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100 år
[KONTAKT] En hyldest til et trofast medlem i Skov-
lund.
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”Bølgen”
[KONTAKT] De unge på Det lille Teater Flensborg 
er klar med problemstykket ”Bølgen”.
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Resolut
[KONTAKT] SSWs landsmøde vedtog en række re-
solutioner.
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Mindeord
[KONTAKT] Vor allesammens Manfred er gået bort.

[KONTAKT] Med den schwei-
ziske Unesco-sagkyndige dr. 
Cynthia Dunning Thiersteins 
informationsbesøg i Hedeby, 
på Danevirke samt en række 
voldanlæg i forgårs, i går og i 
dag er realiseringen af det inter-
nationale vikinge-projekt som 
verdenskulturarv rykket et skridt 
nærmere igen.
At blive anerkendt som Unesco-
verdenskulturarv er en omfat-
tende affære. Forberedelserne og 
koordineringen mellem de del-
tagende nordiske lande og Tysk-
land har varet år; ansøgningen 
blev afleveret først på året i Paris, 
og nu er eksperten ankommet 
for at tage projektet i kontant 
øjensyn.
Alle tre dage fik hun gennem 
selvsyn og samtaler formidlet 
projektet i alle dets dimensioner, 
og i aftes mødtes hun med den 
store forsamling af interessegrup-
per, ministerier, Slesvig-Flens-
borg amt, arkæologisk landskon-

tor, projektledelsen m.m., der er 
involveret i Hedeby-/ Danevirke-
projektet - deriblandt naturligvis 
også repræsentanter for Sydsle-
svigsk Forening og Danevirke 
Museum.
Dr. Dunning Thiersteins program 
er dermed dog ikke udtømt, idet 
hun skal rundt og studere alle 
vikinge-stederne, der samarbej-
der om og indgår i Unesco-ver-
denskulturarv-projektet, så næste 
station for hende i dag er Jelling.
Det er vort indtryk, at eksperten 
gennem selvsyn og samtaler fik 
et positivt indtryk af projektet.
Godkendes projektet, vil det 
være af ufattelig kulturhistorisk 
og kulturpolitisk betydning - for 
videnskaben men f. eks. også for 
turismen.
For det danske mindretal er det 
en stor ting, at Danevirke og der-
ved et dansk-tyske grænseland 
vil kunne indgå i denne nordiske 
kulturarv.
Ud over den arkæologiske værdi 
af voldanlægget ved Danevirke 
har vi her at gøre med et græn-
selandspolitisk symbol for, at en 
mur er blevet til en bro, som fhv. 
generalsekretær i Europarådet 
Terry Davis udtrykte det i forbin-
delse med et besøg 2008.
En afgørelse i form af en aner-
kendelse af projektet vil forment-
lig lade vente på sig et par år 
endnu.

 SYDSLESVIGSK FORENING

Sydslesvigsk Forening

Et skridt nærmere 
realiseringen

Forslag udbedes
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening ind-
kalder til landsmøde lørdag den 8. no-
vember kl. 9 på Husumhus, Nystaden/ 
Neustadt 95 i Husum. Morgenbrød og 
kaffe fra kl. 8.30.
Forslag til dagsorden og valg af 1. 
næstformand og 1. bisidder samt en 
1. og en 2. suppleant plus formand 
og øvrige medlemmer af Teater- og 
koncertudvalget, Kulturudvalget og 
Årsmødeudvalget skal ifølge §14 i 
vedtægterne indsendes mindst 4 uger 
inden landsmødet, altså lørdag den 
11. oktober.
Dagsorden og indkomne forslag 
udsendes ifølge vedtægterne (§10) 
mindst 2 uger inden landsmødet.

Foreningens nuværende forretningsud-
valgsmedlemmer, der står på valg i lige 
år samt 1. og 2. suppleant, der skal 
vælges hvert år:
1. næstformand Gitte Hougaard-Wer-
ner, Flækkeby, og 1. bisidder Kirsten 
Futtrup, Flensborg, samt 1. suppleant 
Tatjana Mahmens, Drage, tager imod 
genvalg
2. suppleant Kirsten Tychsen Hansen, 
Nibøl tager ikke imod genvalg.
Foreningens nuværende 3 faste ud-
valg, der står på valg i lige år:
Teater- og koncertudvalget:
Hauke Paulsen, Kiel, formand, Chri-
stiane Bodenhagen, Bredsted, Tine 
Bruun Jørgensen, Kruså, og Lene Lass, 

Padborg, tager imod genvalg. Et med-
lem er trådt ud af udvalget i utide.
Kulturudvalget:
Bjørn Egeskjold, Ladelund, formand, 
Begitte Heupel, Flækkeby, Knud 
Ramm-Mikkelsen, Harreslev, og Kir-
sten Hanne Vognsen Weiß, Slesvig, 
tager imod genvalg. Eberhard von 
Oettingen, Flensborg, gør ikke.
Årsmødeudvalget:
Gitte Hougaard-Werner, Flækkeby, 
formand, Hans Heinrich Johannsen, 
Harreslev, og Fred Witt, Egernførde, 
tager imod genvalg; Erik Jensen, Flens-
borg, og Christiane Christiansen, Bøl, 
gør ikke.

Gintberg
på storskærm
[KONTAKT] Vil man eller kan man 
ikke se udsendelsen ”Gintberg på 
kanten – Sydslesvig” på DR1 tirsdag 
den 14. oktober kl. 20.45, er man 
velkommen til at se den sammen med 
andre på storskærm på Dansk Central-
bibliotek i Flensborg fra kl. 20. Anders 
Bonde, radiovært, standup-komiker og 
tekstforfatter indleder aftenen med et 
lille causeri om humor. 
Det er gratis at deltage, men pga. be-
grænset plads bedes man tilmelde sig 
til biblioteket, 0461 86970 eller SSF 
Flensborg amt, flamt@syfo.de, 0461 
14408 156.
Arrangør er Dansk Centralbibliotek og 
SSF Flensborg amt.

Fra DRs reportage forud for show-optagelserne på Flensborghus den 1. september: 
Jan Gintberg med bogbus-brugere i Vanderup. (Foto: privat)

Dårlig TV2-modtagelse

Skulptur
& billeder

[KONTAKT] Lothar Frahm i Slesvig er - 
sammen med mange andre sydslesvig-
ske Kabel Deutschland-kunder - drøn-
irriteret over, at modtagelsen af TV2 er 
dårlig meget af tiden. Skærmbilledet er 
pixlet og rykker, og en stribe af klager 
til udbyder Kabel Deutschland hjalp 
ikke. Dér henviste de - ikke særlig kor-
rekt - til TV2 i Odense.
En lokal fjernsynstekniker, som Frahm 

selv skulle betale, fandt ingen fejl på 
Frahms tv-apparat og kabler, men 
manden vidste - hvad ingen hemme-
lighed er -, at nedtagningen af kanalen 
på de såkaldte ”Kopfstationen”, der 
er KDs ansvar, ikke er blevet justeret 
igennem længere tid.
Frahm har fået nok og beder nu alle 
dem, der har samme problem og 
modtager TV2 via Kabel Deutschlands 

digitale net (i det analoge net er TV2 
der ikke), at kontakte ham på tlf. 
04621 21858 (bedst efter kl. 18), så 
han kan få et overblik over, hvor ud-
bredt problemet er.
I SSF ved vi, at det er et udbredt pro-
blem i Sydslesvig, men at folk øjen-
synligt har svært ved at klage til Kabel 
Deutschland.

