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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

SØNDERJYLLANDs SYMFONIORKESTER

HUSUM/ EJDERSTED SSF

LEDER

DR Big Band 7. oktober

Læs mere på KONTAKT side 2

Vindere
Glade børn foran Medborgerhuset i Egernførde; 
vindere af SSFs plakatkonkurrence som optakt til det 
store lanterneoptog. (Foto: privat)

Læs mere på KONTAKT side xLæs mere på KONTAKT side 3

Brætspil
[KONTAKT] Grænseforeningens Brætspil 1864 sæl-
ges nu også på Flensborghus, men der er kun rabat 
for GF-medlemmer. (Repro: GF)

Læs mere på KONTAKT side 4

Fodspor
[KONTAKT] Husum amt SSF bevægede sig i Sorte 
Margretes fodspor længere østpå. Her orienterer 
amtsformand Lars Sørensen. (Foto: P. Hansen)

Læs mere på KONTAKT side 4

Satire
[KONTAKT] Treja SSF samlede 100 mennesker 
til en aften med Rødkål & Sauerkraut og TV Syd. 
(Foto: B. Bossemeier)

Danmarks Radios Big Band - på tirsdag i Flensborg. (Foto: Per Morten Abrahamsen)

[KONTAKT] Tirsdag den 7. oktober kl. 
20 giver Danmarks Radios Big Band, 
der i år fejrer 50 års jubilæum, koncert 
”In The Need Of Prayer” på Flens-
borghus i Flensborg, indbudt af SSF og 
SdU.
19 mand på scenen på Flensborghus. 
Det bliver en stor oplevelse, så det er 
med at sikre sig billetter i forsalg.
DR Big Bandet er et af de bedste 
bigbands, der findes. Den starter sin 
jubilæumssæson med en turné rundt i 
Danmark, Sverige og til Flensborg.
Bag koncerten står DR Big Bandets 
’grand old man’ Vincent Nielsson, der 
både står for arrangementerne, dirige-
rer bandet og er solist. 

På programmet står en række af de 
kendte spirituals, der med deres rø-
rende og stærke historier fremkalder 
gåsehud hos de fleste. 
Genren har sit udspring i sydstaterne 
og formidler et tydeligt kristen bud-
skab om, at den modgang, man ople-
ver i livet, kan overleves ved hjælp af 
troen på Gud, som det fremgår i titler 
som ”Nobody Knows The Trouble I’ve 
Seen”, ”Down By The Riverside” og 
”Sometimes I Feel Like A Motherless 
Child”.

INTRODUKTION
Men allerede kl. 17.30 den dag ta-
ger formændene for SSFs Teater- og 

koncertudvalg og SSFs Kulturudvalg, 
Hauke Paulsen hhv. Bjørn Egeskjold 
samt SSFs kulturkonsulent Boris Erben 
imod en mindre kreds af nysgerrige, 
der vil vide mere om SSF, Flensborg-
hus og Big Bandet.
De får en rundvisning på Flensborg-
hus, oplever en koncertprøve med 
orkestret samt møder medlemmer 
af bandet. Intro-runden afsluttes kl. 
19.30.
Intro-runden er udelukkende for til-
meldte; tilmeldingsfristen er udløbet.

[KONTAKT] Torsdag den 9. oktober 
kl. 20 giver Sønderjyllands Symfonior-
kester og SSF en koncert i Tyske Hus/ 
Deutsches Haus i Flensborg.
Det afgørende øjeblik i en komponists 
liv; værket, det gør ham berømt. Med 
andre ord: Gennembrudsværker. Det 

er fællesnævneren for danske Niels W. 
Gades koncertouverture Efterklange 
af Ossian, Schumanns elskede klaver-
koncert i a-mol og endelig Mozarts 
Klaverkoncert nr. 9 med tilnavnet Jeu-
nehomme.
Klassisk og romantisk musik med po-

esi, saft og kraft. 
Den talentfulde danske dirigent 
Christian Kluxen står i spidsen for or-
kestret, og med sig har han den spæn-
dende unge bosnisk-britiske pianist 
Ivana Gavric.
www.sdjsymfoni.dk

Gade, Schumann, Mozart 9. oktober

Spil Dansk for 
seniorer
[KONTAKT] SSF Ejdersted og Husum Amter fortsæt-
ter traditionen med et arrangement for 60+med-
lemmer på Spil Dansk-Dagen: Torsdag den 30. 
oktober slår Husumhus dørene op for en festlig 
eftermiddag.
Denne gang er det trioen Fars Grise fra Silkeborg, 
som synger for og med seniorerne. Det er tre friske 
piger, som kan både deres højskolesangbog, danske 
hits gennem tiderne og irsk og skotsk folkemusik. 
De har forlods rekvireret indholdsfortegnelsen til 
SSFs lyseblå sangbog, så det kan blive et rigtigt syng-
med-arrangement. 
Der går bus fra Uffe-Skolen i Tønning klokken 13:45 
og fra banegården i Bredsted 14:00, naturligvis med 
opsamling i henholdsvis Frederiksstad og Hatsted. 
Prisen for deltagelse er 5 euro, inklusive kaffe og 
kage. 
Tilmelding på et af sekretariaterne. 
Der kommer nærmere program i postkassen en af 
dagene.
 phFars Grise kan også kalde smilet frem hos publikum.

