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Ugens overskrifter

STAND UP FOR TILMELDTE

Gratis Gintberg-show
på Flensborghus

Litteratour ´14

[KONTAKT] 5./6. september er der forfattertræf i
Flensborg to gange. Blandt de medvirkende er Erling
Jepsen.

Læs mere på KONTAKT side 3

[KONTAKT] Mandag den 1. september fra kl. 19 optager Danmarks
Radio et show ”Gintberg på Kanten
af mindretallet” med den populære
stand up-komiker Jan Gintberg på
Flensborghus.
Har man lyst til at overvære optagelserne, bedes man melde sig - forpligtende - til i receptionen på Flensborghus, tlf. 0461 144080; med navns
nævnelse, telefonnummer og antal
ønskede pladser. Telefonen er åben
hverdage kl. 10-14.
Dørene til Gintberg-showet på Flensborghus åbnes (kun for tilmeldte) kl.
18.30, og der er sørget for, at vand,
vin og øl kan købes inden showet den
mandag.

Om sprog

[KONTAKT] Forbundsregeringens mindretalskommitterede og Mindretalsrådet arrangerer sprogkonference i Berlin i november.

Læs mere
mere på
på KONTAKT
Kontakt side
side 4x
Læs

For børn

[KONTAKT] FDF inviterer flere skolebørn inden for
til meningsfyldt fritid.

Læs mere på KONTAKT side 4

Jan Gintberg

SYDSLESVIG - ER I DER?
”Hva så Sydslesvig… Er I der? Er der
overhovedet noget at grine af, når
man er mindretalsdansker syd for
grænsen?”
Det spørgsmål stiller komikeren Jan

Gintberg, når han mandag den 1. september gæster Flensborghus og laver
et gratis stand up-show.
Her tager han temperaturen på det
”dansk-tyske mindretal” og forsøger at
finde helt ind til kernen af det dansksindede Sydslesvig.
Showet bliver filmet og brugt i forbindelse med tv-udsendelsen ”Gintberg
på Kanten”, som sendes til efteråret
på DR1.
Det bliver en aften med dansk-tysk
selvironi og forhåbentlig også små forløsende grin.
Det er gratis at deltage, men der er et
begrænset antal billetter, og derfor er
tilmeldingen bindende hos SSF.
Dørene åbner klokken 18.30 og showet starter klokken 19.
DR sætter aldersgrænsen til 15 år.
På Flensborghus´ p-plads vil der kun
være begrænset plads den aften.
I ugen inden showet drager DR rundt i
Sydslesvig på reportage.

ERSTATNINGSFORESTILLING

Sax & orgel

[KONTAKT] Usædvanligt - men smukt: I aften er
der koncert for sax og orgel med Michael Lund og
Randi Mortensen i Ansgar Kirke i Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 5
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Sydslesvigsk Forening

Fælles
kommunikationsindsats

[KONTAKT] I forbindelse med
Grænseforeningens bestyrelsesmøde 30. august i Flensborg
holder foreningen og Det
sydslesvigske Samråd et fællesmøde dagen forinden - og
her er kommunikation sat på
dagsordenen.
Grænseforeningens nye formand Mette Bock og generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
orienterer om foreningens
kommunikations-strategi med
udgangspunkt i foreningens
formål, vision, værdier og mission med fokusområderne:
Mødet mellem sydslesvigere
og danskere samt hvordan
fortællingen om mindretallet
formidles. I den forbindelse
indgår også ansættelsen af ny
kommunikationschef og redaktør for medlemsbladet Grænsen - og et muligt samarbejde
mellem Grænseforeningen og
de sydslesvigske organisationer
herom.
SSFs formand Jon Hardon Hansen og generalsekretær Jens A.

Christiansen orienterer på fællesmødet om hovedresultaterne
og perspektiverne i Bysteds
kommunikationsanalyse, efter
at Sydslesvigudvalget har afbrudt projektet.
Endelig gør Skoleforeningens
næstformand Udo Jessen og
direktør Anders Molt Ipsen rede
for foreningens overvejelser om
at etablere et såkaldt ”besøgskontor”, der skal organisere
besøgene nordfra.
Fællesmødet afrundes med en
debat om, hvordan man - sammen - kommer videre.
Der er lagt op til en åben og
perspektivrig meningsudveksling, som SSF håber munder ud
i målrettede konstruktive overvejelser, alle involverede kan
bakke op om.
SSF ser helt klart en mulighed
for et mere effektivt samarbejde
med Grænseforeningen, når
det gælder at øge mindretallets
synlighed i den danske medieverden.

SYDSLESVIGSK FORENING

Johnny Cash i Harreslev
[KONTAKT] Café Liva kommer med
erstatningsforestillingen ”I am Johnny
Cash” i stedet for den aflyste forestilling ”Den sidste turist” tirsdag den 9. september kl. 20
i Harreslev Danske Skole.
Købte billetter kan videre
bruges til denne erstatningsforestilling, hhv. hvis man
ikke er interesseret i forestillingen, kan billetterne
returneres hos alle SSFs sekretariater.

tælle om rigtige mænd end to kvinder?
Et skævt, intenst og opløftende syn på
livet sat sammen af instruktøren, skue-

I AM JOHNNY CASH
Der er ikke mange Johnny
Cash’er i verden. Slet ikke i
dag, hvor alt skal være perfekt, lækkert, nemt, hurtigt
og lykkeligt. Alle suser igennem livet, som var det et
væddeløb - men pludselig,
midt i alle fortrædeligheder
og stress, så kan man høre
mesteren synge. Og med et
lille skævt smil, nikker man
indforstået og si’r for sig
selv: ”I am Johnny Cash”.
At være Johnny Cash er at
være en rigtig mand, og
hvem er vel bedre til at for-

spilleren og flere gange Reumert-vindende Mads M. Nielsen og komponisten & kapelmesteren Lasse Schmidt,
kendt fra bl.a. Nørrebro Teaters fantastiske neo-musical
Next to Normal.
På scenen til at fortolke
både Johnny Cash og mænd
i al almindelighed står to
unge og nogle af den generations mest talentfulde
sangerinder, skuespillere
og performere: Frederikke
Maarup Viskum & Astrid
Højgaard.
Cabaretten havde stor succes på Cafe Liva i forsommeren 2014, hvor pressen
bl.a. havde flg. rosende ord:
Kultunaut: “Denne forestilling fortjener at blive set. Og
hører man ikke til blandt
dem, der allerede elsker
Johnny Cash, ja så garanterer jeg, at man kommer til
det!”
CPHCulture: “Og hold da
helt kæft, hvor kunne de
synge!”
BT: “Smuk Johnny Cashkabaret i Nyhavn.”