[KONTAKT] Lørdag den 4. oktober 
kl. 15 åbner Mikkelberg - Center for 
nordisk kunst og cricket - i Hatsted en 
udstilling med værker af Brit Lind og 
Esben Hanefeldt Kristensen, der begge 
er til stede ved åbningen og her præ-
senteres nærmere på KONTAKTside 5.
Stormtown Jazzcompany underholder.
Alle er velkomne.
Udstillingen kan ses frem til 14. de-
cember ti-to-fr 10-13 og 15-17, lø-sø 
14-17 og efter aftale på tlf. 04846 
6604.  Se også KONTAKT side 5

Skulptur af Brit Lind.

Maleri af Esben Hanefelt Kristensen.



  Ugen der kommer

25.
Helligåndskirkens menighed: Din debataften – for ikke-troende, troende og tviv-
lere,  Stuhrs Allé 17 i Flensborg kl. 19.30

26.
SSF, BDN, Teatret Møllen og Kühlhaus: Dansk-tysk Børneteaterfestival i grænse-
landet med 59 forestillinger på 29 spillesteder 26.9. – 1.10. 
SdU: Fotoworkshop for de 12-18 årige i Slesvig Roklub kl. 16-21
SdU: Wild Card unglederkursus på Christianslyst 26.-27.9.
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Mariekirken, Flensborg kl. 
20
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge i Toosbüygade 7 kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Bingo på Jørgensby-Skolen kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Vanderup: Hyggeaften med spisning og 
underholdning på skolen k. 18.30
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Efterårsfest i Askebjerghus kl. 19
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: Underholdning med ”Rødkål og Sauerkraut” i Ør-
sted Børnehave kl. 19.15
SSF-distrikterne Sønderbrarup og Satrup/Havetoft: Tur til Grænseforeningen 
Thy/Mors
Dannevirke UF: Besøg i Fårvang 26.-28.9.

27.
SSW Slesvig-Flensborg amt: Møde om handicappedes rettigheder på A.P. Møl-
ler Skolen i Slesvig kl. 13-17
Flensborg Bibliotek: Fest for de 4-årige kl. 11
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Udflugt til Dybbøl Banke AFLYST
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Besøg hos Grænseforeningen i Kolding, fra Oksbøl 
Forsamlingshus kl. 9
SSF-distrikt Lyksborg: Børneloppemarked på skolen kl. 12
SSF-distrikt Agtrup: Oprydningsdag ved forsamlingshuet kl. 10
SSF-distrikt Hatsted: Udflugt til Mecklenburg-Vorpommern 27.-28.9.
SSF-distrikt Holtenå: Vandretur med Werner Bittner fra forsamlingshuset kl. 
11.30

28.
Flensborg-Sporskifte Menighed: Udflugt til Endelave fra Det Danske Hus kl. 7.15 
(ikke 7.30!)

29.
Lyksborg Kvindeforening: Nyt kursus i blomsterbinding på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted; Det` for børn – efterårets blade i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Hatsted; Åbent møde om distriktets fremtid i forsamlingshuset kl. 15. 
Bogbus kl. 16
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45-21.30

30.
SSF-distrikt Lyksborg: Kreativ eftermiddag på skolen kl. 15.30-17
Lyksborg UF: Generalforsamling på skolen kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Dannevirke: Hygge med de rigtige modeaccessories hos ”Postel + 
Diercks” kl. 18.15 

1.
SSF-distrikt Hatsted: Udflugt til æbleplantagen i Hollingsted kl. 18
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
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SkoVLUnd

FLenSBUrger SSW ÜBergIBT FreIFUnk-roUTer

BØgLUnd-VIBorg

”goTTeSBeZUg” eLLer eJ?

SPorSkIFTe

Din debataften
[KONTAKT] Hvad har du på hjerte? 
Hvilken grundholdning bærer dig? 
Midt i al diskussion om ”Gottesbezug” 
eller ej i landets kommende forfatning 
afholdes en debataften i Helligånds-
kirkens menighedslokaler i Stuhrs Allé 
17 i aften, torsdag den 25. september 
kl. 19.30. Mødet er for ikke-troende, 
troende og tvivlere.
Mødet holdes, fordi demokrati er 
samtale. Et levende samfund sprudler 
ved deltagelse og tilkendegivelser. Din 

mening er vigtig. Det er sundt at lade 
sig udfordre.
Tag del i og bidrag den 25. september 
i en forhåbentlig medrivende debat 
om aktuelle emner. Også din mening 
tæller.
Forhåbentlig kommer det også frem, 
om en kristen grundholdning spiller 
en rolle i vore argumenter? Lad dig 
udfordre.
Vel mødt.
 Viggo Jacobsen

SSF FLenSBorg AmT

Efterårsfest for de ældre
[KONTAKT] Onsdag den 8. oktober 
kl. 14:30 på Flensborghus i Flensborg 
inviterer Sydslesvigsk Forening for 
Flensborg amt og Humanitært Udvalg 
til efterårsfest for de gamle.
Sædvanen tro byder de på kaffebord, 
underholdning og tombola.
Eftermiddagen starter med en fælles-
sang, og derefter overtager Rebbøl 
Spillemænd. Mens de holder pause, 
nydes kaffen, teen og kagerne.
Eftermiddagen afsluttes med en tom-

bola.
Billetter til festen kan kun købes i 
forsalg hos den lokale ældreklubleder 
eller hos på amtssekretariatet, Nør-
regade/ Norderstr. 74, tlf. 461 14408 
155 indtil onsdag den 1. oktober.
Da der er begrænset parkeringsplads 
ved Flensborghus, henvises kørende til 
p-pladserne ved havnen og Speicher-
linie.
Pris: 5 euro.

Afgang kl. 7.15
[KONTAKT] Pastor Thomas Hougesen 
meddeler, at der ved Sporskifte dan-
ske menigheds udflugt til Endelave på 
søndag allerede bliver afgang fra Det 
Danske Hus kl. 7.15 og IKKE som an-

nonceret kl. 7.30. Bussen skal være 
ved færgelejet i Snaptun senest kl. 
9.15, så det anbefales, at man kom-
mer i god tid og altså senest kl. 7.15.