Sydslesvigsk Forening

Til kulturnat 
med 1864

[KONTAKT] Ligesom i de 
tidligere år drager det dan-
ske mindretal også i år til 
København for at være til 
stede ved Kulturnatten på 
Christiansborg fredag den 
10. oktober kl. 18-23. Min-
dretallets deltagelse, der er 
tilrettelagt af Sydslesvigsk 
Forening, har i år hoved-
overskriften ”Sydslesvig gør 
Danmark lidt større. Det 
danske mindretal i Sydsles-
vig. En grænselandsfortæl-
ling i 150-året for 1864. 
Mød danskerne syd for 
grænsen i Det Sønderjyske 
Værelse”.
Det danske mindretals 
præsentation er i anledning 
af 150-året for 1864-slaget 
både historisk og aktuel.
Med Ole Bornedals serie 
om 1864 over otte søndage, 
som Danmarks Radio/ DR1 
starter den 12. oktober, 
og Jan Gintbergs show om 
Sydslesvig den 14. okto-
ber, regner SSF med at 
kunne tiltrække folk den 
nat på ”Borgen” med en 
1864-satsning.
Udover de sædvanlige rol-

lups, bl.a. oversigten over 
alle organisationer, en 
monitor med citater fra 
SSFs Sydslesvig-udstilling, 
lykkehjul og kaffebord, 
placeres et bord med Græn-
seforeningens 1864-spil og 
rollup et centralt sted i Det 
Sønderjyske Værelse, så in-
teresserede kan spille spillet. 
På beamer vises DRs trailer 
til 1864-serien.
Desuden bidrager Danevir-
ke Museum med relevante 
indslag, bl.a. optræder mu-
seumsinspektør Nis Hardt 
i en vaskeægte - omend 
ny - dansk artilleriofficers-
uniform fra 1864.
Ved at besøge danskerne 
syd for grænsen i Det Søn-
derjyske Værelse, vil interes-
serede kunne blive klogere 
på historien og på nutidens 
grænseland. Samtidig får de 
formidlet, hvordan Sydsles-
vig gør Danmark lidt større.
Det vil glæde SSF også at 
hilse på de danske sydsles-
vigere, der den aften ophol-
der sig i dronningens stad.
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3.
Aktive Kvinder i Sydslesvig: Kredsens informationstur til Horsens, fra Skovby kl. 7.30 
og fra Sundhedstjenesten i Flensborg kl. 8
SdU: Trænerstart- kursus for børne- og ungdomstrænere i fodbold i Slesvig kl. 17
SSF-distrikt Sild: Loppemarked i Kejtumhallen kl. 11-17
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: ”Frühschoppen“ med musikalsk satire ved Rødkål 
& Sauerkraut og traditionelle godbidder på Slesvighus kl. 10

4.
Det Lille Teater Flensborg: ”Bølgen”, Hjemmet, Mariegade 20 kl. 16
SSF Holtenå: Guidet tur gennem ”Gottorfer Codex”, fra forsamlingshuset kl. 10

5.
SdU: ”Skulderklap og inspiration” for instruktører for gymnastik/ aerobic/ fitness i 
Vejen Idrætscenter kl. 10
Aktive Kvinder Flensborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30

6.
SSF, SdU, Sct. Hans og Adelby danske menighed: Koncert med Duo Saloniste i Sct. 
Hans Kirke Flensborg kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Harreslev, DCB, Sprogforeningen og Harreslev Kvindeforening: Foredrag 
med Malene Schwartz ”Livet er ikke for begyndere” på skolen kl. 19.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark distrikt: Gabys læsekreds 
på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen k. 19.30-21

7.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus: DR Big Bandet spiller spirituals – In The Need Of 
Prayer kl. 20
Det Lille Teater Flensborg: ”Bølgen”, Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark distrikt: Hygge for alle ald-
re med foredrag ved Gudrun Ring Wiwe om ”Livø og Sprogø – fra fængslende fortid 
til fredede fristeder” i kirkens lokaler kl. 15
VHS og Kulturring Harrislee: Foredrag med prof. dr. Steen Bo Frandsen om ”Den 
dansk-tyske krig 1864” på Harreslev Danske Skole kl. 19
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Gottorfer Codex, fra ZOB kl. 13.30
SSF-distrikt Store Vi og Kvindeforeningen: Besøg i Lyksborg Planetarium, fra skolen 
kl. 18.30
SSF-distrikt Tønning: Græsk aften på Uffe-Skolen kl. 19
Aktive Kvinder Egernførde: Kreativaften i Medborgerhuset kl. 17
SSF Gottorp og Rendsborg Egernførde amter: Fælles senioreftermiddag på hotel 
”Waldschlößchen“ i Slesvig kl. 15.00 
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Aktive Kvinder Slesvig: Madlavning med Stefani Büll på Gottorp-Skolen kl. 17.30

8.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Plattysk eftermiddag med Gisela Walter og Heinz Hoff-
mann-Lemburg fra NDB i Spætteklubben kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Spil for unge og ældre hver 2. onsdag i Margrethe 
Gudme-Hjemmet kl. 15.30-17.30
SSF Flensborg amt: Efterårsfest 60+ på Flensborghus kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
Læk Kvindeforening: Hobby i pensionistboligernes klublokale kl. 19-21
SSF-distrikt Rendsborg/Büdelsdorf: Bowling i bowlingcentret kl. 18.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub:  Kerstin Brix og hjertestartere, Ansgarsalen kl. 14.30

