høstfest for de ældre
[KONTAKT] Torsdag den 9. oktober
kl. 14.30 på Flensborghus er der høstfest for SSF Flensborg Bys ældre og
Gamles Værns medlemmer.
Også i år vil fællesarrangementet byde
på et veldækket kaffebord, god underholdning med Rebbøl Spillemandsorkester og en tombola med dejlige
gevinster.
Velkomst ved SSFs byformand Preben
K. Mogensen. Aase Abild er som i de
forgangne år konferencier.
Entré: 5 euro.
Tilmelding og afhentning af billetter
på bysekretariatet, tlf. 0461 14408
126/127.

Fra en tidligere høstfest på Flensborghus.
(Foto: Viggo Petersen)

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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I AFTEN

FORMIDDAGSBIFFEN

Fagre nye verdener
[KONTAKT] I aften, torsdag den 18.
september kl. 20 i Tyske Hus / Deutsches Haus i Flensborg byder SSF og
Sønderjyllands Symfoniorkester på
musik fra den nye verden – både bogstavelig talt og i overført betydning:
Dirigent Andreas Delfs tilbringer nemlig det meste af sin karriere i USA. Nu
er han imidlertid tilbage for at dirigere
symfoniorkestret i en koncert, som
sætter fokus på fremtidsdrømme.
Og det er bestemt ikke en hr-hvemsom-helst, som står på podiet foran
Sønderjyllands Symfoniorkester.
Andreas Delfs – født og opvokset i
Flensborg – har i sine 12 år som chefdirigent for Milwaukee Symphony
Orchestra givet orkestret en plads på
det amerikanske musikalske landkort.
Derudover har han haft en række

poster i Tyskland, og så er han en
populær gæst hos Sønderjyllands Symfoniorkester.
”Han er en fremragende dirigent,”
fortæller Palle Christensen, som spiller
cello i orkestret. ”Han får det optimale
ud af musikerne – og af musikken.”
Koncerten byder på to af den klassiske orkestermusiks kendte og elskede
værker. Beethovens Eroica-symfoni og
Dvoráks Symfoni fra den nye verden.
Begge værker er skrevet ud af inspiration og betagelse. Beethoven blev
inspireret til sin musik af den franske
revolution og de store omvæltninger
i Europa i 1800-tallets begyndelse.
Dvorák skrev sin symfoni nærmest i
en rus af betagelse over alt det nye,
som han mødte i USA i 1800-tallets
slutning.

”Det grå guld”

Flensborg-fødte Andreas Delfs dirigerer.

SSF GOTTORP AMT

[KONTAKT] Humanitært Udvalg
præsenterer den danske film Det Grå
Guld af instruktør Shaky González i
”formiddagsbiffen” onsdag den 25.
september kl. 10 på Dansk Centralbibliotek
Entré inkl. kaffe 4 euro, tilmelding til
Bysekretariatet, tlf. 0461-14408126
senest fredag den 19.9.
Det Grå Guld handler om det ældre
ægtepar Anette (Birthe Neumann)
og Holger (Lars Knutzon), der bliver
tvunget til at forlade deres lejlighed,
fordi hele bygningen skal laves om til
ungdomsboliger. Da Anettes gamle
dansepartner fra teenagetiden, John
(Kurt Ravn), samtidig bliver sagt op fra
sin stilling i banken, begynder trekløveret at planlægge et bankrøveri for
at få råd til at tilbringe resten af deres
dage under sydens sol.
Men ingen af dem har nogensinde
haft en pistol i hånden, og kuppet er
næsten dømt til at gå galt.