Hyldest til en 100-årig
[KONTAKT] Christine Hansen, Skov-
lund, rundede de 100 den 15. sep-
tember.
I den anledning var der stort rykind 
hos fødselaren, bl.a. med børnekor, 
og også de danske foreninger og in-
stitutioner i gestbyen gjorde deres 
opvartning.
De havde bedt Kirsten la Cour om en 
laudatio, hvilket hun gerne efterkom:
”Kære Christine. Vi fra alle forenin-
gerne i Skovlund & Omegn, fra SSF og 
ældreklubben, fra SSW og menighe-
den, fra skolen og børnehaven ønsker 
dig hjertelig til lykke med din 100 
års fødselsdag og alt godt i tiden, der 
kommer.
Mange af os tænker med glæde og 
taknemmelighed tilbage på de mange 
år, vi har kendt dig, og hvor vi har fået 
lov at dele fællesskab med dig.
Personligt lærte jeg dig at kende for 
mere end 30 år siden, da jeg som nyt 
bestyrelsesmedlem i SSF/SSV – som 
foreningen hed dengang – kom til 
huset på Drosselweg, hvor du boede 
hos en af dine sønner, hans kone Rosi 
og deres børn. Med havde jeg en stak 
indbydelser, som skulle ”håndudde-
les” – et begreb jeg ikke kendte, men 
som jeg skulle lære at sætte stor pris 
på. ”Hånduddeling” var en forenings-
opgave, som du tog dig af, og den var 

uhyre vigtig. Den satte ansigt på ”de 
danske” i vores landsby, og en bedre 
repræsentant end dig kunne vi ikke få.
Selv ville du sige ”jamen, jeg gjorde 
jo bare et stykke arbejde, der skulle 

gøres”. Ja, netop en opgave, der skulle 
løses, for at det hele kunne hænge 
sammen. Det vidste du fra din tid som 
bestyrelsesmedlem i vores lokale kvin-
deforening. Men først og sidst vidste 

du det, for det havde livet lært dig: der 
er arbejde, der skal gøres uafhængig af 
hvor trist og tung ens private situation 
er, hvor træls vejret kan være og hvor 
lidt lyst man kan have.
Med dit imødekommende væsen, din 
interesse for mennesker omkring dig 
og din stærke personlighed har du 
været forbillede for mange af os. Du 
er billedet på de mange sydslesvigere, 
der har taget hele vejen med forholdet 
til vore tyske naboer fra et ”mod hin-
anden” over et ”med hinanden” til et 
”for hinanden”. Også nu, hvor du er 
flyttet over på et af vore lokale pleje-
hjem, er du en god nabokone for de 
allernærmeste naboer: børnene i vores 
danske skole og børnehave og for dine 
medbeboere fra flertalsbefolkningen.
Derfor vil din 100 års fødselsdag også 
være præget af, at ikke kun din familie 
- dine efterkommere – ønsker at hylde 
dig. Vore børn vil komme og synge for 
dig, og vi voksne fra foreningerne har 
sangbogen med, så vi i fællesskab kan 
synge ”Jeg elsker den brogede verden” 
– den sang du holder mest af, og dine 
tyske naboer vil alle være der – og 
også de vil udbringe et leve for dig. 
Du fortjener alle gode ønsker på da-
gen, og alles hyldest.”
En stor dag for fødselaren og alle dem, 
der mødte op.

Christine Hansen, Skovlund, 100 år. 
(Foto: Lars Salomonsen)

Ziel: Gratis WLAN in der Innenstadt
[KONTAKT] SSW-Ratsfraktion, SSW-
Kreisverband und SSW-Landesver-
band wollen gemeinsam die Freifunk-
Initiative in Flensburg tatkräftig unter-
stützen und haben 30 Freifunk-Router 
gekauft. Der Freifunk-Verein wird 
diese in den kommenden Wochen in 
Flensburg verteilen. Strategisch wich-
tige Positionen wie der Hafen und die 
Innenstadt sollen zuerst abgedeckt 
werden. Darüber hinaus wird ein Teil 
der Router an dänische Einrichtungen 
gehen, sagte SSW-Ratsherr Philipp 
Bohk.
Freifunkinteressierte können einen 

fertig konfigurierten Freifunk Router 
für 20 Euro erwerben: Montags ab 18 
Uhr in der Toosbüystraße 13, wo sich 
der Verein trifft. Bei den Treffen geht 
es um die Erweiterung des Flensburger 
Freifunknetzes. Gäste und interessierte 
sind jederzeit willkommen.
Die Idee, einen Teil der eigenen In-
ternetdatenraten völlig Fremdem zur 
Verfügung zu stellen, ist in Flensburg 
auf fruchtbaren Boden gefallen. Jeder 
Router erweitert das Flensburger Frei-
funknetz und ermöglicht einen kosten-
losen WLAN-Zugang.
„Wir hoffen, dass viele Bürger bereit 

sind, einen Teil ihrer Internetleitung 
der Allgemeinheit zu Verfügung zu 
stellen, indem sie einen Freifunk 
Router bei sich aufstellen“, sagt Bohk. 
„Das neue Bürgernetz funktioniert 
genauso wie jedes andere WLAN. 
Wenn man sich einmal eingeloggt hat, 
erkennt das Handy automatisch den 
nächsten Freifunk-Router. Unser Ziel 
ist kostenloses WLAN in der gesamten 
Flensburger Innenstadt. Testen kann 
man Freifunk derzeit an der Hafen-
spitze, in der Toosbüystr. 13, in der 
Norderstraße und anderen Stellen in 
Flensburg.“

Gensyn i Viborg
[KONTAKT] I anledning af Sydsles-
vigudstillingens åbning i Viborg 15. 
september havde Grænseforeningen 
i Viborg også indbudt venskabsfor-

bindelsen Bøglund SSF med, og der 
havde man med tak taget imod. Ingrid 
Munnecke, Edith Sigaard Madsen 
og Waltraut Stach havde taget den 

ret så lange vej til Viborg for at være 
med, for at fortælle om basisarbejdet i 
Sydslesvig og for at gense nogle af ven-
nerne - til glæde for begge parter.

Ingrid Munnecke, formand i Bøglund SSF-distrikt t.v., ved hendes side Edith Sigaard Madsen, GF-formand i Viborg Ole Wis-
trup, og t.h.Waltraut Stach, mangeårig kasserer i Bøglund. (Foto: Tine Andresen)
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Arabiske praktikanter på besøg
[KONTAKT] Forbundsdagen i Berlin 
har permanent praktikanter fra ud-
landet, og gerne sendes de til San-
kelmark-akademiet for at få uddybet 
deres kendskab til lokale forhold.
Sidst var en gruppe på parogtyve ara-
bere med meget forskellige akademi-

ske uddannelser på besøg for at stude-
re mindretal og religion - og hvordan 
man omgås hinanden i fordragelighed 
- nærmere.
På Duborg-Skolen fik de hverdagslivet 
i det danske mindretal beskrevet af 
SSFs generalsekretær Jens A. Christian-

sen og nogle kulturmødeambassadø-
rer, inden det gik videre til landdagen 
i Kiel, den tyrkiske menighed og den 
jødiske menighed i Kiel. Også den 
kristne menighed i Oversø fik besøg 
af dem.

SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen orienterer de arabiske gæster i Duborg-Skolens festsal.

[KONTAKT] Høstgudstjenesten i Ans-
gar kirke, Åbenrågade 25, søndag den 
28. september kl. 10 finder sted i et 
samarbejde mellem FDF og Ansgar 
Flensborg Nord sogn ved pastor Pre-
ben Mogensen. FDFerne og andre 
børn og unge bærer frugt, marmelade 
og blomster op igennem kirken. FDF-
orkestret spiller. Efter gudstjenesten 
bortauktioneres de medbragte frugter, 
blomster og marmelader til interes-
serede.

Gudstjenesten slutter med høstfest 
med spisning i menighedslokalerne og 
trækning af vinderne i Ansgars lodsed-
delsalg. Til sidst bliver der modeopvis-
ning med tøj fra Flensborg Y´s Men´s 
Clubs Bangla shop i Nørregade.
Tilmelding til FDF-kredslederparret 
Marie og Sten Andersen på 0461 
7703047 eller sten_andersen@skole-
foreningen.de

Høstgudstjeneste søndag
Fra høstgudstjenesten sidste år. (Foto: Mads Meng)

Afsted med
menighedsplejen
[KONTAKT] Menighedsplejen, SSF og 
seniorklubben i Slesvig drog på fælles 
udflugt til Dybbøl og Gråsten sidst. En 
busfuld ældre deltog og fik en ufor-
glemmelig dag ud af det.
Historiske emner parret med nutidens 
gastronomiske danske nydelser var 
ganske enkelt sagen.
Et besøg på Dybbøl gjorde eftertænk-
somt og rystede de ældre sydslesvi-
gere. I det nu så fredelige område er 
der opbygget et gennemført historie-
formidlingsapparat. Her er et center, 
informative film, hytter, palisader, 
ældgamle stier, medarbejdere iført 
gamle uniformer og anden beklæd-
ning.
Interessen er enorm. Mens slesvi-
gerne var der, mødte de henved 15 
skoleklasser.
Dybbøl Mølle som vartegn står som 
vidne til en frygtelig tid med konse-
kvenser af rang for Danmark og dan-
markshistorien.
I Gråsten blev det til en fornem mid-
dag og en herlig gåtur i slotsparken 
med Dronning Ingrids mange blom-
ster og andre beplantninger.
Man mindes et besøg dér i sin glade 
ungdom efter 1945, hvor unge, 
stærke kronprins Frederik steg ud af 
en dollargrin sammen med sin yndige 
kronprinsesse Ingrid, smilende og hil-
sende på os alle - uforglemmeligt.
Og på Benniksgaard i Rinkenæs var 
der sørget for afskedskaffe krydret 
med et foredrag om hotellet og golf-
banen.
 Johanna

Nogle af deltagerne på Gråsten slotsterrasse. (Fotos: Bernd Bossemeier)

Udflugtens initiativtagere, 
pastorerne Poul Møller og 
Christian Ulrich Terp t.h., 
og SSFs amtskonsulent Lars 
Thomsen t.v.

Et forsøg der gik galt
[KONTAKT] Efter en lang sommerpau-
se er Det lille Teater Flensborg tilbage 
lørdag den 4. oktober med sæsonens 
første premiere, ”Bølgen”. Teaterstyk-
ket er skrevet frit efter Morten Rhues 
bog ”The Wave”, der fortæller histori-
en om et forsøg, der virkelig blev gen-
nemført: En high school-klasse i Palo 
Alto, Kalifornien, arbejdede med em-
net ”Nazi Germany” og historielæreren 
Ron Jones fik af en elev stillet spørgs-
målet: ”Hvordan var det muligt at for-
følge og dræbe millioner jøder, uden 
at nogen prøvede at stoppe nazisterne. 
Og hvordan kunne tyskerne påstå, at 
de ikke vidste, hvad der foregik.”
Med elevernes accept forandrede Ron 
Jones fra dag til dag sin undervisning 
og begyndte i praksis at vise dem, at 

det måske ikke var noget specielt for 
tyskerne, at de lod sig rive med af na-
zismen, men at selv amerikanske high 
school-elever kunne komme i samme 
situation. Efter en uges undervisning 
måtte forsøget stoppes, man var nået 
til vejs ende, og resultatet var både 
skræmmende og tankevækkende.
”Bølgen” har premiere lørdag den 4. 
oktober kl. 16 på Det lille Teater Flens-
borgs scene på Hjemmet i Mariegade 
20 og spilles fem yderligere gange: 7., 
9., 28. og 30. oktober, samt 6. novem-
ber, altid kl. 19:30. 
Billetter fås telefonisk på 0461-
144080, via silke@sdu.de eller ved 
indgangen på teatret.
www.detlilleteater.de
www.facebook.com/dltflensborg 

De unge aktører, der er med i ”Bølgen”. (Foto: Jens Holm / dlt)

Høstgudstjeneste med FDF
[KONTAKT] ”Kroppen er en helhed, 
der er sammensat af mange dele, og 
alle de mange dele udgør én krop”. 

Sådan skriver apostlen Paulus, og i 
søndags tog de ham på ordet i Tøn-
ning kirkesal. Da dansede de boogie-
woogie.
Bagefter spillede FDFerne et skuespil 
om Jesus, der samler sine disciple 
ud af mange forskellige mennesker: 
fiskere, krigere, en tolder osv. Der er 
brug for enhver.

Eftersom det også var en høstgudstje-
neste, begyndtes med en procession 
med årets afgrøder af egen avl. De 
blev siden under kaffen solgt på auk-
tion.
Alt i alt en dejlig dag.
 MSTil høstgudstjenesten i Tønning hyldede 

de Gud med hele kroppen og boogie-
woogie. (Foto: privat)
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Familie-høstsamvær
[KONTAKT] Sporskifte danske menig-
hed indbyder til familie-/høst-gudstje-
neste søndag den 5. oktober kl. 17 i 
Det Danske Hus.
Til gudstjenesten bliver der musikalsk 
indslag. Ulveunger-spejderne og kon-
firmanderne deltager sammen med 
MBUs ungegruppe. SOS-børnebyernes 
afdeling i Sønderborg fortæller om 
deres arbejde. Kl. 18.15 er der gratis 
fællesspisning, men man er velkom-
men til at give et beløb til SOS-nørne-
byerne.

Alle bedes medbringe noget til en vær-
di af max 5 euro  til høstauktionen.
Der samles ind til SOS-børnebyerne, 
og der er slut kl. 19.
Tilmelding senest 3. oktober til oastor 
Thomas Hougesenb hhv. menigheds-
rådsformand Kay von Eitzen.

UDFLUGT AFLYST
SSF Sporskiftes udflugt 27. september 
til Dybøl er aflyst p.g.a. for få delta-
gere.