9.
Det Lille Teater Flensborg: ”Bølgen”, Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg kl. 20
SSF Flensborg by og Gamles Værn: Høstfest 60+ på Flensborghus kl. 14.30
SSF-distrikt Lyksborg: Fællesspisning på skolen kl. 19.30, madlavning kl. 17.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SF-distrikt Valsbøl og Valsbøl pastorat: Efterårsmøde med foredrag ved Brian Patrick 
McGuire om ”Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?” på Valsbølhus 
kl. 19.30
SSF Store Solt distrikt: Udflugt til biogården ”Ankersolt” ved Rüde i privatbiler kl. 15
SSF-distrikt Mårkær: Torsdagsklub hos Gertrud Jochimsen kl. 15.00
SSF Gottorp amt: Slesvighus-biografen: ”Sorg og glæde” kl. 19.30 
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PLAKAT/ LANTERNEOPTOG EGERNFØRDE

RENDSBORG SSF

FÆLLESFLENSBORG AMT SSF

Juletur til København
[KONTAKT] De er tidligt på den i SSF 
Flensborg amt. Allerede nu melder de 
ud med, at deres juletur til København 
finder sted lørdag den 13. december 
med afgang kl. 7 fra Exe i Flensborg og 
ankomst i København sen formiddag.
Der vil være 7-8 timers ophold i Kø-
benhavn, og dermed får deltagerne 
mulighed for at se en hel del og måske 
få gjort nogle julgaveindkøb. Gider 
man ikke Strøget, kan man tage en tur 
ned ad Vesterbrogade, hvor der har 
etableret sig en del spændende butik-
ker. Er man ikke til shopping, er der 
en masse museer, som man ikke har 
set endnu.
Af aktuelle særudstillinger kan nævnes, 
at møbeldesigneren Børge Mogensen 
i år ville være fyldt 100 år, og at det 
markeres med udstillingen ”Møbler til 
folket” i Design Museet.
Et besøg værd er også Slotsholmen, 
som bl.a. rummer ruinerne under 
Christiansborg, de kongelige stalde, 
riddersalen med gobelinerne og det 
lille teatermuseum. 
København er altid et besøg værd, og 

med dets gode offentlige transport 
kan man komme langt omkring, skulle 
man blive træt i benene.
Og så er der jo også det julepyntede 
Tivoli.
Flensborg amt går ud fra, at der vil 
være julemarked i Den Grå Hal på 
Christiana, som helt sikkert vil være en 
spændende og anderledes oplevelse.
Fra København starter hjemturen kl. 
20. 
Bindende tilmelding fra nu og indtil 
der ikke er flere pladser, dog senest 
den 28. november, på telefon 0461 
14408 155 eller e-mail flamt@syfo.
de. Betaling indenfor 2 uger. Ens plads 
i bussen er først sikret, når billetten er 
betalt. 
Pris for busrejse og let morgenmad: 
Voksne medlemmer 30 euro, børn 
0-18 år 20 euro, ikke-medlemmer 37 
euro.
Pris for busrejse, let morgenmad og 
Tivoli-entré: Voksne medlemmer 42 
euro, børn 0-8 år 20 euro, børn 8-18 
år 30 euro, ikke-medlemmer 49 euro.

Flensborg
Bykirke

Bowling med SSF

Børnenes plakater
kalder til stort optog
[KONTAKT] SSF-distrikt Egernførde 
har fået lavet nogle søde plakater, der 
gør opmærksom på, at de danske for-
eninger og institutioner i Egernførde og 
Risby indbyder til stort lanterneoptog 
fredag den 31. oktober med afgang kl. 
18 fra Medborgerhuset på H.C. An-
dersensvej.
Plakaterne er lavet i en konkurrence 
for lokale børnehave- og skolebørn. 
SSF udpeger vinderne uden at have 
kendskab til hvem der har lavet det 
indsendte materiale.
Børnehaveplakaten blev vundet af 
”Banditterne” fra Egernførde Børne-
have.

Skoleplakat-vinder blev Ida Johanna 
Petersen (10) fra Jes Kruse-Skolens 5. 
klasse.
Som belønning vankede et mindre 
beløb.
Plakaterne hænges op allevegne i 
Egernførde og opland, så der kommer 
rigtigt mange børn med søskende, 
forældre og bedsteforældre til lanter-
neoptog den 31. oktober.
Efter optoget kan der købes kaffe og 
andre drikkevarer, vafler og pølser på 
Jes Kruse-Skolen.

[KONTAKT] SSF Rendsborg indbyder 
medlemmer og gæster til bowling 
onsdag den 8. oktober kl. 18.30 på 
bowlingbanen i Grevegade/ Grafenstr. 
4, Rendsborg.
Det koster 8 euro for medlemmer og 
10 euro for ikke-medlemmer.

Der spilles tre runder, og man kan 
regne med at være færdig klokken 21.
Bindende tilmelding til Anke Ahrens, 
04331-29297 eller Margret Man-
nes, 04331-6645 932, m.mannes@
me.com senest 3. oktober.