BIBLIOTEKERNE

Månedens bedste bøger

Her er udsøgte film og hygge - parret med gode samtaler og lækker servering. (Foto: SSF Gottorp Amt)

Interessant filmaften på Slesvighus
[KONTAKT] Jazz var i centrum på SSF
Gottorp amts sensommer-filmaften i
sidste uge på Slesvighus. Det var den
uforglemmelige svenske sangerindes
Monika Zetterlunds brogede liv og

skæbne, der var blevet filmatiseret og
med ”Monica Z” blev vist for et interesseret publikum som optakt til vinterhalvårets filmrække på Slesvighus.
SSF Gottorp Amts formand Franz Dit-

trich, SSF-amtskonsulent Lars Thomsen, og amtsstyrelses-medlemmerne
Petra Mohr og Torben Skytte tog imod
gæsteskaren.
Johanna

[KONTAKT] Torsdag den 25. september kan man hente inspiration og
spritnye bøger i sæsonens første ’Månedens bedste bøger’:
Husum Bibliotek kl. 10.30 med bibliotekar Rita Jakobsen,
Slesvig Bibliotek kl. 16 med bibliotekar
Carsten Reyhé, og
Flensborg Bibliotek kl. 16 med bibliotekar Helle Post.
Bl.a. præsenterer bibliotekarerne
Linda Lassens bog ”Men sko må jeg
ha’” - om vandrelærerinden Henriette
Gubi. Lassen har netop besøgt Sydslesvig i forbindelse med ”Litteratour” den

5. september.
Trods eventuelle reserveringskøer har
deltagerne fortrinsret til at låne bøgerne med hjem.
LENE LASS FORTÆLLER
I Flensborg Bibliotek er der udover
Månedens bedste bøger også ”Det der
om torsdagen” med Lene Lass fra SSFs
teater- og koncertudvalg, som serverer kulturbidder med smagsprøver på
SSFs kommende koncert- og teaterprogram. Der quizzes om billetter og
serveres pindemadder.
rj

HARRESLEV

SSFs FORMAND

Puste liv i venskabsforbindelser
[KONTAKT] ”På min rundtur i Sydslesvig i forbindelse med nogle årsmødearrangementer i år viste det sig, at der
ingen steder var nogen fadderskabshhv. venskabsforbindelse tilstede. Det
er et område, der må satses mere på”,
sagde SSFs formand Jon Hardon Hansen på mødet i SSFs Hovedstyrelse i
tirsdags i Askfelt. Og han fortsatte:
”Det er ikke så meget den unge ej
heller den ældre generation, der ikke

mødes henover grænsen. Men det er
mellemgenerationen, dem mellem 30
og 55 år, der er optaget af arbejde,
familie, børn og individuelle fritidsinteresser, både Grænseforeningen og
Samrådet i fælleskab må forsøge at få
i tale.
Denne opgave bør koordineres meget
mere i Samrådet end tilfældet er nu,
hvor Skoleforeningen og SdU kører
deres egne tiltag i forhold til ungdom-

men uden om SSF og de tilsluttede
foreninger. Mens SSF tager sig af de
såkaldt gamle uden om Skoleforeningen og SdU.
I kooperation med Grænseforeningen
og dens lokalforeninger burde Samrådet udvikle en handlingsplan, der
puster nyt liv i tanken om venskabsforbindelser, der både inkluderer alle
tre generationer og de tre generationer
for sig.”

SPORSKIFTE

På ø-tur med menigheden
[KONTAKT] Sporskifte danske menighed i Flensborg arrangerer en udflugt
til Endelave, en ø i Kattegat ud for
Horsens Fjord søndag den 28. september med afgang kl. 7.30 fra Det
Danske Hus.
Færgen sejler fra Snaptun kl. 9.45;
den medbragte morgenmad indtages
om bord.

Efter ankomsten kl. 10.45 tager smeden de sydslesvigske gæster med på
en par timers guidet rundtur med traktor og lukket vogn. Ved 12.45-tiden
bliver der frokost i urtehaven, og ved
13.45-tiden familiegudstjeneste i øens
kirke med efterfølgende kaffe i præstegården.
Færgen sejler sydslesvigerne tilbage til

fastlandet kl. 17.30. I bussen bliver der
snitter; forventet hjemkomst kl. 20.
Tilmelding senest 19. september
til menighedsrådsformand Kay von
Eitzen, 91457, von_eitzen@skoleforeningen.de, eller pastor Thomas
Hougesen, 9789836, hougesen@
kirken.de.

FOREDRAG & AKTIVITETSMØDER
Malene Schwartz i Harreslev 6. oktober.