SSW-PODIUM

Behinderte im Kreis
[KONTAKT] Am Sonnabend, 27. 
September 13-17 Uhr lädt der SSW 
Kreisverband Schleswig-Flensburg ein 
zu einer öffentlichen Podiumsdiskus-
sion in der A.P. Møller Skolen, Auf 
der Freiheit in Schleswig, über die 
Situation der behinderten Menschen 
im Kreis.
Vor Jahren trat Deutschland der EU-
Behindertenrechtskonvention bei. 
Vollumfänglich umgesetzt ist sie bis 
heute nicht. Wie schon in Nordfries-
land will der SSW jetzt auch im Kreis 
Schleswig-Flensburg für dieses wichti-
ge Thema sensibilisieren.
Im Podium sind Dr. Ulrich Hase, 
Landesbeauftragter für Menschen mit 

Behinderung, Flemming Meyer, SSW-
Landesvorsitzender und MdL, Ellen 
Hansen vom Servicebetrieb des Krei-
ses Schleswig-Flensburg, Heidemarie 
Koch, Peter-Härtling-Schule Schles-
wig, Hans-Jürgen Vollrath-Naumann, 
Theodor-Schäfer-Werk Husum, Volker 
Masuhr, Waldschule Flensburg, sowie 
Hans-Walter Simonsen und Jan-Hen-
rik Schmidt, Schleswiger Werkstätten.
Darüber hinaus stellt sich das motopä-
dagogische Projekt zur Förderung der 
Bewegungsvielfalt aller Menschen im 
Sinne der Inklusion „Bewegte Freizeit 
gemeinsam erleben!“ vor.
 PD

LÆS BOGEN - SE FILMEN

Greenes ”Tredje mand”
[KONTAKT] Besøg Flensborg Biblio-
tek, Nørregade/ Norderstr. 59 onsdag 
den 1. oktober kl. 15, hvor Graham 
Greenes bog ”Den tredje mand”s te-
maer diskuteres og filmen kan ses.
Allerførst skrev Graham Greene en 
drejebog i 1949, samme år instruerede 
Carol Reed filmen, og i 1950 udkom 
den lille roman ”Den tredje mand”. 
Historien om det krigshærgede, forar-

mede og opsplittede Europa er henlagt 
til Wien. Den amerikanske forfatter 
Martins efterforsker vennen Harry Li-
mes død, og snart står det ham klart, 
at Lime var blottet for moral og uden 
tanke for andre. Det lykkedes Greene 
og Reed at skabe en labyrintisk spæn-
dingshistorie og en ambivalent moralsk 
fabel om venskab, desillusion, forræ-
deri og syndefald.

EGERNFØRDE FÆLLESBIBLIOTEK

Dolas dukker
[KONTAKT] Dolas dukketeater kom-
mer til Fællesbiblioteket i Egernførde 
onsdag den 1. oktober kl. 15 med 
nogle gode gamle klassikere.
Hvem kender ikke de to små muntre 
fyre, som bor i Jenses mund og er hen-
rykte, når han spiser wienerbrød? Det 

er såmænd Karius og Baktus.
I det andet stykke kommer den el-
skede bjørn Peter Plys i knibe hos sin 
ven Ninka Ninus.
Og sidst, men ikke mindst børnenes 
favorit: Kasper er parat til at spille og 
lave løjer.

FLENSBORG BIBLIOTEK

[KONTAKT] Amnesty Internatio-
nals Flensborg-gruppe har taget 
initiativ til fotoudstillingen ”De 
usynlige ofre”, som viser nogle 
af de mange ulykkelige skæbner 
blandt migranterne i Mexico.
Udstillingsåbning er tirsdag, 7. ok-

tober kl. 18 på Flensborg Bibliotek, 
Nørregade/ Norderstraße 59.
Der bliver bl.a. foredrag ved Wolf-
gang Grenz, Hamborg.
Hele arrangementet foregår over-
vejende på tysk.

AI udstiller usynlige ofre

TV til gudstjeneste
[KONTAKT] Sidst var der stemnings-
fyldt gudstjeneste i den smukke Fre-
deriksberg kirke i Slesvig ved pastor 
Christian Ulrich Terp. Deltagerkredsen 
var stor, idet også beboere fra Tarp 
seniorcenter havde fundet vej til Fre-
deriksberg den søndag.
Kirken, prædiken, orgelmusikken, 
salmesangen og den festlige stemning 
blev fastholdt af et hold fra TV Syd.

Holdet var - og er - på tur i Sydslesvig 
for at besøge danske institutioner frem 
til 23. november. Inden Slesvig havde 
de eksempelvis været på Dansk Alder-
domshjem i Flensborg.
Efter gudstjenesten samledes nogle af 
kirkegængerne med TV-Syd-folkene til 
en munter snak ved indgangen.
 Johanna

Bund soll geplante Kürzungen
bei den Minderheiten zurücknehmen 
[KONTAKT] Die Delegierten des SSW-
Parteitages vom 20.9. haben folgende 
Resolution einstmmig beschlossen:
Nach Presseangaben vom 9.9. plant 
die Bundesregierung, die Minderhei-
tenzuschüsse des Bundes zu redu-
zieren. Die dänische Minderheit soll 
demnach nur 117.000 statt 150.000 
Euro erhalten, und die Friesen nur 
300.000 statt 320.000 Euro. Auch die 
Zuschüsse des Bundes für die deut-
sche Minderheit in Nordschleswig sol-
len zukünftig reduziert werden.
Die Kürzungsvorschläge sind ein fal-
sches minderheitenpolitisches Signal 
der Bundesregierung. Gerade weil sie 
die Verantwortung für die Rahmen-
bedingungen der Minderheitenpolitik 
in Deutschland trägt, sind diese Kür-
zungen unverständlich. Sie sind auch 
im europäischen Kontext ein falsches 
Signal für die Minderheitenpolitik der 
Bundesrepublik.
Die Delegierten des SSW-Landespar-
teitages fordern die Bundesregierung 
dazu auf, die geplanten Kürzungen 
in 2015 bei den Zuschüssen für die 
Minderheiten zurück zunehmen. Da-
bei appellieren die Delegierten an die 
schleswig-holsteinischen Bundestags-
abgeordneten, sich für diese Forde-
rung in Berlin stark zu machen.

Die Delegierten des SSW-Landespar-
teitages fordern die Bundesregierung 
dazu auf, eine langfristige und nach-
haltige Finanzierung der nationalen 
Minderheiten in Deutschland und der 
europäischen Minderheitenarbeit si-
cherzustellen.
Dabei sollten unter anderem auch fol-
gende Punkte berücksichtigt werden:   
Bei der Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen muss eine 

gerechte Lösung für die Finanzierung 
der nationalen Minderheiten zwischen 
dem Bund und den Ländern erreicht 
werden. Dabei muss der Bund stärker 
in die finanzielle Verantwortung ge-
nommen werden. 
Der Zuschuss für die europäische 
Minderheitenorganisation FUEV muss 
auf eine solide Basis gestellt und vom 
Bund erhöht werden.