[KONTAKT] De fem danske kirker/ 
menigheder i Flensborg arbejder 
sammen og gør under overskriften 
”Flensborg Bykirke” her på KONTAKT 
opmærksom på den kommende tids 
fælles tiltag.
Alle kirkernes medlemmer er vel-
komne.
14. oktober, 9.00: Morgenmad og 
-andagt i Skt. Jørgen, Adelby Kirkevej/ 
Adelbyer Kirchenweg 34.
26. oktober, 14.00: Flensborg-
menighedernes efterårsmøde i Hel-
ligåndskirken med prædikant Ole Juul 
og dennes efterfølgende foredrag om 
”At være fortalt” i menighedslokalerne 
Stuhrs Allé 17.

Glade vindere: Hele ”bandit”-gruppen fra Egernførde Børnehave og Ida Johanna 
Petersen t.h. (Foto: privat)

Børnehave-kategoriens vinderplakat. Skole-kategoriens vinderplakat 30. oktober, 19.30: Spil Dansk-Dag i 
Ansgar, Aabenraagade/ Apenrader Str. 
25: Thomas Krogh (foto), baryton, og 
Peter Elkjær Petersen, orgel - danske 
salmer og orgelmusik af bl.a. Hartmann 
og Gade.

31. oktober: Reformationsdag (foto: 
Martin Luther) med skolegudstjenester. 

6. november: 19.30: Sogneaften om 
kristne symboler (foto: folkekirkens 
logo) i Skt. Hans, Kappelgade/ Kappel-
ner Str. 38.



HOLTENÅ SSF

NYTÅRSKONCERT MED LAUSENIANA

ENGELSBY SSF

BRÆTSPIL OM 1864
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København fra sin bedste side
[KONTAKT] I strålende solskin op-
levede 48 medlemmer og deltagere 
i danskundervisningen i SSF-distrikt 
Holtenå København fra byens aller-
bedste side. Godt forberedt af turens 
tilrettelægger Mette Salomo og efter-
skolelærer Mogens Østergaard ankom 
bussen fredag til København, hvor 
deltagerne havde lejlighed til at kigge 
lidt på aftenlivet.
På programmet om lørdagen stod en 
havnerundfart, hvor man kom forbi 
de fleste turistattraktioner - den Sorte 

Diamant, Den lille Havfrue, Nyhavn, 
operaen og Christianshavns kanaler. 
Den Sorte Diamant viste, at den sva-
rede til sit navn: Solen skinnede på 
vandet og genspejlede sig i facaden, så 
den så ud som en diamant.
Om eftermiddagen stod Rosenborg 
Slot med kronjuvelerne og Rundetårn 
på programmet. Dagen afsluttede med 
aftenbesøg i Tivoli.
Søndag formiddag gik turen til Vor 
Frelser Kirke og et lille svip ind på 
Christiania. Derefter blev der kigget på 

noget af det nye København med den 
moderne arkitektur i Ørestaden, inden 
turen fortsatte mod Fredensborg Slot 
og Frederiksborg Slot.
Efter et besøg søndag eftermiddag i 
Roskilde Domkirke gik det tilbage over 
Storebæltsbroen til Sydslesvig.
Noget senere end ventet kunne delta-
gerne stige af bussen for i dagene der-
efter at forarbejde alle indtrykkene.
Alt i alt en vellykket tur med velop-
lagte deltagere.
 ms

Holtenåerne ved Rosenborg Slot. (Foto: privat)

OKSEVEJENs SKOLE/ ST.VI-VANDERUP BØRNEHAVE

Vinder gratis koncert
[KONTAKT] 18 skoler og ni børnehaver fra hele lands-
delen reagerede på Spil Dansk-Dagens sydslesvigske 
organisationskomites tilbud om en gratis koncert. Det 
både glædede og overraskede komiteens medlem-
mer, bestående af repræsentanter for SdU, SSF, Sko-
leforeningen, biblioteket og Aktivitetshuset.
Ved lodtrækningen blandt de deltagende skoler var 
Oksevejens Skole heldig for 2. år i træk. De vandt en 
skolekoncert med bandet Mek Pek og aftaler selv da-
toen. Og det er ikke som tidligere blot en klasse, der 
vandt, men hele skolen.
Børnehaverne havde indsendt en lydfil, hvor børne-
havebørnene sang ”Se den lille kattekilling”, med og 
uden pædagogledsagelse, med og uden guitar, mere 
eller mindre kreativ. Det satte juryen på en hård op-
gave at finde en vinder, men en afgørelse skulle jo 
træffes.
Her vandt Store Vi-Vanderup Danske Børnehave en 
koncert med bandet Scat-Cats den 29. oktober om 
formiddagen, som de også gerne må indbyde yderli-
gere gæster til.

Tinne Virgils, SdU, Tue Küssner, Skoleforeningen, begge t.v., og 
Karl Fischer, biblioteket, t.h., følger spændt Aktivitetshus-lykkefeen 
Sarah Kepplers lodtrækning om en skolekoncert.