Idræt om dagen gi´r flere år på bagen Mød Malene Schwartz
[KONTAKT] SdU indbyder alle interesserede til et oplæg om senioridræt
med DGI-konsulent Hans Verner
Frandsen onsdag den 24. september
kl. 18.00-19.30 på Flensborghus. Gratis adgang.
Efter at deltagerne har nydt en mindre
beværtning i salen præsenterer konsulenten sit oplæg. Han kommer ind på
de mange muligheder på området - fra
stolemotion til cykling på mountainbike. Han giver også et bud på, hvordan

foreningerne kommer i gang.
Frandsen har med succes været med
til at iværksætte 35 projekter for seniorer.
Idræt om dagen handler nemlig ikke
kun om fysisk aktivitet, men også om
godt socialt samvær. Oplægget krydres
med lidt fysisk aktivitet.
AKTIVITETSMØDER
Efter oplægget inviterer følgende
aktivitetsudvalg under SdU til deres

årlige aktivitetsmøder kl. 20, også på
Flensborghus: Dans & musik, fodbold,
bordtennis, petanque og gymnastik &
fitness. Møderne afholdes i henhold til
vedtægterne.
Bak op omkring møderne, så maan
kan gøre sin indflydelse gældende og
sætte sit præg på det kommende års
arbejde indenfor de respektive idrætter.

Tinne Virgils

[KONTAKT] Skuespiller Malene
Schwartz kommer til Harreslev Danske
Skole med foredraget ”Livet er ikke for
begyndere” mandag den 6. oktober
kl.19.30.
Hun fortæller ud fra sin erindringsbog,
som omhandler både privatlivet og
livet som en af de store teater- og filmskuespillere i Danmark. Man husker
hende nok især som Maude i Matador, men hun har i årtier præget den
danske film og teaterverden, ikke kun