Geplante Maut ablehnen
[KONTAKT] Auch die kommende 
Maut beschäftigte die SSW-Delegier-
ten am Sonnabend beim Parteitag in 
Husum. In einer Resolution heisst es:
Die vom Bundesverkehrsministerium 
geplante PKW-Maut soll ab 2016 als 
Infrastrukturabgabe für das gesamte 
deutsche Straßennetz (bzw. Autobah-
nen und Bundesstrassen) erhoben 
werden. Diese Abgabe soll im We-
sentlichen von ausländischen Autofah-
rern erbracht werden. 
In einem freien Europa ist das kontra-
produktiv, weil es sowohl den freien 
Grenzverkehr und die Pendler als 
auch Wirtschaft, Handel und Touris-

mus in den Grenzregionen des Landes 
beeinträchtigt.
Die Grenzregionen Schleswig-
Holsteins zu unserem Nachbarland 
Dänemark wären von einer solchen 
PKW-Maut besonders betroffen. Ge-
rade dem „kleinen Grenzverkehr“ an 
der Landgrenze zwischen Deutschland 
und Dänemark droht ggf. ein schwerer 
Rückschlag. 
Daher fordern die Delegierten des 
SSW-Landesparteitages die Landesre-
gierung Schleswig-Holsteins dazu auf, 
den bisherigen Plänen der Bundesre-
gierung für eine PKW-Maut im Bun-
desrat nicht zuzustimmen.

Sollte an den Mautplänen seitens der 
Bundesregierung festgehalten werden, 
fordert der SSW Landesparteitag die 
Landesregierung auf, sich schon jetzt 
energisch dafür einsetzen, dass 
•  es eine Ausnahmeregelung für 

die betroffene deutsch/dänische 
Grenzregion geben muss,

•  die Maut europarechtskonform 
ausgestaltet wird und ausländische 
Verkehrsteilnehmer nicht diskrimi-
niert, und

•  das Land Anteile an den Einnah-
men aus der Maut entsprechend 
seines Straßennetzes erhält.

Zusammenarbeit mit Dänemark stärken

Aftensang i Ansgar Flensborg

[KONTAKT] Die Wirtschaftspolitik 
Schleswig-Holsteins ist stark geprägt 
von der Zusammenarbeit mit Ham-
burg. Damit profitieren die schleswig-
holsteinischen Umlandgemeinden und 
Umlandkreise in vielerlei Hinsicht von 
dieser wirtschaftlichen Zusammenar-
beit.
Für den SSW bleibt es aber entschei-
dend, wirtschaftliche Perspektiven für 
ganz SH zu schaffen und keine Region 
zu vernachlässigen. Der SSW sieht da-
her eine engere Zusammenarbeit mit 
Dänemark weiterhin als gleichwertige 
strategische Perspektive für die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes - 
besonders im nördlichen Landesteil.
Mit der ehemals geplanten Dänemark-
Strategie der alten Landesregierung 
gab es die Gefahr, die Ausrichtung der 
deutsch-dänischen Zusammenarbeit 
zu sehr auf den Schwerpunkt der 
Fehmarnbelt-Querung und der Achse 
Hamburg-Kopenhagen zu legen.
Die Fehrmarnbelt-Brücke wird erst in 
10 bis 15 Jahren ihre volle Wirkung 
entwickeln. Daher muss die bisherige 
erfolgreiche grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit an der Landesgrenze 
zwischen Deutschland und Dänemark 
gemeinsam mit der neuen Kooperation 

mit der Region Sjælland weiter voran-
gebracht werden.
Die Delegierten des SSW-Landespar-
teitages am 20.9. begrüßen daher, dass
• das neue grenzüberschreitende 
Interreg-programm V die Rahmenbe-
dingungen für sinnvolle Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung in der 
deutsch-dänischen Zusammenarbeit 
verbessert hat,
• die Landesregierung und die Re-
gion Syddanmark die „Gemeinsame 
Erklärung über die regionale Zusam-
menarbeit“ auf ihren Anpassungs- und 
Aktualisierungsbedarf hinaus überprü-
fen wollen, so, dass die überarbeitete 
Version der deutsch-dänischen Zu-
sammenarbeit stärker auf eine Zielper-
spektive „2020 und darüber hinaus“ 
ausgerichtet werden soll,
• die Landesregierung ihre personellen 
Ressourcen für die deutsch-dänische 
Zusammenarbeit aufgestockt hat,
• die Landesregierung mit der geplan-
ten Kabinettssitzung in Kopenhagen 
auch die Zusammenarbeit mit der dä-
nischen Regierung vertiefen will, und
• die Landesregierung im neuen Lan-
desplanungsgesetz für den Planungs-
raum V (Landesteil Schleswig) eine 
engere Zusammenarbeit mit Sønderjyl-

land und der Region Syddanmark erst-
mals gesetzlich festgeschrieben hat.
Die Delegierten des SSW-Landespar-
teitages erwarten von der Landesre-
gierung
• eine Überarbeitung und Neuaus-
richtung der sogenannten „Dänemark-
Strategie“ der Vorgängerregierung. 
Dazu gehört auch der Abschluss einer 
gemeinsamen Erklärung zur Zusam-
menarbeit zwischen Schleswig-Hol-
stein und Dänemark,
• dass sie dazu beiträgt die bisherigen 
Wirtschaftscluster grenzüberschrei-
tend aufzustellen. Damit würden die 
gemeinsamen wirtschaftlichen Stärken 
der gesamten Region unterstützt wer-
den,
• sich bei der Bundesregierung dafür 
einsetzt, dass weitere Berufsausbildun-
gen aus Deutschland und Dänemark 
gegenseitig anerkannt werden,
• sich bei der Bundesregierung dafür 
einsetzt, dass unterschiedliche Steu-
er- und Sozialgesetzgebung zwischen 
Deutschland und Dänemark nicht die 
Mobilität im Grenzland beeinträchtigt, 
und
• sich bei der Bundesregierung dafür 
einsetzt, den Ausbau der Infrastruktur 
auf der Jütland-Route zu unterstützen.

[KONTAKT] Torsdag den 25. septem-
ber kl. 17 er der aftensang i Ansgar 
Kirke, Flensborg. Efter aftensangen bli-
ver der et traktement og kl. 18 et kort 
foredrag i menighedshuset.

Den aften tager den længst annon-
cerede serie med kirkens “mission” 
som fælles emne sin begyndelse, idet 
pastor emer. og formand for Danmis-
sion i Sydslesvig, Morten Mortensen, 

lægger ud med et kort overblik over 
“mission”, historisk og aktuelt.
Afslutning senest kl. 19.

Der SSW-Parteitag 2014 fand Sonnabend, den 20. September im Husumhus in 
Husum statt. (Foto: Martina Metzger)
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Plätze frei: 2.-5. Oktober
[KONTAKT] In diesem Jahr findet zum 
27. Mal eine Friesische Herbsthoch-
schule statt, veranstaltet von der Friisk 
Foriining, gefördert mit Mitteln der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien.
Vom 2. bis 5. Oktober wird eine Viel-
zahl von Aktivitäten angeboten, bei 
denen die friesische Sprache in ihren 
unterschiedlichen Varianten im Mittel-
punkt steht. Den passenden Rahmen 
der beliebten Begegnung für Jung und 
Alt bietet erneut die dänische Heim-
volkshochschule in Jarplund.