Billetsalg allerede nu
[KONTAKT] Harreslev SSF og Flens-
borg Amt SSF eksperimenterer gerne, 
så for første gang sælger de billetter til 
Lauseniana-nytårskoncerten søndag 
den 25. januar kl. 15 i Holmberghal-
lerne i Harreslev allerede nu, hvor de 
ellers har haft en startdag omkring 1. 
december
Promenadeorkestret Lauseniana - bed-
re kendt som ”Slyngelorkestret” - er 
et fællesjysk underholdningsorkester, 
hvis formål er at skabe musikglæde og 
holde den lødige underholdningsmu-

sik levende. 
Repertoiret er vidtspændende - fra 
wieneroperetternes fejende valse-
rytmer over Lumbyes indsmigrende 
melodier til vore dages moderne musi-
caltoner - men det er altid den glade, 
livsbekræftende musik, der spilles. 
Som solist ved nytårskoncerten i 2015 
præsenterer Slyngelorkestret sopranen 
Gitta-Maria Sjöberg. Hun er med sin 
exceptionelle stemme blevet hyldet 
som gæstesolist i store dele af verden. 
Hendes store repertoire omfatter ho-

vedroller som Aida, Tosca, Amelia, 
Desdemona, Tatjana, Jenufa, Sieglin-
de, Madame Lidoine, Hanna Glavari 
og Madame Butterfly.
Hendes rolletolkning af Emilia Marty 
i Janáceks ”Sagen Makropulos”, som 
hun sang i Düsseldorf, København 
og Stockholm, gjorde hende til årets 
sanger 2000, udnævnt af store tyske 
aviser.
Gitta-Maria Sjöberg er Ridder af Dan-
nebrogsordenen af 1. grad.

Spileftermiddage
[KONTAKT] SSF-distrikt Engelsby i 
Flensborg indbyder til regelmæssige 
spileftermiddage i Margrethe Gudme-
Hjemmet, Nyvej/ Neuer Weg 9, hver 
anden onsdag kl. 15.30-17.30.

Målgruppen er børn, unge, forældre 
og bedsteforældre, max. 20 personer.
Første gang: onsdag den 8. oktober; 
tilmelding senest 6. oktober hos Tina, 
3187 414, hhv. Dorte, 3153 016.

SSW-INFOFRÜHSTÜCK

Ein Hafen für alle?
[KONTAKT] Der SSW Flensburg lädt 
ein zum Informations- und Diskus-
sions-Frühstück ”Flensburger Hafen 
2.0” am Sonntag, 12. Oktober ab 11 
Uhr im Flensborghus, Norderstr. 76 in 
Flensburg.
Die SSW-Ratsherren Edgar Möller und 
Glenn Dierking möchten informieren 
und Meinungen hören.
Bereits vor einigen Jahren wurde auf 
Initiative des SSW der Hafen-Master-
plan ins Leben gerufen. Politik und 
Stadtverwaltung haben gemeinsam 
mit den Bürgern und Interessierten 
eine langfristige, bürgerorientierte und 
übergeordnete Planung für den Flens-
burger Hafen erarbeitet.
Damit sollte endlich Schluss sein mit 
Stückwerk und Rosinenpickerei. Am 
Hafen kann man sich erholen, Geld 
verdienen und wohnen. So sieht es 
der Masterplan vor, der allerdings 
noch nicht verabschiedet wurde. 

Faktisch hat die Stadt derzeit ein Pla-
nungsvakuum.
In den letzten Monaten haben sich 
viele Einzelinteressenten gemeldet. 
Was halten die Flensburger davon? 
Was sagen sie zum geplanten Hotel 
auf der Galwik? Was soll anstelle der 
Silos am Ostufer gebaut werden? 
Brauchen wir Bahnlinien am Hafen? 
Wo sollen die Autos parken?
Alle diese Fragen möchte der SSW 
gemeinsam mit allen Interessierten 
besprechen und diskutieren. Der SSW 
wird seine Ideen und Pläne vorstellen, 
verspricht Katrin Möller, Vorsitzende 
des SSW Flensburg.
Es wird ein kleiner Imbiss mit Geträn-
ken gereicht.
Anmeldung beim SSW-Kreisverband 
Flensburg, Schiffbrücke 42, Flensburg, 
Tel. 0461-11408 127 oder info@ssw-
flensburg.de.

Sælges på
Flensborghus
[KONTAKT] I anledning af 
150-året for Slaget på Dybbøl 
udgav Grænseforeningen bræt-
spillet ”1864”, et quizspil á la tri-
vial pursuit. Salget er gået forry-
gende. Og nu sælges spillet også 
på Flensborghus i Flensborg.
Det er SSFs håb, at spillet også i 
Sydslesvig bliver et spil for hele 
familien, og at det kan være 
med til at formidle kendskab til 
de skæbnesvangre begivenhe-
der i Sønderjylland i midten af 
1800-tallet.
”1864” er ikke blot en quiz om 
historisk viden, men handler 
også om, hvordan nederlaget og 
konsekvenserne af at være blevet 
en småstat har påvirket dagens 
Danmark. Gennem en underhol-

dende og spændende quizduel 
skal man vinde og efterfølgende 
redde flest mulige danske solda-
ter og officerer frem til evaku-
ering fra Als og videre til Fyn.
Alle kan være med, men spillere 
i alderen 12-100 år har nok mest 
glæde af spillet.
I spillet er indlagt en kortfattet 
beskrivelse af historiens gang 
samt et gratis seks måneders 
medlemskab af Grænseforenin-
gen, som man kan forære en ven 
eller et familiemedlem.
Spillet sælges til GF-medlemmer 
(oplys medlemsnummer) for 249 
kr. / 33 euro plus porto og til 
ikke-GF-medlemmer, eksempel-
vis SSFere, for 299 kr. / 40 euro 
plus porto.