SSW

Sommermøde på Christianslyst
[KONTAKT] I morgen, fredag den 22.
august er der SSW-sommermøde kombineret med et åbent hovedudvalgsmøde på Christianslyst ved Sønderbrarup/ Süderbrarup for alle interesserede.
Kaffe fra kl. 14.30. Mødet starter kl.
15.
Efter velkomst ved landsformand
Flemming Meyer taler statssekretær i
socialministeriet i Kiel, Anette Langner

om ”daginstitutioner og undervisningsledsagere i Slesvig-Holsten” men
er også klar til at svare også på andre
spørgsmål som for eksempel om jordemødrene og fødselshjælp.
Efter Langner byder SSW på aktuelle
informationer om landsregeringens
politik, og forslag til landsmøde-resolutioner kan fremsættes.
Efter middagen for tilmeldte kl. 18 fort-

sættes hovedudvalgsmødet kl. 19.30
om SSWs værdier, ris og ros ved Malte
de Grahl med efterfølgende gruppediskussion.
Alle SSWs medlemmer har tale- og
møderet til partiets hovedudvalgsmøder.
Omgående tilmelding via 0461-14408
310 eller info@ssw.de - især m.h.t.
spisningen - er dog påkrævet.
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AKTIVE KVINDER

EGERNFØRDE

Horsens og Odense venter
[KONTAKT] DSH Foreningen af Aktive
Kvinder i Sydslesvig tager nu fat på
efteråret og beder om, at man sætter
kryds i kalenderen:
3. oktober - informationstur til Horsens: Vi starter kl. 7.30 fra Skovby/
Schuby, Betriebshof Bölck, og kl. 8 fra
Flensborg fra Sundhedstjenesten.
Vi skal se på det nye fængselmuseum.
Bagefter er der tid til at gå rundt i Horsens. På hjemturen får vi aftensmad i
Åbenrå.
Bindende tilmelding senest den 17.
september.

7. december - adventstur til Odense:
Vi starter kl. 8 fra Skovby/ Schuby, Betriebshof Bölck, og kl. 8.30 fra Flensborg fra Sundhedstjenesten.
Bindende tilmelding - og yderligere information - senest den 30. november
hos Karen Scheew, tlf. 0461 490 2822
eller mail karen.scheew@t-online.de
hhv. Karin Becker, tlf. 04621 26919
eller mail karinbecker@versanet.de
Ikke-medlemmer sættes i første omgang på en venteliste.
KS

SSF HOLM SKT. JØRGEN

Til vennerne
i Kerteminde
[KONTAKT] Lørdag den 30. august er
det det slesvigske SSF-distrikt Holm
Skt. Jørgens tur til at besøge vennerne
i Kerteminde.
Bussen er bestilt, men vi kan da sagtens være flere, meddeler distriktsbestyrelsen, der lover, at det bliver
en dejlig dag med lækker mad på
marinaen.
Vennerne har tilrettelagt en herlig eftermiddag.
Der er start kl. 8 fra Ansgarsalen i Bis-

marcksgade. Og der køres fra Kerteminde igen ca. kl. 18.
Bestyrelsen håber på tilmeldinger så
hurtigt som muligt, da Gunvor skal
melde deltagerne til restauranten.
Hele dagen koster 25 euro og lidt danske kroner til drikkevarerne og måske
kaffen til turen op til Kerteminde.
Kirsten på telefon 51670 eller sekretariatet på telefon 23888 tager imod
tilmeldinger.

BORGERFORENINGEN

Besøger Dollerup
[KONTAKT] Mandag den 25. august er
den selskabelige Borgerforening Flensborgs medlemmer på udflugt til Dolleruper Destille.
Der indledes kl. 18.30 med, at deltagerne overværer den såkaldte showbrænding, hvor der under brændingen
gives et par smagsprøver. Som nemt
kan være medvirkende til, at der efterfølgende aflægges besøg i butikken for
indkøb af forsyninger til hjemlige sammenkomster.

Derpå fortsættes i cafeen for spisning af
snitter og en ny forfriskning.
Deltagerne kører til Dollerup i egne biler, men lad ingen plads i bilen være ledig, for man kan altid tage gode venner,
naboer m.m. med til en hyggelig aften.
Forudsat tilmelding senest i dag, 21.
august til Aase Abild på tlf. (0461)
23856, så der kan være dækket behørigt op til de forventeligt mange deltagere.
IO

Ugen der kommer
22.
SSW: Sommermøde og hovedudvalgsmøde på Christianslyst kl. 15
SSF-distrikt Læk og ældreklubben: Grillaften ved pensionistboligerne kl. 17

23.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 12
SdU: Kvalifikationsstævne i petanque for 6-mands hold ved Harreslev Danske
Skole kl. 10

24.
Folkemøde på Ejer Bavnehøj kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Sommerudflugt til Slesvig fra Tønnsenhuset kl. 11
SSF-distrikt Nibøl: Udflugt til Hansa Park fra skolen kl. 7.30

