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[KONTAKT] Når landet Slesvig-
Holstens kulturminister Anke
Spoorendonk i morgen, fredag
arrangerer "kulturplenum" i
landdagen i Kiel kl. 10-16, er
der åbent for alle kulturinteres-
serede og -ansvarlige, der har
lyst til og interesse for at drøfte
kulturdialogen og de fælles per-
spektiver for et såkaldt kultur-
koncept i Slesvig-Holsten.
Også det danske mindretal, fri-
serne og sinti & roma er selvsagt
med, når fire arbejdsgrupper fo-
relægger deres anbefalinger, og
plenum opfordres til at give sit
besyv med. Og det er i denne
omgang slet ikke penge og til-
skud, det drejer sig om.
Med dette initiativ har kulturmi-
nisteren åbnet op for, at kultur
på sigt og også i den brede be-
folkning defineres som andet og
mere end, hvad Slesvig-Holsten
hidtil har været vant til: Tysk
kultur plus nogle danske og frisi-
ske indslag.
Også tilflytternes kultur, unges
elektroniske kulturforbrug, byg-
nings- og landskabskultur, ar-
kæologi og historie, industri- og
håndværkskultur, alle former for
kunstværker, kulturturisme og -

kreativitet, kulturarven, medier
og tryksager indgår i perspekti-
veringen.
For ikke at glemme den såkaldt
immaterielle kulturarv som
sprog og dialekter, mundtligt
overleverede fortællinger, tradi-
tioner og tro, håndværk og ar-
bejde, mad, dans, teater, musik
og den æstetiske dannelse.
Med andre ord: Kultur som livs-
indhold og trivselsfaktor. Med
kulturministerens initiativ nær-
mer kulturbegrebet i Slesvig-
Holsten sig den danske måde at
se kultur på.
I Tyskland er kulturbegrebet alt
for tit ensbetydende med finkul-
tur.
Sydslesvigsk Forening som det
danske mindretals kulturelle ho-
vedorganisation har hidtil og vil
naturligvis også fremover yde sit
bidrag til, at det tyske kulturbe-
greb defineres bredere - til for-
del for det danske mindretal
men så sandelig også for flertals-
befolkningen.
I den slesvig-holstenske landsre-
gering har vi fået en allieret, der
forstår kultur bredere.

SYDSLESVIGSK FORENING

Et bredere
kulturbegreb

LEDER

SYDSLESVIG - VI GØR DANMARK LIDT STØRRE

MOZARTs REQUIEM

SSF-DISTRIKTER

BENNETGAARD

[KONTAKT] Rekreations- og hvile-
hjemmet Bennetgaards bestyrelse
indbyder alle interesserede til en in-
formationsaften om Bennetgaards
fremtid onsdag den 5. marts kl.
19.30 på Skravevej 5, Københoved.
Alle er velkommen til at komme og
lytte, stille spørgsmål samt komme
med forslag og ideer til fortsat drift af
Bennetgaard.
Mere info: www.bennetgaard.dk

Møde om
fremtiden

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

 Den Jyske Opera

 Lucia de Lammermoor
 Operaintroduktion kl. 19.00

 To 27.03.14 Idrætshallen, Flensborg

FOTO: G. THAI

 Sønderjyllands Symfoniorkester

 Gymnasiekorkoncert
 To 06.03.14 Idrætshallen, Flensborg

 Koncert
 Son Clasico
 Lø 01.03.14 Vesterland Danske Skole, Sild

 Jazz i Medborgerhuset
 Mette Juul
 Fr 14.03.14 Medborgerhuset, Egernførde

 Jazz på Flensborghus

 Snorre Kirk Sextet
 Fr 21.03.14 Flensborghus, Flensborg

 Teatret Svalegangen

 Kvinder
 OBS: Introduktionen inden forestillingen aflyst!

 Ma 24.03.14 Stadthalle, Egernførde

Arrangementer i Sydslesvig 
Marts 2014

 Folketeatret

 Verdens lykkeligste folk
 Lø 01.03.14 Stadttheater, Flensborg

FOTO: K. ZAPOLSKA

[KONTAKT] De flensborgske SSF-di-
strikter Nord, Centrum-Duborg-Vest,
Friserbjerg/Rude og Skt. Jørgen-Mør-
vig arrangerer lørdag den 1. marts en
fælles tur til teaterforestillingen ”Ver-
dens lykkeligske folk” på Flensborg
teater kl. 20.
Der indledes med spisning i restau-
rant "San Torino” kl. 18.
Hele arrangementet inkl. teaterbillet
og spisning koster 20 euro for med-
lemmer.
Tilmelding til Preben K. Mogensen på
tlf. (0461) 43376.