1864-spillet sælges nu også på Flensborghus. (Foto: GF)
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Fuldt hus
i kirke og
menighedshus
[KONTAKT] Søndag den 28. september var der høst-
gudstjeneste i Ansgar kirke i Flensborg, hvor Flensborg 
Y´s Men´s Club, FDF Flensborg og andre interesserede 
deltog. Mens FDF-orkestret fra Flensborg sammen med 
FDF-orkestret fra Tønder spillede præludiet, bar væbner 
Thore Paulsen FDF-kredsfanen op igennem kirken.
Efter ham bar FDFere forskellige høstofre - blomster og 
frugter - op til det flotte bord, som Gisela Zeuch og bør-
nehavebørn havde pyntet så flot op til børnehavernes 
høstgudstjeneste fredag den 26. september.
Høstgudstjenesten sluttede af med et festligt og flot post-
ludium, som de to FDF-orkestre havde indøvet, mens 
kredsens fane blev båret ud af Thore Paulsen.
Efterfølgende tog mange imod tilbuddet om at komme 
ind i menighedshuset, hvor der blev serveret helstegt 
pattegris.
Inden gevinsterne fra lodseddel-salget blev trukket, var 
der modeopvisning med tøj fra Bangla-shoppen i Nør-
regade. Mannequinerne var FDF-lederne Ina, Suse, 
Marie og Sten. Efter at vindernummerne for de 20 fine 
gevinster var blevet trukket, var der helstegt pattegris, 
kaffe og te.
 sta

Mannequinerne efter catwalken - f.v.: Ina, Marie, Sten, og Suse. (Fotos: privat)

Væbner Thore får for-
klaret, hvordan man 
bærer en FDF-fane, af 
morfar Ebbe, som også 
har været FDFer.

Tre glade FDFere bærer 
høstofferet ind i kirken.

En herlig aften
[KONTAKT] Der sker noget ude på 
landet - hele tiden. I Treja SSF havde 
de en aldeles pragtfuld aften med 
Rødkål & Sauerkraut, Eberhard von 
Oettingen og Dirk-Uwe Wendrich, 
henlagt til Ørsted Danske Børnehave. 

Her er der en scene, og der var plads 
til henved 100 deltagere.
SSF-distriktsformand Udo Jessen glæ-
dede sig over, at arrangementet var 
blevet lagt netop det sted. Mange 
unge medlemmer var kommet, også 

fra distriktets danskkursus.
TV Syd var der også og optog seancen. 
Journalist Søren Vesterby og hans team 
har igennem de seneste uger optaget 
land og folk i Sydslesvig. Og det kom-
mer der en udsendelse ud af engang 
i oktober, en blanding af moderne 
historieformidling, underholdning - in-
fotainment for feinschmeckere.
Ligesom Rødkål & Sauerkrauts pro-
gram, uden besserwisseri men med 
bidrag, der får én til at spekulere lidt: 
Når Ole sidder på sin knold, er det så 
en knold eller blot et stykke træ? Kan 
Wackelpudding serveres på dansk? 
Vittig underholdning med esprit, også 
inkluderende Istedløven.
Og en runde med Benny Andersens 
”Om lidt er kaffen klar” blev det også 
til. Plus dans.
SSW-formand Flemming Meyer deltog 
også i arrangementet, anerkendende 
smilende om aftenens forløb men en 
anelse træt oven på det p.t. anstren-
gende arbejde i landdagen.
Forestillingen med Rødkål & Sauer-
kraut gentages i morgen, fredag den 3. 
oktober (fridag i Tyskland) med mor-
genkaffe kl. 10 på Slesvighus.
 Johanna

Fra ældrearbejdet

I Sorte Margretes fodspor

[KONTAKT] I SSFs Humanitære Ud-
valgs beretning på hovedstyrelsesmø-
det sidst fortalte formand Leif Volck-
Madsen om dele af ældrearbejdet i 
Sydslesvig.
Han næcvnte bl.a.:
I maj var de aktive pensionister på en 
ekskursion til Herning, hvor vi bl.a. fik 
lejlighed til at besøge et nyåbnet cen-
ter midt i byen, hvor alle kommunens 
tilbud til de ældre var samlet.
Og det var ikke småting, vi her blev 
præsenteret for, og vi var behørigt im-
ponerede.
Her kunne alle ældre medborgere 
komme lige fra morgenstunden og 
faktisk blive underholdt/ aktiveret da-
gen lang alle ugens dage, vist bortset 
fra søndag, men det er nok, fordi de 
den dag passende kan gå i kirke, hvad 
mange af dem nok også gør – skulle 
jeg hilse og sige; det er jo trods alt 
Herning, vi snakker om.
Men i dette hus var der værksteder af 
alle mulige slags, der var café, der var 
bibliotek og avislæsestue – you name 
it.
Noget sådant kan vi hernede jo hver-
ken helt eller halvt leve op til, og det 
skal vi da heller slet ikke prøve på.
Og når jeg ser på, hvad der ydes af 
arbejde og fantasifuld indsats rundt 