25.
Borgerforeningen Flensborg: Udflugt til Dolleruper Destille kl. 18
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen aflyst

26.
Syng-sammen i Restaurant Borgerforeningen, Flensborg kl. 18.30
Lyksborg Kvindeforening: Mødeeftermiddag på skolen kl. 15.30
SSF- og SSW-distrikt Medelby og omegn og UF: Planlægningsmøde på skolen kl. 20
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
Sønderbrarup Ældreklub: Udflugt til Askfelt fra kirken kl. 14

27.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med den spanske organist Miguel Bernal
Ripoll kl. 19.30
Aktive Kvinder og Seniorklubben Nibøl: Grilleftermiddag i foreningshuset kl. 15
Sild Seniorklub: Kaffe på ”Hofcafé Kleiner Kuhstall” i Tinnum
SSF-distrikt Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

28.
SSF-distrikt Vanderup og Kvindeforeningen: Cykeltur til Tarp fra skolen kl. 19
Læk Kvindeforening: Cykeltur fra skolen kl. 17
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Årets lanterneplakat
efterlyses
[KONTAKT] Alle børnehavebørn og
skoleelever i Egernførde bedes granske, om de har en skjult kunstner gemt
indeni. For her byder lejligheden sig til
at vække den:
SSF Egernførde har brug for en plakat, der indbyder alle til Egernførdes
største lanterneoptog senere på året.
Udkastet skal være på A3 højformat.
Ellers har man frie hænder, og materialevalget er også overladt til en selv.
Husk kun at skrive navn på bagsiden,
så komiteen kan se plakaterne og
udvælge en vinder, uden at kunne se
ophavsbarnets navn.
Som i de seneste år kåres en vinder

både blandt skolebørn og børnehavebørn. Skolebørn kan vinde 50 euro,
børnehavebørn 25 euro; så hvis det er
noget for dig, kan du jo bruge en regnvejrsdag i den lille rest sommerferien,
der er tilbage, på det. Eller gå i gang
sammen med kammeraterne, når skolen er begyndt igen.
Plakatudkastene skal afleveres på
Dansk Sekretariat Egernførde på H.C.
Andersensvej senest den 15. september kl. 12.

En vinderplakat fra sidste år.

Ledige pladser i Serengeti-bussen
[KONTAKT] På Egernførde SSFs familiesommertur, der på utallige opfordringer går til Hodenhagen Serengetipark lørdag den 30. august, er der
enkelte ledige pladser.
Der bliver afgang fra Medborgerhuset
klokken 6.30, og efter ankomsten i
Hodenhagen kl. 10 tages på en fælles,
guidet bustur gennem parken med en
safaribus. Derudover kan man færdes
frit i parken, indtil der køres derfra
igen klokken 17.
Parken tilbyder meget udover vilde
dyr og restauranter.

SSF-medlemmer betaler 28 euro for
voksne og 20 euro for børn. Gæster
betaler 35 hhv. 30.
Prisen inkluderer busturen med en
lækker overraskelse, entré i parken og
safaribussen.
Da distriktet skal bestille entré og safaribus, skal man have en bindende
tilmelding senest 26. august på Dansk
Sekretariat Egernførde, tlf. 043512527 eller per mail til Fred Witt, ssfegernfoerde@t-online.de
Ens pladser i bussen er dog først sikret,
når man har betalt enten kontant på

sekretariatet eller har overført beløbet
på konto i Union-Bank - BIC UNBNDE21XXX - IBAN DE84 2152 0100
0003 0115 34 - med Betreff: Hodenhagen og navn.
Husk at tage kvitteringen med på selve
dagen.
Distriktsformand Fred Witt glæder sig
til en dejlig dag og håber på godt vejr
og utallige oplevelser sammen med
deltagernes familier.
Og der er - som indledningsvist skrevet
- ledige pladser i bussen endnu.

4 dage Nordvestjylland
- alle pengene værd
[KONTAKT] SSF-distrikt Egernførde har
endnu ikke udsolgt sin 4-dages-tur til
Danmark, til Limfjorden og Vesterhavet
25.-28. september. Man kan altså nå at
være med endnu, og man får virkelig
noget for pengene.
Vi tager afsted torsdag den 25. september klokken 9 fra Medborgerhuset,
fortæller distriktsformand Fred Witt, og
han forventer at være hjemme igen søndag den 28. september senest klokken
18. Og i de mellemliggende dage får
deltagerne budt et program af karat:
Med fast opholdssted på Hotel Nørrevinkel i Lemvig (www.norrevinkel.
dk) med frit svømmebad og sauna tager
deltagerne på forskellige rundture i omegnen, både med rigelig mulighed for at
se Limfjorden. Men også vesterhavsbyer
står på programmet.
Således vil deltagerne opleve Gudum
(London), Paris og Rom på én dag.
Efter ankomsten Lemvig bliver der et
kort stop på havnen med et blik på Lem
Vig.
Og efter indkvarteringen ser de nærmere på Lemvig by, kirken, byens centrum,
gågaden, markedspladsen, Damernes
Magasin og havnen.
Købstaden Lemvig er også kendt som
”Lidenlund” fra tegneren Gantriis´s tegneserie.
FREDAG
Fredag køres forbi Rom kirke, Lomborg
kirke og Ramme kirke, gøres holdt ved
Fjaltring Købmandsgård (www.fjaltring.
dk/koebmand), specialbutikken ved
havet, og besøger Fjaltring by, kirke og
Vesterhavet. Også Gammel Damsgård
(www.thise.dk), hvor den Vesterhavsost
lagres, der smager salt og anderledes
end andre danske oste, gæstes.
Endvidere venter Bovbjerg fyr (www.
bovbjergfyr.dk) ude ved kanten af det
40 meter høje Bovbjerg, hvorfra udsigten over havet er en stor oplevelse i al
slags vejr.
Også Ferring gæstes, kystlandsbyen
på Bovbjerg Klint, med sit uspoleret
landskab med frisk, mineralholdig luft
og Ferring sø, en 320 hektar stor brakvandssø, lavvandet, næringsrig men
stærkt forurenet.
Harboøre, den lille fiskerby er rejsemål,
ligesom Thyborøn, hvor man går rundt
på egen hånd med mulighed for frokost