Fælles
teatertur

[KONTAKT] Det Sydslesvigske Sam-
råd vedtog på sit møde i mandags
som første led i en større informa-
tions- og kommunikationsstrategi
(med det formål at synliggøre min-
dretallet i Danmark) et nyt fælles slo-
gan: "Sydslesvig - vi gør Danmark lidt

større".
Samrådets formand Inger-Marie Chri-
stensen fra Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger (SdU) siger: "Det nye
slogan skal gøre det klart, at vi dansk-
sindede i Sydslesvig ser os som en na-
turlig del af Danmark, det danske folk

og det danske kulturelle rum."
Samrådet vedtog endvidere, at alle
sydslesvigske organisationer frit kan
benytte det nye fælles slogan for det
danske mindretal.

Nyt slogan skal være med til at
synliggøre mindretallet i Danmark

[KONTAKT] Sønderjyllands Symfo-
niorkester præsenterer Mozarts fanta-
stiske mesterværk Requiem sammen
med mere end 200 lokale gymna-
sieelever i koret, fire professionelle
solister og dirigent Søren K. Hansen.
Koncerten finder sted torsdag den 6.
marts kl. 20 i Idrætshallen i Flens-
borg. To andre koncerter finder sted i
det sønderjyske dagene forinden.
Sønderjyllands Symfoniorkester har
en lang tradition for at samarbejde
med landsdelens gymnasiekor, og
igen i år er hele regionen repræsente-

ret, når elever fra Alssundgymnasiet,
Sønderborg Statsskole, Haderslev Ka-
tedralskole, Tønder Gymnasium, Ve-
jen Gymnasium, Deutsches Gymna-
sium, Duborgskolen og A.P. Møller-
skolen går på scenen.
Musikkens melankolske og rørende
fremtoning i Requiem vidner om til-
blivelsen af dette værk, som blev
hans sidste. Mozart nåede ikke selv at
fuldende Requiem, som alligevel er
blevet et af hans mest berømte og el-
skede kompositioner.
”Mit mesterværk og min svanesang”,

skulle Mozart iflg. et brev fra hustru-
en Constanze have sagt om den
dødsmesse, han skrev på bestilling fra
en anonym person. Historien om den
anonyme ”grå budbringer”, der en
julidag 1791 afgav sin bestilling hos
Mozart, været genstand for et væld af
myter om  de sidste måneder af kom-
ponistens liv.
Solisterne er Kristine Becker Lund,
sopran, Karolina Blixt, alt, Mathias
Hedegaard, tenor, og Daniel Häll-
ström, baryton.  

Imponerende musik og kor
Imponerende kor og musik. (Foto: Patricio Soto)

Synlig
[KONTAKT] Galina fra Kobbermølle var blandt de
danske sydslesvigere, der i weekenden var med til at
synliggøre Sydslesvig på feriemessen i Herning. 
(Foto: Tine Andresen)

Klar
[KONTAKT] Slesvig Roklubs funktionelle nybygning
er ved at være indflytningsklar sidst i april. (Foto:
Bernd Bossemeier)

Lydhør
[KONTAKT] Ungerne er altid med på den, når Dolas
dukketeater er på turné, som her i Tønning. (Foto:
privat)

Værdigt
[KONTAKT] Seks kursister og tre observatører fik i
søndags instruks i værdig omgang med Dannebrog,
og nu kan de også lære fra sig. (Foto: Gaby Böttin-
ger)
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28.
Dansk Centralbibliotek og SdU: Fastelavnsfest på Flensborg Bibliotek kl. 15
SSF-distrikt Tarup: Filmaften ”Adams æbler” i Taruphus kl. 19
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Grønkål i Skovlund Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Holtenå: Besøger udstillingen ”Mennesker i 1864” på Landesbibliothek i
Kiel kl. 17
SSF- og SSW-distrikt Kappel: Generalforsamling på fritidshjemmet kl. 19