Wer gerade Friesisch lernt, sollte sich 
besonders angesprochen fühlen, weil 
es kaum ein Angebot gibt, das besser 
geeignet wäre, in so kompakter Form 
friesische Sprachkenntnisse zu erwei-
tern. Für die überwiegende Mehrzahl 
der Teilnehmer ist Friesisch Alltags-
sprache.
Das umfangreiche Programm bietet 
verschiedene Workshops und Semi-
nare wie Musik, Sport,Tai Chi und 
Performance. Es werden Strümpfe ge-
strickt, mit Beton gewerkelt und nicht 
zuletzt spielend Friesisch vermittelt.

Am Sonnabend, 4. Oktober, erwartet 
die Besucher ein besonderes Vergnü-
gen. Kalle Johannsen vom Dragseth 
Duo hat einen Auftritt mit Auszügen 
aus seinem Programm mit friesischen 
und internationalen Liedern vorberei-
tet.
Wer Fragen zum Programm hat, kann 
sich an die Geschäftsstelle der Friisk 
Foriining in Bredstedt wenden, 04671-
6024154, info@friiske.de.
Anmeldungen sind noch bis zum mor-
gigen 26. September möglich.
 mcn

Wo ist die Grenze?
Hvor går grænsen?
[KONTAKT] Ab morgen, Freitag, 26. 
September  bis 1.Oktober findet das 
Deutsch-Dänische Kindertheaterfes-
tival im Grenzland statt.
Was ist erlaubt? Wo können Tabus 
gebrochen werden, was ist Kunst 
und wann geht Theater zu weit? 
Wo ist die Grenze?
Die wichtigste Aufgabe des  Kin-
dertheaterfestivals ist es, der Region 
Sønderjylland-Schleswig nationales 
und internationales Kinder- und Ju-
gendtheater von hoher Qualität zu 
präsentieren. 
Das Festival zeigt eine qualitativ 
hochkarätige Auswahl von Inszenie-
rungen aus Dänemark, Deutschland 
und Europa.
Am 26. September wird das Festival 
mit Straßentheater „The Invasion“ 
der Gruppe Ljud, einem Empfang 
und der Eröffnungsvorstellung „Til-
bage til Haifa“ eröffnet. Ein vielfäl-
tiges Theaterprogramm wird dann 
am Wochenende gezeigt. Am 27. 

September in Hadersleben und am 
28. September in Flensburg. In der 
anschließenden Woche ziehen die 
Inszenierungen als Karawane durch 
die Kommunen Apenrade, Tondern, 
Sonderburg und den Kreisen Nord-
friesland und Schleswig-Flensburg.
Veranstalter des Festivals sind Te-
atret Møllen, Kulturwerkstatt Kühl-
haus, Sydslesvigsk Forening (SSF) 
und der Bund Deutscher Nordsch-
leswiger (BDN). Weitere Partner 
sind die Kommune Hadersleben 
und das Kulturbüro der Stadt Flens-
burg. Gefördert wird das Festival 
durch Kulturfokus, Land Schleswig-
Holstein, Kommune Hadersleben 
und viele weitere Sponsoren.
Als Highlight des Festivals kann 
die slowenische Vorstellung „The 
Invasion” genannt werden, die mit 
großem Erfolg auf vielen Festivals in 
der ganzen Welt gespielt hat. Und 
das interaktive Projekt „Med andre 
øjne”, das ein Bewusstsein für das 

”Anderssein” schafft. In Schweden 
gab es gerade Proteste über das 
Theaterprojekt, und es wurde nicht 
auf dem Malmöfestival gezeigt. Der 
Vorwurf der Kritiker war, dass das 
Projekt „Med andre øjne“ rassistisch 
sei, weil es Weiße zu Schwarzen 
mache. 
Das Deutsch-Dänische Kinderthe-
aterfestival ist stolz, dass Global 
Stories mit seinem Projekt dabei ist. 
Die Veranstalter meinen, dass das 
Projekt eine einzigartige Möglichkeit 
schafft, die Welt zu erleben und 
selbst auf eine andere Weise wahr-
genommen zu werden, als man es 
sonst gewohnt ist. Sie hoffen, dass 
die Herausforderung angenommen 
wird.  
Weitere Informationen und das 
gesamte Programm mit seinen 
insgesamt über 60 Vorstellungen, 
sind auf der Webseite: www.ddk-
festival.de/dk zu finden.

Ved Manfred Asmussens død
[KONTAKT] SSFs legendariske fhv. by-
bud Manfred Asmussen nåede at fylde 
de 88 i familiens og venners kreds den 
7. september på Dansk Alderdoms-
hjem i Flensborg.
Torsdag den 18. september sov han 
stille og fredeligt ind.
Manfred Asmussen - af alle kaldet 
Manfred - var bybud hos Sydslesvigsk 
Forening i samfulde 55 år. Så sent som 
til sin 80 års dag, da han gik på selv-
valgt pension, havde han indbudt til 
stor reception i salen på Flensborghus, 
hvor rigtig mange mødte op for at 
hylde ham; men det skal så altså også 
være sidste gang, sagde han dengang, 
for kræfterne var ikke mere, hvad de 
havde været.
Ved foreningens reception i anledning 
af hans 70 års fødselsdag 10 år tidli-
gere tilsagde SSFs daværende formand 
Heinrich Schultz ham ansættelse, så 
længe han selv ville - og det var nok 
den ypperligste fødselsdagsgave, han 
fik den dag. For han elskede sit job, 
og det udfyldte han, omend en anelse 
reduceret, til han fyldte 80.
Manfred selv havde aldrig regnet 
med at blive så gammel. Som purung 
teenager var han i Hitlers krig blevet 
invalideret så meget, at kun hans over-
ordentlige held, hans jernvilje til at ville 
leve og britiske lægers kunst gjorde, at 
han overlevede.
Manfred var et kendt og afholdt indslag 
i det flensborgske bybillede, trofast, 
tjenstvillig, venlig og gennemdansk.  
Han var indbegrebet på livskraft og 
livsmod, altid lutter smil og glæde - og 
altid et venligt ord til alle, han kendte - 
og det var mange. 
For han var godtnok ansat af SSF, men 
alle de andre steder, han også kom: 
Union-Bank, Skoleforeningen, Kirke-