som skuespiller men også som leder af
flere teatre.
SSF Harreslev, Sprogforeningen,
Dansk Centralbibliotek og Kvindeforeningen i Harreslev er gået sammen
om arrangementet.
Billetter til 12 euro for medlemmer og
16 euro for ikke-medlemmer sælges
via SSFs sekretariater, Union-Bank i
Harreslev, ssf-billetten.de og Aktivitetshuset i Flensborg.
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en GanG GiK man tynget af synder til
kirke om søndagen og forlod den fri og
lettet efter at have fået sine synders forladelse. i dag går man i stedet fri og lettet
i indkøbscentret men kommer ud tynget
af store bæreposer. tanken om at komme
helligdagen i hu, holde fri og gå i kirke er
trådt lidt i baggrunden.
det hænger sammen med at begæret, som der advares imod i det 10. bud,
netop er det, der får hele vor økonomi til
at hænge sammen. enhver reklame appelerer åbenlyst til, at vi må eje det vores
nabo, kollega eller ven har.
det 2. bud på stentavlerne, som Moses fik på bjerget Sinaj, lød i sin oprindelige form således: ’Du må ikke lave dig
noget gudebillede i form af noget som helst
oppe i himlen eller nede på jorden ...’ Men
allerede de første kristne så stort på dette
bud. det har ført til stidigheder op igennem kirkehistorien, og luther så også en
fare. Hensynet til det pædagogiske i billeder fik ham dog til at fjerne buddet.
den protestantiske verden har altid
sat ordet højre end billedet. i det 18. århundrede malede man billederne over, så
de ikke forstyrrede gudstjenesten. i dag
bruges der millioner af kroner på kirkekunst, og forbuddet er dermed for en tid
trådt i baggrunden.
Mere elastisk opfattes buddet om ikke
at slå ihjel. Generelt bliver det accepteret
i tilfælde af krig, at man må forsvare sig.
Men krigsførelsen har ændret sig igennem de seneste 100 år fra at være to hære,
der stod over for hinanden, til i dag direkte at have uskyldige civile som mål.
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tanken bag buddet er, at ethvert menneske er skabt i Guds billede, og dermed
har en umådelig stor værdi. derfor handler buddet ikke alene om krig, men også
om, hvorvidt man må tage sit eget liv, yde
aktiv dødshjælp eller få foretaget abort?
en streng seksualmoral for kvinden
var tidligere nødvendig for at manden
kunne føle sig sikker på, at børnene var
hans og arvefølgen kunne fastlægges.
Med tidens moderne præventionsmidler
er der ikke længere behov for et asketisk
liv, hvis man skulle være bange for uønskede børn eller kønssygdomme. dermed er det seksuelle område også ved at
være afmoraliseret.
de 10 bud har haft en omskiftelig
tilværelse. Både deres indhold og deres
brug har varieret. alligevel skal de fortsat høre med til vores børnelærdom. For
med de 10 bud har vi en moral givet af
Gud, der er til gavn for alle.
Jacob Ørsted
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Inspiration
til fitness
[KONTAKT] SdU-udvalget Gymnastik
& Fitness vil give aktive SdU-instruktører for gymnastik/ aerobic/ fitness et
skulderklap og inspiration til træningen
i foreningerne gennem kurset ”Skulderklap og inspiration” søndag den
5. oktober i Vejen Idrætscenter, et af
Danmarks flotteste idrætscentre - med
tilmelding senest i dag, torsdag den
18. september.
Der er afgang fra Flensborg kl. 10 og
forventet tilbagekomst kl. 15.
Der startes med en rundvisning på
stedet. Efterfølgende skal deltagerne
være aktiv og prøve én af de nyere
fitness-trends, som endnu ikke er nået
til Sydslesvig. Ved frokosten i caféen er
der tid til at drøfte gymnastik/ fitness i
SdU, deltagernes ønsker til kommende
arrangementer og fremtiden for SdUs
fælles forårsopvisning.
Tilmelding online på www.dgi.
dk/201414554005. Deltagelsen er
gratis for gymnastik/ aerobic/ fitnessinstruktører i SdU, men tilmelder man
sig og dukker ikke op, opkræves 35
euro.
Udvalgsformand Yvonne Schreiber,
pædagog, håber, at gymnastikken
overlever i foreningen til trods for motionscentrene.
Næstformand Christin König, ønsker at
skabe flere muligheder for nutidens fitness og arbejder for at skabe attraktive
tilbud for de unge i regionen.
Udvalgsmedlem Edel Linke, pædagog,
håber, at der hele tiden kommer nye
tilbud for børn og voksne.
Udvalgsmedlem Inge Grumser, fhv.
pædagog, ønsker etableringen af et
sydslesvigsk landsdelshold.
Udvalgsmedlem Sally Flindt-Hansen,
idrætslærer og fitnessinstruktør, vil
gerne være med til at skabe et attraktivt og motiverende fitnesstilbud i
regionen.
Udvalgsmedlem Rosica Lazarova,
fitnessinstruktør, vil gerne være med i
at dele fitness-entusiasmen i foreningerne.
www.SdU.de

Tagung 1864

Gode samtaler i speed-dating-grupperne; her en af dem. (Foto: privat)

Speed-dating gav gode samtaler
[KONTAKT] Godt og vel 20 deltagere
var mødt frem forleden i byrådssalen på Flensborg rådhus til SSW
Flensborgs arrangement „1 år efter
kommunalvalget“. På mødet blev de
informeret om den aktuelle politiske
udvikling af gruppeformand Susanne
Schäfer-Quäck og næstformand Edgar
Möller.

Efterfølgende havde de fremmødte rig
lejlighed til at komme af med deres
spørgsmål og kommentarer, da de otte
SSW-byrådsmedlemmer i en speeddating-runde præsenterede sig selv.
Gruppeformand Susanne SchäferQuäck og SSWs byformand Katrin
Möller var godt tilfredse med arrangementet og kan allerede nu meddele,

at de fremover vil gentage lignende
møder. For SSW Flensborg er det
vigtigt hele tiden at være i dialog med
medlemmerne og borgerne i byen for
at drøfte byens udvikling i fællesskab.
ML

FLENSBORG TEATER

Børneteaterfestival 26.9.-1.10.