omkring i de godt 40 ældreklubber i 
Sydslesvig, ofte i beskedne rammer og 
med beskedne budgetter, så synes jeg 
såmænd, at det er rigtig godt klaret af 
klublederne og deres medhjælpere, 
der året rundt tager ansvar for, at æl-
dre indbydes til samvær med aktivite-
ter og hyggelige timer i de mange store 
og små klubber.
I udvalget mærker vi såmænd ikke så 
meget til dem; i det daglige finansierer 
de selv deres aktiviteter, men det kan 
selvfølgelig også kun lade sig gøre, for-
di alt arbejde udføres ad frivillighedens 
vej, og fordi ingen af klubberne har 
husleje at betale, da det jo i de fleste 
tilfælde er menigheder eller distrikter, 
der lægger lokaler til.
Dog er den julecheck på et par hun-
drede euro, de fleste klubber mod-
tager fra udvalget, særdeles kærkom-
men. Den er dog desværre de sidste år 
blevet mindre i takt med, at de fonde, 
de bidrager til checken, får mindre ud-
bytte af deres formue.
Som sagt – alle i klubberne arbejder 
frivilligt, og det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at det med tiden ikke 
er blevet nemmere at holde sammen 
på en klub.
Det kræver ildhu og entusiasme at 
blive ved med at finde på og inspirere.

[KONTAKT] SSF Husum amts udsolgte 
udflugt til Mecklenburg-Vorpommern 
blev en succes.
Køreturen var lang. Især for dem, der 
var stået på i Bredsted. Men selv de 
syntes vist, det var den lange tur værd. 
Klosterkirken i Bad Doberan er et 
monumentalt bygningsværk. Godt en 
time tog det at blive ført rundt i den 
og få at vide, hvilke hertuger der nu lå 
her eller havde bekostet det relikvie. 
Ganske vist gled guiden helt uden om 
den danske dronning, som ligger be-
gravet her, men det vidste deltagerne 
fra Sydslesvig jo selv: Margrete Sambi-
ria, også kaldet Margrete Sprænghest 
og Sorte Margrete, gift med Christoffer 
1. i 1248, i 1252 kronet sammen med 
ham, død december 1282. 

Byrundgangen i Wismar stod Lars Sø-
rensen, som har været der flere gange, 
for. Han kunne blandt andet berette, 
at der en gang havde været hele 200 
bryggerier i Wismar.
De fik alle sammen deres vand til øllet 
fra kanalen Frische Grube, der løber 
gennem byen. Nu ser dens vand ikke 
længere ud til at være øl-egnet.
Efter et fortræffeligt aftensmåltid på 
restaurant Alter Schwede var der tid 
til et par timers programfri hygge på 
hotellet. 
Søndagen bød på et besøg på slottet i 
Schwerin. De fyrstelige og hertugelige 
gemakker er restaureret og genskabt så 
godt, det lader sig gøre.
Flere fotos på www.syfo.de
 ph

Kanalen t.v. bag Lars Sørensen og lytterne har tidligere leveret vand til 200 brygge-
rier. Alle, der havde grund ud mod den, kunne få borgerbrev som brygger. (Fotos: 
Peter Hansen)

Mecklenburgsk flæskesteg hører med til sådan en tur.

Musikalsk
morgenmad
[KONTAKT] SSF Slesvig Centrum-
Nord indbyder til ”Frühschoppen” i 
morgen, fredag den 3. oktober fra kl. 
10 på Slesvighus. Der bliver serveret 
traditionelle godbidder, og musikalsk-
satirisk underholdning med ”Rødkål & 
Sauerkraut”.

Ude i køkkenet forberedte tre SSFere lækker mad til folk i salen: f.v. børnehavele-
der Pia Rehbein, lærer Bjørn Rosenbaum og formand Udo Jessen.

Rødkål & Sauerkraut på scenen i Ørsted Børnehave. (Fotos: Bernd Bossemeier)
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 Figaros/Theater in dänischer Sprache
 HMS Pinafore 
 On/Mi 12.11.14 • 15:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg Fo
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 Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache
 Skatteøen 
 On/Mi 28.01.15 • 18:00 • Nordfrieslandhalle, Læk/Leck Fo

to
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 Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache
 Bang og Betty 
 On/Mi 11.02.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg Fo

to
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 Uppercut Danseteater/Modernes Tanztheater
 I Am & Differences  
 Lø/Sa 08.11.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg Fo

to
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rg

 Teatret Møllen/Theater in dänischer Sprache
 Guldgraveren 
 Ti/Di 28.10.14 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig/Schleswig

 Den Jyske Opera/Italienische Oper mit dänischen Rolltexten
 La bohème 
 To/Do 06.11.14 • 19:30 • Idrætshallen, Flensborg/Flensburg

 Nørregaards Teater/Theater in dänischer Sprache
 En blærerøvshistorie 
 On/Mi 26.11.14 • 20:00 • Husumhus, Husum

 Comedieteatret/Theater in dänischer Sprache
 Mord på Skackholm Slot 
 Ma/Mo 12.01.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

 Koncert/Konzert
 Ludwig Van
 Supportband: Ghosttrip 
 Fr 31.10.14 • 21:00 • Volksbad, Flensborg/Flensburg

             Sønderjyllands Symfoniorkester
         Mihaela-Ensemble, Finn Sigfusson Quartet
              Ti/Di 20.01.15 • 19:30 • Læk Danske Kirke, Læk/Leck