kontoret, Konsulatet, Avisen for blot at 
nævne nogle, hørte han til den faste 
stab af medarbejdere og blev ganske 
naturligt indbudt med til julefester, ju-
bilæer, fødselsdage etc. 
Årene havde ikke gjort ham hurtigere, 
så byturene blev reduceret en anelse 
med alderen, men de var fortsat med 
til at holde ham i gang og opleve det, 
han allermest elskede: En god snak 
med interessante mennesker, der hav-
de noget at fortælle. 
Hans måde at overvinde sit handicap 
på - han mistede begge arme i krigen 
ved en granateksplosion nær Arnheim i 
Holland i oktober 1944 - var legenda-
risk. Manfred var da kun 17 år gammel 
og havde kun været ved fronten i nogle 
dage. 
Inden han blev indkaldt til den for-
hadte hær - på linje med andre danske 
sydslesvigere, hvoraf de 300 faldt for 
en sag, der ikke var deres - havde han 
fået en uddannelse som landbrugsmed-
hjælper, var gået på Duborg-Skolen og 
havde været spejder.
Manfred forblev ugift, men har alle 
årene oplevet et lykkeligt familieliv hos 

sin familie i Engelsby, hvor svigerinden 
Lisbet, gift med Manfreds siden afdøde 
bror Rolf, passede og plejede ham. 
Hans hobbys var modeljernbanen i 
kælderen, se på sportskampe og TV, 
skak - og tidligere også sejlture med 
spritbådene. 
I 1981 fik han ”den kongelige beløn-
ningsmedalje for årelang indsats for det 
nationale arbejde”, hvilket gjorde ham 
både glad og stolt. 
Også den slesvig-holstenske ”landsme-
dalje for trofast arbejde” har han siden 
1991 ved officielle lejligheder kunnet 
hæfte på sit bryst, siden 50 års ar-
bejdsjubilæet i januar 2001 sågar i en 
forgyldt udgave. Og SSF hædrede ham 
med foreningens sjældne udmærkelse, 
SSFs guldnål.
I anledning af hans 55 års jubilæum og 
selvvalgte pensionering i 2006 blev han 
hyldet af byens kommunale spidser, 
venner, bekendte, arbejdskollegaer 
og sin egen arbejdsgiver Sydslesvigsk 
Forening. 

De allersidste år var der blevet stille 
omkring Manfred. Han forstod at nyde 
den strukturerede hverdag på Dansk 
Alderdomshjem, men erkendte selv, at 
kræfterne svandt. Dog nød han til det 
sidste, når en og anden kom et smut 
forbi til en god snak.
Nu har Manfred - mæt af dage - fået 
fred.
Et lys er gået ud.
Æret være hans minde.

Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær,

Bernd Engelbrecht,
SSFs pressesekretær

Manfred bisattes fra kapellet ved Freds-
højen i Flensborg i går.Manfred som vi husker ham.

Dvoràk,
Bennett,
Grainger
[KONTAKT] I morgen, fredag den 26. 
september kl. 20 giver Sønderjyllands 
Symfoniorkester en koncert i Frue-
kirken/ St. Marien-Kirche i Flensborg 
med Richard Bissill og Thomas Jensen 
som dirigenter. 
I symfoniorkestret hører man ofte kun 
blæseinstrumenterne som solistiske 
indslag eller forstærkere af stryger-
klangen. Ved denne koncert får de 
imidlertid lov til at stå på egne ben i 
værker, som er skrevet specielt til blæ-
sernes egen klangverden:
AntonÍn Dvoràks Blæserserenade i 
d-mol, Richard Rodney Bennetts Con-
certo for Ten Brass Players og Percy 
Graingers Lincolnshire Posy arr. for 
messingblæsere.
Mange blæseinstrumenter bliver brugt 
flittigt i folkemusikken, og Dvořák 
trækker linjer tilbage til tjekkisk folke-
musik i sin serenade for træblæsere, 
cello og bas.
Richard Rodney Bennett udforsker 
struktur og klang i sin koncert for ti 

Dirigent og solofløjtenist Thomas Jen-
sen. (Foto: SSO)

Kunstnerne der udstiller
[KONTAKT] Kunstnerne bag udstillin-
gen, som Mikkelberg præsenterer på 
KONTAKTside 1, er:

BRIT LIND
Brit Lind er uddannet guldsmed, der 
udover billeder, kunstkort og bogil-
lustrationer de senere år har været op-
taget af at arbejde med bronzeskulp-
turer - en kunstform, hun afprøver, 
fordi det er sjovt og spændende at få 
tegninger og ideer ført ud i figurer i en 
anden dimension.
Arbejder hun med monotypi på rispa-
pir, arbejder hun altid med en enkel 
streg, som hun lærte at holde af, da 
ghun modtog undervisning i croquis i 
Frankrig i et par år.
Samme enkelhed søger hun at få frem 
i sine bronzeskulpturer. Her fanger 
hun bevægelsen og stemningen, som 

optager hende og udtrykker følelser 
som glæde, sorg, lidenskab, ensom-
hed, angst og drømme.
Hendes motiver er ofte mennesker.

ESBEN HANEFELT
Aalborgkunstneren Esben Hanefelt 
Kristensen blev for alvor kendt med 
illustrationerne til Billedbibelen fra 
90erne, en succes hos børn som voks-
ne - og på mange sprog.
Hans billeder er fortællende og farve-
stærke med et detaljeret formsprog. 
Mennesker, dyr, blomster og træer 
danner fine mønstervirkninger, og næ-
sten skjult i billedets virvar indvæves 
en eventyrlig handling.
Kunstneren fik ny succes med 148 
malerier i Saxos illustrerede Danmark-
skrønike, hvor tekst og billeder beskri-
ver historiens gang.

Brit Lind. Esben Hanefelt Kristensen.

Vil skilte med historien
[KONTAKT] Fra den 2. oktober kan 
turister og husumere, når de kommer 
til Husumhus, straks blive klar over, 
hvad det er for et hus. 
Den dag klokken 10 afsløres nemlig to 
infotavler, der beskriver husets funk-
tion og historie. 
Det har længe været et ønske at få 
sådanne tavler på huset, lige som man 
har det på eksempelvis Skipperhuset 
og Paludanushuset - om end historien 
går knap så langt tilbage i Husum. 
Der fik SSF først foden under eget 
bord i 1955, hvor det oprindelige 
Husumhus, det der nu rummer blandt 
andet SSFs sekretariat, blev købt og 
taget i brug. 
Tavlerne er blevet mulige takket være 
en bevilling fra Husumer Volksbanks 
stiftelse. 
Den ene bliver afsløret af Signe Ander-

sen fra Hatsted, hvis far var med til at 
rejse midlerne til det første Husumhus 
blandt andet ved at sælge ”Bausteine” 
som den afbildede. Den anden bliver 
klædt af af Husums borgmester Uwe 
Schmitz, der er kendt for at være min-
dretallet venligt stemt. 
 ph

messingblæsere, og endelig slutter 
messingblæserne af med Lincolnshire 
Posy, hvor Grainger giver oprindelige 
folkesange nye klæder. 
www.sdjsymfoni.dk

Sådanne ”Bausteine” var med til at 
finansiere købet af det oprindelige 
Husumhus. Selv om ejendomspriserne 
nok var lidt lavere den gang, har der 
sikkert skullet sælges mange.
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