Bovbjerg Fyr på Bovbjerg Klint. Fra sidst i 1800-tallet lykkedes det ved høfdebyggeri
at holde havet - næsten - stangen. Klinten nedbrydes stadig, nu mest pga. nedsivende
vand. Nedstyrtende ler blotlægger en spændende geologisk historie. (Foto: Bovbjerg fyr)
i fiskerhuset Fiskehallen eller Mallemukken, den omvendte fiskekutter (www.
fiskehallen-thyboron.dk & www.mallemukken.dk).
En af Thyborøns seværdigheder er sneglehuset (www.sneglehuset.dk), der er
dekoreret med millioner af sneglehuse,
skabt af en enkelt mand gennem et
langt liv.
100 m fra sneglehuset ligger Thyborønfæstningen med ca. 100 bunkers fra 2.
verdenskrig.
Men man kan også besøge JyllandsAkvariet og Kystcentret (www.jyllandsakvariet.dk & www.kystcentret.dk), hvor fisk,
hajer m.m. kan mødes og røres ved.
Og endelig kan man også se nærmere
på Rav Åges ravsamling.
Det videre turforløb går via Aggerfærgen og rundt om Nissum Breding,
Thyholm og Oddesundbroen til Humlum, hvor Aa-Møllen (www.gudumsogn.
dk/aa-molle.htm), en ca. 500 år gammel
fredet vandmølle, besigtiges, hvorpå
hjemturen til Lemvig sker langs Toftum
Bjerge, Remmerstrand og Nørre Nissum
med rigelig lejlighed til at se Limfjorden.
Om aftenen er det planlagt at se de tre
solnedgange ved Bovbjerg Fyr for dem,
der har lyst: På stranden ser man solen
gå ned, en halv time efter at den er gået
ned i København. På skrænten kan
man se solen gå ned endnu engang. Og
oppe i fyret kan man så se solen forsvinde en tredje gang på samme aften.
LØRDAG
Lørdagsturen går over Bonnet og
Ramme til Bøvlingbjerg til Hornvarefa-

brikken (www.hornvarefabrikken.dk)
og videre til Thorsminde, der ligger på
en bred landtange mellem Vesterhavet
og Nissum fjord. Der bliver en gåtur
på molen, man møder en lokal guide,
og der er fri mulighed for at se slusen,
strandingsmuseet og kirken eller få sig
en kop kaffe.
Videre går det forbi ”Dødmandsbjerget”
til Husby plantage, hvor Kræmmergården ved Bækmarksbro (www.kraemmergaard7660.dk), et frilandsgartneri og
landbrug med gårdbutik venter.
Over Struer køres tilbage til Lemvig,
hvor Thøger Larsen-Museet for religiøs
kunst danner programmet slutpunkt.
På vej hjem til Egernførde søndag gøres
der stop på Klosterheden med dens
storslåede natur og en af Danmarks største skovplantager og Danmarks eneste
vilde bæverbestand.
PRIS
Medlemsprisen på 299 euro per person
inkluderer alle busture, tre overnatninger, morgenmad og aftensmad med
1 øl, vand eller vin, fri svømmehal og
sauna.
Ikke-medlemmer betaler 349 euro.
Der er mulighed for dobbeltværelse eller ferielejlighed med to separate soveværelser og fælles bad som alternativ til
enkeltværelset, der ellers vil koste 100
euro mere.
Tilmelding på Dansk Sekretariat Egernførde, 04351-2527, hvor også depositum på 150 euro betales.
Restbetaling og seneste tilmelding 1.
september kl. 12.

Flensborg Avis • torsdag den 21. august 2014 • side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

HUSUM/ EJDERSTED

BIBLIOTEKET

Udflugt tegner til at blive udsolgt
[KONTAKT] SSFs vestkyst-amters tur
til Mecklenburg-Vorpommern er et tilløbsstykke; der er allerede nu over 30
tilmeldte til SSF Husum og Ejdersted
amters tur til Mecklenburg-Vorpommern den sidste weekend i september.
Mange havde allerede tilmeldt sig, da
den var omtalt i KONTAKT, eller fordi

de havde set folderen på bilioteket.
Men da den landede i medlemmernes
postkasser, brød en sand telefonstorm
løs allerede samme aften.
Turen går blandt andet til klostret ved
Bad Doberan, til Wismar og til slottet i Schwerin. Der er byvandring i
Wismars gamle gader - guidet af Lars

Sørensen - og rundvisning på dansk på
slottet på programmet.
Fortsætter tilmeldinerne med at strømme ind i samme tempo, ender det
med, at nogen går forgæves. Såvel bus
som hotel har begrænset kapacitet.
ph

FLENSBURGER HOFKULTUR

Træn dit dansk i en læseklub
[KONTAKT] Har du svært ved at nå
at læse en almindelig bog, eller vil du
gerne træne dit dansk, så er bibliotekets ”læs-let-klub” måske noget for
dig?
”Læs-let-klubben” er for voksne, og
der læses lette bøger eller noveller.
Man mødes en gang om måneden og
taler om den bog, man har læst. Der

er informationsmøde mandag den 1.
september kl 17 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Her oprettes to læseklubber, som
læser bøger i forskellig sværhedsgrad.
I læseklubben vil man møde bibliotekarerne Malene Skov og Lene Lund,
som man også kan få yderligere information hos.