             Sønderjyllands Symfoniorkester
         Berwald, Abrahamsen, Sibelius
              Fr 06.02.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

             Sønderjyllands Symfoniorkester
         Strygerensemble/Streicher-Ensemble
              On/Mi 21.01.15 • 19:30 • Uffe-Skolens kirkesal, Tønning/Tönning

       Sønderjyllands Symfoniorkester
     Gymnasiekorkoncert/Gymnasienchorkonzert
        To/Do 12.03.15 • 20:00 • A.P. Møller Skolen, Slesvig/Schleswig

       Sønderjyllands Symfoniorkester
     Skurke og helte/Schurken und Helden
        Fr 20.03.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

            Koncert/Konzert
           Gitte Hænning
              Fr 31.10.14 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig/Schleswig

            Koncert/Konzert
           SSF & SdU præsenterer/präsentieren
         Tina Dico
              Fr 31.10.14 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

   

            

 Sønderjyllands Symfoniorkester
 Jul for hele familien/Weihnachten für die ganze Familie
 Fr 12.12.14 • 19:00 • Stadthalle, Nibøl/Niebüll

   Ljud
   The Invasion

Aliens indtager Haderslev og Flensborg! En 
virus, der udforsker byen og skaber kontakt 
til menneskerne. Heldigvis er de synlige – 
de er nemlig pinke!

   Ymedioteatro
   Sie7e

Et teater på hjul. Indeni, syv kvadratmeter.
Plads til kun 15 tilskuere, men alligevel plads
nok til, at de største drømme kan udspille sig.

   Global Stories
   Med andre øjne

Se verden ud fra et nyt perspektiv, glem 
hvordan du plejer at se ud, skift identitet 
og oplev byen med dit nye udseende.

   Teater Glad
   Helte

I en verden ramt af finanskrise, depression og 
alment mismod er der brug for helte! Kærlig-
heds-, revolutions-, wellness- og hverdags-
helte, men de har brug for hjælp. DIN hjælp.

   Vild Kammerat
   Ingen kære mor

En forestilling om skilsmisse og kærlighed –
tilsat chat, mordforsøg og magi. Oplev en 
interaktiv forestilling om den moderne 
skilsmissefamilie.

   Teatret Møllen
   Tilbage til Haifa

Forestillingen handler om konflikten mellem 
jøder og palæstinenser og om børn der bliver 
forladt. Hvad sker der ved genforening – 
er det muligt at tilgive?

   Teatret Møllen
   Guldgraveren

Fire mænd med et væld af instrumenter 
spiller, synger og fortæller historier om det 
at rejse væk hjemmefra og søge lykken under 
nye himmelstrøg.

   Schnawwl
   Freche Fläche

En maler tager os med på en rejse, der åbner
et væld af muligheder. Hele rummet omdannes
til et maleri, som børnene selv kan være
med til at ændre.

   Agora Theater
   Flugversuche

Med leg, dans og levende musik, vil de tre
himmelske spillere fortælle en historie om 
at flyve og falde, og hvad det betyder ikke 
at kigge væk, men at tage ansvar.

   Ciaccona Clox
   Regentrude

Af Theodor Storm. En varm sommer, udtørrede 
marker og vandbeholdninger bliver mindre. 
Noget skal ske. Vi følger aktørerne gennem 
tørke, angst og nød, men vi oplever også håb 
og tillid.

 Jazz på Flensborghus/Jazz im Flensborghus
 DR Big Band
 Ti/Di 07.10.14 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

www.ddk-festival.
dk

de

 Sønderjyllands Symfoniorkester
 Jorunn-Ensemble, Messingensemble
 Ma/Mo 19.01.15 • 19:30 • Bethlehem-Kirche, Kiel

 Sønderjyllands Symfoniorkester
 Gade, Schumann, Mozart 
 To/Do 09.10.14 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

       Dansk Danseteater/Modernes Tanztheater
     Carmina Burana 
        To/Do 19.02.15 • 20:00 • Husumhus, Husum Fo
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       LANDSTEATRET/Theater in dänischer Sprache 

     A Picasso 
        Ma/Mo 02.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

       Det Kongelige Teater/Theater in dänischer Sprache
     Tove! Tove! Tove! 
        On/Mi 11.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg Fo
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       Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache
     Festen 
        Lø/Sa 21.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg Fo

to
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       Teatret Svalegangen/Theater in dänischer Sprache
     Inga og Lutz
        To/Do 23.04.15 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig/Schleswig Fo
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       Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache
     En Skraldespandskabaret
        Ti/Di 26.05.15 • 19:00 • Nibøl Danske Skole, Nibøl/Niebüll
      On/Mi 27.05.15 • 19:00 • Uffe Skolen, Tønning/Tönning
      To/Do 28.05.15 • 19:00 • Medborgerhuset, Egernførde/Eckernförde
      Fr 29.05.15 • 19:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

6. Dansk - Tysk Børneteaterfestival

26. september til 1. oktober 2014 • Hvor går grænsen?

Billetter • Tickets • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 
SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensborg eller ved indgangen
SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter Flensburg oder an der Abendkasse

ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2014/2015

VERANSTALTUNGEN
in Südschleswig 2014/2015
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