Sinatra

Og hvor går grænsen?
[KONTAKT] Dansk-Tysk Børneteaterfestival skydes i gang den 26. september. Hvad er tilladt? Hvor kan tabuer
brydes? Hvad er kunst? Hvornår går
teatret for langt? Hvor går grænsen?
Dansk-Tysk Børneteaterfestivals
fornemste opgave er at præsentere
Regionen Sønderjylland-Schleswig for
nationalt og internationalt børne- og
ungdomsteater af høj kvalitet.
Dansk-Tysk Børneteaterfestivals hovedelement er en række af de bedste
teaterforestillinger fra Danmark, Tyskland og Europa. Festivalen åbnes den
26. september med gadeteater ”The
Invasion” (Ljud), en reception og åbningsforestilling ”Tilbage til Haifa”.
Weekenden byder på en række teaterforestillinger, som spiller i Haderslev
lørdag den 27. september og i Flensborg søndag den 28. september.
I de efterfølgende hverdage bevæger
en karavane med forestillinger hver

dag sig til en ny by eller et nyt spillested på en rute gennem Aabenraa,
Tønder, Sønderborg og Flensborg
kommuner, Nordfrislands og SlesvigFlensborg amter.
Festivalen bliver afviklet af Teatret
Møllen, Kulturwerkstatt Kühlhaus,
Sydslesvigsk Forening (SSF), Bund
Deutscher Nordschleswiger (BDN).
Yderligere samarbejdspartnere er Haderslev Kommune og Kulturbüro der
Stadt Flensburg. Dansk-Tysk Børneteaterfestival bliver støttet af Kulturfokus,
Land Schleswig-Holstein, Haderslev
Kommune og forskellige sponsorer.
Af highlight skal nævnes den slovenske
forestilling ”The Invasion”, som med
stor succes har spillet på festivaller
rundt i verden, samt projekt ”Med
andre øjne” som er et interaktivt og
bevidsthedsudvidende projekt om at
være anderledes. Svenskerne har for
nylig protesteret over teaterprojektet,

[KONTAKT] Die Europäische Akademie in Sankelmark macht am
Wochenende 19.-21. September
noch einmal eine Tagung über den
Deutsch-Dänischen Krieg von 1864.
Nach der Einführung des Flensburger
Historikers Frank Lubowitz am Freitagabend folgen die Tagungsteilnehmer
am Sonnabend auf einer ganztägigen
Bus-Exkursion den Schauplätzen des
Krieges von der Eider bis nach Düppel. Abends stellt Wolfgang Berger
aus Briefen und Berichten dar, wie
die Kriegsteilnehmer von damals den
Krieg erlebten.
Zum Abschluss am Sonntagvormittag
berichten Dr. Jørgen Kühl und Dr.
Martin Rackwitz, welche Folgen der
Krieg für Dänemark und für Schleswig
Holstein hatte. Die Tagung ist für alle
Interessierten offen. Nähere Informationen telefonisch unter 04630 55 111
oder im Internet unter www.eash.de.

som blev taget af plakaten på Malmöfestivalen. Beskyldninger lød på, at
”Med andre øjne” var racistisk, fordi
flere kritikere har fået den opfattelse,
at det handler om at gøre hvide til
sorte.
På Dansk-Tysk Børneteaterfestival er
de stolte af, at Global Stories fortsat
er på programmet, når de i næste
uge skyder teaterfestivalen i gang. De
mener, at projektet giver en unik mulighed for at opleve verden og blive
oplevet af verden på en anderledes
måde, end man er vant til. Derfor
håber de, at publikum tør tage udfordringen op.
Find mere information og se hele det
spændende program med mere en 60
opførelser på www.ddk-festival.de/dk
eller kontakt: Claudia Mayer, Claudia.
mayer@gmx.de, tlf. +49 160 55 79
748, hhv. Diana Brüsch, diana@teatretmoellen.dk, tlf: +45 7452 6679.