SPORSKIFTE

Fælles sommerfest
[KONTAKT] Tag familie og venner
under armen og vær med, når SSF og
menigheden i Flensborg-Sporskifte
(Weiche) inviterer til deres hyggelige
sommerfest søndag den 31. august kl.
9.30-14.00 i Det Danske Hus.
Efter flaghejsningen kl. 9 er der morgenmad efterfulgt af en open air-guds-

tjeneste. Efter gudstjenesten er der
aktiviteter for børn og voksne.
Tilmelding senest 26. august til Kay
von Eitzen, 0461-91457, von_eitzen@skoleforeningen.de, eller Thomas Hougesen, 0461-9789836, 015167506782, Hougesen@kirken.de.

LITTERATOUR 2014

Jesper Falch und seine 100 Trommeln, Freitag ab 15 Uhr auf dem Marienkirchhof in Flensburg. (Foto: privat)

Kinderhofkultur bis Freitag
[KONTAKT] Im Rahmen der Flensburger Hofkultur verwandelt sich der
Marienkirchhof bis Freitag, 22. August
14-18 Uhr in einen großen Kunsthandwerkermarkt für Kinder. Vom
Drechseln übers Schmieden, Filzen,
Drucken und vielen anderen kreativen
Angeboten können sich die kleinen
Besucher künstlerisch ausleben. Auch
das Wassermobil ist wieder dabei.
Auch in diesem Jahr freut sich das
Kinder- und Jugendbüro der Stadt
Flensburg in Zusammenarbeit mit
dem Kulturbüro der Stadt Flensburg,
Sydslesvigsk danske Ungdomsfore-

ninger (SdU) und dem evangelischem
Jugendwerk sowie vielen ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitern der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein
großes Fest zu veranstalten.
An allen Tagen gibt es jeweils um 15
Uhr ein Bühnenprogramm für die
ganze Familie. Am Mittwoch ging der
Märchen- und Geschichtenerzähler
Eberhard Vogelwaid auf eine Reise in
die Fantasie und erzählte spannenden
Geschichten.
Donnerstag kommt der Rostocker Liedermacher Wolfgang Rieck mit seinem
Programm „Die Maus im Fernrohr

– Lieder und Lügenmärchen von der
Seefahrt.
Am Freitag wird es dann richtig laut.
Stomp heißt das Projekt des Dänen
Jesper Falch. Er hat 100 Trommeln
im Gepäck, um gemeinsam mit allen
kleinen und großen Besuchern zu
trommeln.
Ein kleines Café lädt zum Verweilen
ein. Und auch ein Spielangebot für
große und kleine Spieler rundet die
Veranstaltung ab.
Bei Regen findet das Bühnenprogramm in der der Marienkirche statt.
Der Eintritt zur Kinderhofkultur ist frei.

MINDEORD

Afsked med Else Christiansen
[KONTAKT] Mange tanker og minder
kom frem ved sørgehøjtideligheden for
Else Christiansen sidste torsdag. Alle
deltagerne følte sig som en stor familie
sammen med familien Christiansen.
Dannebrog vajede over Ansgar kirke i
Slesvig, gennem årtier Else og Ingvalds
trofaste tilholdssted. De to slesvigfødte
danske sydslesvigere var gift i 63 år.
De havde lært hinanden at kende på
et bal på Slesvighus, og gennem deres
arbejdsrige, lykkelige år ydede de en
stor indsats for SSF og borgerne i Slesvig. De fik seks børn og 11 børnebørn
og fem oldebørn i familien.

Efter Ingvalds ansættelse ved byen blev
de husmesterpar på Plessengården,
velkendt af mange slesvigere. Siden
flyttede de til boligen ved Ansgar kirke. Og siden igen til Margrethegården,
hvor de følte sig hjemme.
Gerne sad de udenfor, hvor de kommunikerede med naboer og gæster.
Begge var de engagerede på mange
felter inden for mindretallet, ikke
mindst i SSF. Ingvald sad også i menighedsrådet, og Else var den drivende
kraft bag mangen et arrangement.
Der var altid liv omkring Else. Et sidste
højdepunkt oplevede hun - og vi med

hende, da hun fyldte 80 år i juni, en
festlig og solrig dag.
Men kræfterne svandt, og hun måtte
indlægges.
Ansgar kirke blev den sidste højtidelige
ramme for hende.
Det var nok omkring de 100 mennesker, der stille og fattet tog afsked med
denne afholdte og dygtige kvinde.
Selvvalgte smukke danske sange,
pastor Paul Møllers betagende prædiken, pastor emer. Morten Mortensens
ledsagende ord - betonende det lange
harmoniske fællesskab i Ansgar, og det
ældste barnebarn Kerris poetiske oversættelse af „Til døden os skiller“ fra
irsk til dansk... Og der var blomster og
kranse med de danske farver.
I mindet om Else samledes man bagefter i Ansgarsalen, hvor der blev sagt
mangen et kærligt ord, og hvor datteren Kirsten udbragte en afsluttende
afskedsskål.
Et uddrag af Kerris digt: Døden er ikke
lysets afslutning og mørkets begyndelse. Nej, på vore sjæles rejse er det
mørkets afslutning og lysets begyndelse. Lad os fejre den kærlighed og
det liv, vi har delt.
Johanna
Else Christiansen, som hun huskes,
sammen med Ingvald. (Foto: Burkhard
Gehnen)

Kennet Bøgh Andersen...

Forfatter-træf i Flensborg
[KONTAKT] Dansk Forfatterforening
besøger Flensborg på en ”Tour de
Danmark”. Touren starter på Nordsjælland, krydser Sjælland og Fyn,
videre til Esbjerg og til allersidst når de
Flensborg.
FREDAG 5.9.
Forfatterne Kennet Bøgh Andersen og
Erling Jepsen besøger Flensborg Bibliotek fredag den 5. september kl. 19.
Kenneth Bøgh Andersen har skrevet
mange humoristiske bøger blandt andet om tissemyren Antboy. Men også
hans fantasy-bøger som ”Julemandens
død” og ”Den store djævlekrig” har
mange sydslesvigere læst.
Forfatteren Erling Jepsen har spiddet
sønderjyderne og borgerne i Gram i
sin romaner, Allan Jensen i romanerne
minder en del om Erling Jepsen, og

inspirationen til bøgerne er også hans
eget liv.
Til dette arrangement udleverer biblioteket billetter fra den 25. august, da
der er begrænset plads. Inden forfatterne kommer på scenen, kåres vinderen af en skrivekonkurrence.
LØRDAG 6.9.
Lørdag den 6. september om formiddagen optræder flere forfattere foran
Helligåndskirken i Flensborg. Her
kommer blandt andet Kaj Nissen,
Inge Adriansen, Linda Lassen og Egon
Clausen.
Arrangører er Dansk Forfatterforening
og Allan Lillelund Andersen fra Løve’s
BogCafé i samarbejde med flere danske organisationer
LL

... og Erling Jepsen (foto: Morten Holtum) er i Flensborg allerede den 5. september.
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SPRACHKONFERENZ

FDF

FDFere på vej til aktiviteterne. (Fotos: Mads Meng)

Skolebørn inviteres
[KONTAKT] FDF Flensborg inviterer
alle interesserede børn fra de danske skoler i Flensborg og omegn til
kredsens FDF-møder.
Der er FDF-møder følgende mandage: 1., 8., 15., 22., 29. september samt 6. oktober.
Der kører en bus kl. 15.30 fra Cornelius Hansen-Skolen på Gammel
Kobbermøllevej / Alter Kupfermüh-

lenweg til FDF-huset, Uglereden,
Tarpholz 3 i Tarp.
FDF-møderne starter kl. 16 og slutter kl. 18. Derefter kører bussen
tilbage til Flensborg, og børnene
sætter af kl. 18.20 samme sted, som
de stod på.
Der er kanotur lørdag den 6. september for væbnerne og seniorvæbnere.

Der er høstgudstjeneste søndag
den 28. september kl. 10 i Ansgar
Kirke sammen med menigheden og
Flensborg Y´s Men´s Club.
Yderligere informationer kan man
få på www.facebook.com/FdfFlensborg eller ved at kontakte kredslederparret Marie og Sten Andersen
på sten_andersen@skoleforeningen.de hhv. 0461 7703047

Bundestagspräsident
als Schirmherr
[KONTAKT] Am 26. November ab
15 Uhr findet in der Deutschen
Parlamentarischen Gesellschaft in
Berlin, Friedrich-Ebert-Platz 2, die
1. öffentliche Konferenz zum Thema „Charta-Sprachen in Deutschland – Ein Thema für alle“ statt.
Die Schirmherrschaft hat Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert
Lammert (MdB) übernommen.
Wer weiss schon, dass weltweit
alle zwei Wochen eine Sprache
stirbt?
Wer weiss schon, dass jeder siebte Europäer einer autochthonen
Minderheit angehört, und dass
neben den EU-Amtssprachen über
60 Regional- und Minderheitensprachen existieren?
Wer weiss schon, was mit dem
Begriff „Charta-Sprachen“ ge-

meint ist und um welche Sprachen es sich dabei in Deutschland
handelt?
Veranstalter sind der Aussiedlerund Minderheitenbeauftragte
der Bundesregierung, Hartmut
Koschyk (MdB) und der Minderheitenrat der vier autochthonen
nationalen Minderheiten in
Deutschland.
Nähere Information: Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und
Volksgruppen in Deutschland, Tel.
030 18681 45870 bzw. www.
minderheitensekretariat.de
Also: Herzlich willkommen!
Wutrobnje witajće! Hjertlig velkommen! Moin! Hartlik wäljkiimen! Witajśo k nam! Latscho Diewes! Vun Harten willkamen!

HELLIGÅNDSKIRKEN FLENSBORG

At lave mad er også en FDF-aktivitet.

KEJTUM

DANNEVIRKE

Plads i bus
til Esbjerg

Orgelkoncert med
spansk musik
[KONTAKT] Onsdag den 27. august
kl. 19.30 giver den spanske organist
Miguel Bernal Ripoll koncert i Helligåndskirken i anledning af Orgelfestival
Sønderjylland-Schleswig.
På programmet står spansk musik af
bl. a. Antonio de Cabezón, Francisco
Correa de Arauxo, desuden værker af
Bach.
Miguel Bernal Ripoll er professor i
orgelspil på konservatoriet i Sevilla og
afholder mesterkurser rundt omkring
i Europa f. eks. nu på Løgumkloster
Kirkemusikskolen.
Entré: 5 euro.

Miguel Bernal Ripoll.

Aktivt salg af hotdogs til fordel for Kejtum frivillige brandværn. (Foto: privat)

Godt gået
[KONTAKT] Det gik fint for Aktiv-Caféen Kejtum, da medlemmerne lørdag
den 16. august solgte hotdogs ved arenafesten i Kejtum til fordel for Kejtum
frivillige brandværn.
Ved denne dejlige fest, med god stemning og livemusik, kunne to hold á tre
”aktivister” sælge 320 hotdogs, som
gav et samlet overskud på 500 euro,
som caféklubben, igen engang, kunne

overføre til brandværnet.
Det var dejligt at opleve sammenholdet og hjælpsomheden mellem brandfolk og ”aktivister”.
Tusind tak til medlemmerne for deres
insats. En særlig tak til Dirk Nielsen for
utrolig hjælpsomhed ved opbygningen og nedtagning samt transport, af
boden.