[KONTAKT] Søndag den 21. september kl. 20 indbyder SSF og Jesper
Lundgaard til forestillingen Sinatra på
Flensborg teater.
Det bliver en forestilling med charme,
musikalsk særklasse, evergreens, nostalgi og det skæve smil. Lundgaard
fortæller og fortolker med indlevelse,
stor stemme og musikalsk overskud
det bedste fra Sinatras karriere.
Publikum skal omkring starten på
Sinatras musikalske karriere, hans
mange film, samarbejder med tidens
store sangnavne, The Rat Pack, Las
Vegas mm.
Forestillingen bygges op omkring små
fortællinger/ anekdoter og fortolkninger af Sinatras musik.
Ledsaget af 6-mands big band under
ledelse af Nikolai Bøgelund.

AKTIVE KVINDER SLESVIG
Jesper Lundgaard.

HYTTEN/ OKSLEV

Efterårsfest
[KONTAKT] Hytten/Okslev SSF inviterer til efterårsfest fredag den 26.9.
kl.19 på Askebjerghus i Askfelt/ Ascheffel med spisning og underholdning.
Maren Engel og Stella Anker, klaver og
saxofon, underholder ved spisningen,
og der bliver dans til musik fra CD
bagefter.
All inclusive koster aftenen medlemmer over 16 år 14 euro pr. næse,
mens ikke-medlemmer skal af med 16
euro.
Tilmelding senest den 20. september
til 04353/768 eller 0162 4471 137 eller gisiengel@gmx.de.

Aktive Kvinder Slesvig med formand Karin Becker (i m. foran) til minigolf på Kongeengene i Slesvig. (Fotos: A. Kempel)

På minigolf-tur
[KONTAKT] Aktive Kvinder Slesvig
havde indbudt til minigolf-træf på anlægget på Kongeengene i Slesvig, og
formand Karin Becker var glad over, at
21 medlemmer var mødt op.
Pladsen er altid velbesøgt - hele sommeren igennem og frem til midten af
oktober.
Vejret viste sig fra den gode side, da
deltagerne gik fra Waterkantpladsen
til det velplejede areal. Der herskede
munterhed, forventning og lyst til meningsudveksling.
Målet er jo at nå alle 18 huller med så
få slag som muligt, så points registreres
nøjagtigt.
Latter opstod, da en gæst fortalte, at
minigolf også kan inspirere partnere til
at kysse hinanden f. eks. efter et hel-

digt engangs-slag.
De aktive kvinder og den ene aktive
mand gik til den med begejstring i
samfulde to timer og - for nogles vedkommende - med naturtalent.
Minigolf er en sport for alle årgange.
Turneringen blev afsluttet med et
besøg i Slesvig Roklubs nye klub- og
bådehus. Kvinderne havde medbragt
hjemmebag.
I den smukt beliggende bygning ved
Slien bød roklubbens formand Birger
Kühl velkommen. Han fortalte under
kaffen om klubbens vanskelige og
blomstrende forhold, mns byggeriet
stod på. De hyggelige rum, mødelokalerne, indretningen (bl.a. med trappelift) og udsigten over vandet fandt
fortjent anerkendelse. Birger gjorde

opmærksom på, at også den kulturelle
side af roklubben som aktiv del af det
danske mindretal løbende tilgodeses.
Eksempelvis udstilles p.t. 40 værker af
Slesvig-kunstner Udo Kümpel.
Karin Becker gjorde afsluttende opmærksom på de kommende arrangementer i Aktive Kvinder Slesvig:
3. oktober bliver der en dagstur til
Horsens, hvor det tidligere statsfændsel er blevet ombygget til en slotsagtig
seværdighed.
7. oktober står foreningen for et fristende kusus på Gottorp-Skolen, hvor
Stefanie Büll underviser i dansk smørrebrød.
Johanna

HOHN HERRED

Majslabyrint

Formand Birger Kühl fortalte om Slesvig
Roklub og det nye bådehus, hvor der
også er kunst på væggen.

[KONTAKT] Lørdag den 20. september drager SSF Hohn Herred med
distriktets 6-12-årige til majslabyrinten
i Sieversdorf.
Afgang fra Vestermølle Danske Skole
kl. 15. Hjemme igen kl. 20.
Prisen for medlemmer er 13 euro, for
ikke-medlemmer 15 euro inkl. entré,
lidt mad og drikkevarer.
Omgående tilmelding påkrævet til
Sonja Sickelka, 0162- 2401 228.