Peter Petersen

[KONTAKT] Dannevirke SSF og UF har
10 ledige pladser i bussen, når de lørdag den 30. august drager på familieudflugt til Esbjerg, hvor bl.a. gågaden,
Fiskerimuseet og Saltvandsakvariet står
på programmet.
Deltagerne sørger selv or madpakke
og drikkevarer.
Medlemmer betaler 20/10 euro for
bus og entre, ikke-medlemmer 35/10
euro, den nye familiepakke (to voksne
& to børn) koster 40 euro.
Tilmelding og yderligere ionformation:
Silke Gustafson, tlf. 04621-32537.
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WILLY-AUGUST LINNEMANN

I AFTEN

Fortjent 100 års markering
[KONTAKT] Willy-August Linnemann ville være fyldt 100 år i juni i
år - og i den anledning udkom bogen ”Lys over Linnemann” på Forlaget Multivers, København, redigeret
hhv. skrevet af litteraturhistorkerne
Annegret Friedrichsen og Johan de
Mylius.
Annegret Friedrichsen, der er forskningsbibliotekar ved Aarhus University/ AU Library, Campus Emdrup
(København) og stammer fra Sydslesvig, uddyber:
BAGGRUNDEN
”Baggrundshistorien for bogens
tilblivelse er, at jeg i samarbejde
med professor Johan de Mylius,
som bl.a. er kendt for sine bøger
om H.C. Andersen, men også
tidligere har skrevet og holdt foredrag om Linnemann, besluttede at
markere Linnemanns 100-år med
en antologi om Linnemanns skønlitterære værk set ud fra et nutidigt
perspektiv. Sammen mobiliserede
vi en række andre litterære fagfolk
til at bidrage til bogen, herunder Ivy
York Möller-Christensen, professor
ved Flensborg Universitet, og Nils
Gunder Hansen, professor ved Syddansk Universitet, som er opvokset i
Sønderjylland.
Willy-August Linnemann er den
hidtil mest berømmede og læste
forfatter, som er født og opvokset
i et dansksindet, tosproget hjem i
Sydslesvig. Han kredsede om grænselandet og havnebyen Flensborg i
sine fortællinger og var en særpræget og kompleks forfatter, som især i
sine fabulerende fortællinger i fembinds-serien ”Bogen om det skjulte
ansigt” (også kendt som ”Europafortællinger”) tog livtag med livets helt
store eksistentielle spørgsmål.”

Første del ”Linnemann – liv og
værk” udgør et længere kapitel om
Linnemann som europæisk grænselandsfortæller og byen Flensborgs
betydning for hans forfatterskab
skrevet af Annegret Friedrichsen.
Anden del ”Gensyn – forfatterskabets store serier” indeholder artikler
skrevet af Lars Peter Rømhild, Nils
Gunder Hansen og Johan de Mylius.
Tredje del ”Nedslag – om enkelte
bind i Bogen om det skjulte ansigt
(Europafortællinger)” er skrevet af
Knud Bjarne Gjesing og Sten Abrahams.
Og fjerde del ”Begyndelser – det
tidlige værk og rejsebøger” indeholder artikler af Ivy York MöllerChristensen og Poul Houe.
Bibliografi: Aage Jørgensen.
Forord og redaktion: Annegret Friedrichsen og Johan de Mylius.
Udkommet på: Forlaget Multivers,
København.
FRA FLAPTEKSTEN
Willy-August Linnemann (4.6.191422.8.1985) fik et brag af et litterært
gennembrud med sine eksistentielle

skæbnefortællinger i de to første
bind i serien ”Bogen om det skjulte
ansigt” (”Europafortællinger”). Dette
hovedværk i fem bind (1958-1966)
gjorde ham til en af tidens mest anerkendte og læste danske forfattere.
Senere er der blevet mere stille omkring ham. I ”Lys over Linnemann”
ajourfører antologiens forfattere Linnemanns biografi og genovervejer
hans forfatterskab ud fra et nutidigt
perspektiv.
Se mere om bogen på: http://
multivers.dk/product/lys-over-linnemann-300/ eller www.annegretfriedrichsen.dk
Antologien er hidtil blevet flot anmeldt i Flensborg Avis 4. juni, varmt
anbefalet i en kronik af Sven Hakon
Rossel i Kristeligt Dagblad 4. juni,
omtalt i Jyllands-Posten i Lars Ole
Knippels portræt af Annegret Friedrichsen 6. juni - samt kort omtalt i
Fyens Stiftstidende.
Bogen er på 251 sider, koster 248
kr. og fås i boghandelen eller via
www.multivers.dk - også som ebog.
Saxofonisten Michael H. Lund og organisten Randi E. Mortensen giver en koncert i
Ansgar Kirke i Flensborg i aften. (Foto: privat)

Saxofon-orgel-koncert
i Ansgar Flensborg
[KONTAKT] I aften, torsdag kl. 19.30
er der koncert som led i Orgelfestivalen Sønderjylland-Schleswig i Ansgar
Kirke, Aabenraagade/ Apenrader 25 i
Flensborg. Der spilles værker af SaintSaëns, Wilhelm Peterson-Berger og
Edvard Grieg af Michael H. Lund, saxofon, og Randi E. Mortensen, orgel.
Fri entrè.

BIDRAGYDERE
Bidragydere ud over Annegret
Friedrichsen og Johan de Mylius er
litteraturhistorikere som Lars Peter
Rømhild, Nils Gunder Hansen,
Knud Bjarne Gjesing, Sten Abrahams, Ivy York Möller-Christensen,
Poul Houe og Aage Jørgensen.
Bogens bidrag rækker fra den klassiske litterære artikel til den mere essayistiske lystvandring og er anbragt
i en rækkefølge, som fremhæver
Linnemanns hovedværk.

MUSIKKEN
Ved koncerten i Ansgar Kirke spilles
musik af bl.a. Camille Saint-Saëns med
hans kendte og humoristiske Dyrenes
Karneval samt stemningsfuld musik af
den svenske national romantiker Wilhelm Peterson-Berger. Derudover er
der også Edvard Griegs Peer Gynt-suite
på programmet.
Med kombinationen saxofon & orgel
præsenteres en spændende og utraditionel duo inden for kirkemusikken.

FIRE HOVEDDELE
Antologien er opdelt i fire hoveddele med hver sit tema:

ECMI

SSW I FLENSBORG

Summer School
i morgen
[KONTAKT] Die ECMI Summer School
2014 wird am morgigen 22. August
durch eine Diskussionsrunde von
14:30 bis 16:00 in der Akademie
Sankelmark eröffnet. In der Runde
werden die Teilnehmer der Summer
School begrüßt und zwei Schlüsselprojekte des ECMI offiziell vorgestellt: das
ECMI Eastern Partnership Programme
(EPP) und die Minority Map and Timeline of Europe (MMTE).
Das EPP zielt auf die Stärkung von
Demokratie und Partizipation durch
den Aufbau nachhaltiger Institutionen,
die Förderung von verantwortungsbewusster Regierungsführung und das
Zusammenbringen der Beteiligten in
Belarus, Moldawien und der Ukraine
ab. Das Programm wird vom Dänischen Außenministerium finanziert
und hat eine Laufzeit von drei Jahren
ab Juli 2014.
Die MMTE ist ein interaktives online
Recherche-Instrument, das vom ECMI
entworfen und entwickelt wurde. Es

bietet eine unabhängige Perspektive
auf und Beurteilung von Minderheiten, Minderheitenfragen und Minderheiten-Mehrheits-Beziehungen in
allen Staaten und Regionen Europas.
Die MMTE wird der Öffentlichkeit ab
Juli 2014 zur Verfügung stehen.
Die Teilnehmer der Diskussionsrunde
umfassen: Internationale Experten in
vergleichenden Politikwissenschaften,
Konflikt-Studien, Ethnischen Fragen
und Osteuropa: Prof. James Hughes
(London School of Economics) und
Dr. Gwendolyn Sasse (University of
Oxford), Gäste aus der dänisch-deutschen Grenzregion: Lokalpolitiker,
Minderheiten- und Pressevertreter,
Teilnehmer der Summer School 2014
aus 20 Ländern, sowie ECMI-Mitarbeiter und -Forscher.
Die Diskussion leitet Dr. Tove Malloy,
Direktorin des ECMI.
Teilnahme weiterer Interessierter per
E-Mail anmelden bei bulia@ecmi.de.
Sprache: Englisch.

Åbent
gruppemøde
+ hygge
[KONTAKT] SSW Flensborg og byrådsgruppen indbyder til åbent gruppemøde med efterfølgende hyggeligt
samvær „1 år efter kommunalvalget“
mandag den 1. september kl. 18 i byrådssalen på Flensborg rådhus.
Vil man høre nærmere om, hvad SSW
har opnået politisk i året, der er gået
siden 26. maj 2013, og vil man have
et kig bag kulisserne på rådhuset, er
man velkommen, meddeler SSWbyformand Katrin Möller og gruppeformand Susanne Schäfer-Quäck.
Der serveres en bid mad, hvorfor tilmelding er nødvendig på 0461 14408
125 hhv. info@ssw-flensburg.de

DUOEN
Michael Lunds og Randi Mortensens
samarbejde startede med en koncert
i konservatorieregi i marts 1990. Som
følge af en positiv respons på denne
første koncert og egen oplevelse af de
to instrumenters fine klanglige sammensmeltning besluttede duoen at
fortsætte samspillet. Dette har nu ud-

viklet sig til en seriøst arbejdende duo
med en aktiv koncertvirksomhed.
Duoen betragter det som en væsentlig
opgave og udfordring at bidrage til
formidlingen af den traditionelle kirkemusik på en ny og vedkommende
måde. Tillige ønsker den at introducere, og dermed virke for udbredelse
og øget kendskab til en anderledes og
mindre etableret del af det kirkemusikalske repertoire.
REPERTOIRET
Repertoiret består hovedsagligt af
fransk musik, originalt skrevet for saxofon og orgel, samt musik fra barokken
(især orgel-) og en lang række kendte
værker transskriberet for saxofon og
orgel.
Endvidere har de to udvidet repertoiret med værker af danske og nordiske
komponister.
De har indledt et samarbejde med
svenske og danske komponister for
at få øget produktionen af nordiske
værker for saxofon og orgel. Det har
resulteret i værker specielt skrevet
til saxofon & orgel af bl.a. Erik Haumann (DK), Kasper Jarnum (DK), Nils
Lindberg (S), Jonas Forssell (S) og Knut
Vaage (N).

TILMELDING FLENSBORG-NORD

Kan nås endnu
[KONTAKT] Man kan endnu i dag nå
at tilmelde sig til SSF/SSW Flensborg
Nords sommerudflugt til Slesvig på
søndag kl. 11 fra Tønnsenhuset, Ansgar Kirke og Spætteklubben.
Turen koster 30 euro for medlemmer,

45 euro for ikke-medlemmer.
Tilmelding kan ske hos Preben K. Mogensen, tlf. 43376, Rita Beckedorf, tlf.
6757 5571, Elke Riemer, tlf. 53297
eller Renate Artmann, tlf. 63837, hvor
også nærmere oplysninger fås.

SANG I BORGERFORENINGEN

Sangaften tirsdag
[KONTAKT] Kirsten og Erich Rettig
minder om, at alle, der er interesseret i, at de populære syng-sammenaftener i Borgerforeningen i Flensborg
fortsætter, efter at Aase Abild har måttet melde fra, mødes næste tirsdag den
26. august kl. 18.30 i Borgerforenin-

gen for at synge sammen og snakke
om fremtiden.
Alle er velkomne.
Disse - uforpligtende - månedlige
sangaftener plejer at samle omkring 30
personer.