1.
SdU: Badmintonstævne for U17, U19 og seniorer på A.P. Møller Skolen, Slesvig kl. 9
SdU: Fastelavns-petanquestævne i Tarup kl. 13-17
SSF: Folketeatret opfører ”Verdens lykkeligske folk” på Flensborg Teater kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord, Centrum-Duborg-Vest, Friserbjerg/Rude og Skt. Jørgen-
Mørvig: Teatertur til ”Verdens lykkeligske folk” - Spisning i ”San Torino” kl. 18
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Skt. Hans: Generalforsamling i Jørgensby-Skolen kl. 13
SSF-distrikt Sild: Sten og perler med Nina i Kulturhuset i List kl. 16-20
SSF-distrikt Sild: Koncert med Son Clasico på Hans Meng-Skolen, Vesterland kl. 20
SSF-Distrikt Egernførde og menigheden: Fastelavn i Medborgerhuset kl. 14.30

2.
De danske menigheder i Flensborg: Fastelavnsgudstjeneste i St. Hans kirke kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
Læk og omegns danske Menighed: Fastelavn i kirken kl. 10
Aventoft pastorat: Fastelavn i Menighedshuset kl. 14

3.
Harreslev ældreklub: Fastelavn på skolen kl.14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling i Minesminde kl. 19.30

4.
De danske menigheder i Flensborg: Babysalmesang i Harreslev Danske Kirke kl. 10
SdU og Dansk Centralbibliotek: Foredrag ned Sanne Søndergaard om ”Fuck normal -
at være teenager er det værste, man nogensinde kommer ud for” på Flensborghus kl.
19.30
Det Lille Teater Flensborg: Revyen ”Hjemlig hygge” i Hjemmet kl. 19.30
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Generalforsamling på Oksevejens Skole, Flensborg kl.
20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i Kulturhuset i List kl. 18.30-20
SSF-distrikt Sønderløgum: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Sønderbrarup Kvindeforening: Teatertur til Det Lille Teaters ”Hjemlig hygge”, fra kir-
kens p-plads kl. 18.15

5.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Generalforsamling på Flensborghus kl.
19
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café i Taruphus kl. 
SSF-distrikt Harreslev: Generalforsamling på skolen kl.19.30
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe med foredrag ved Ingolf Zeuch, Valsbølhus kl. 15-17
Agtrup Kvindeforening: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
Seniorklubben Nibøl: Fastelavn i foreningshuset kl. 15
Slesvig Seniorklub: Hygge og kaffe i Ansgarsalen kl. 14.30
Aktive Kvinder Slesvig: Forårshygge med strik, snak og spil i Ansgarsalen kl. 19

6.
SdU: Fernisering på amatørudstillingen på Flensborg Bibliotek kl. 19.30. Udstillingen
vises 7.-26.3.
Det Lille Teater Flensborg: Revyen ”Hjemlig hygge” i Hjemmet kl. 19.30
SSF: Gymnasiekorkoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Idrætshallen, Flens-
borg kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Generalforsamling på skolen
kl. 19
SSW-distrikt Skovlund og omegn: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Store Vi: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Aventoft pastorat: Senior-café i Menighedshuset kl. 15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for ældre hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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SCT. JØRGEN/ MØRVIG

EGERNFØRDE

VETERAN- OG YOUNGTIMERKLUBBEN

EJDERSTED

[KONTAKT] Skoleleder Bjørn stod for
programmet i Frederiksstads Ejderca-
fé sidst med mini iPads i "Blæksprut-
ten", Hans Helgesen-Skolens multi-
rum.
Fremtidens hjælpemiddel - mini iPads
- vakte enorm interesse blandt de un-
ge. 23 af disse elektroniske vidundre
har skolen til rådighed til alle klasser-
ne, og førskolen drømmer allerede
nu om, at det en dag er deres tur til
afprøvning med skolevennerne.
Dette nye elektroniske vidunder blev
taget godt imod uanset alder. I cafe-
samværet deltog således både skole-
børn, førskolebørn og børnehavebørn
samt deres forældre - over 20 perso-
ner alt i alt. Et enkelt barn glæder sig
til, at mor måske udskifter sin iPad,
som så gerne skulle gå i arv. Indtil da
må mors iPad lånes.
Pludselig kommer dinoerne op og går
på skærmen, eller pludselig toner sol-
systemet op over iPaden. Hvad end
der skee, al opmærksomhed fra bør-
nene er 100% tilstede, og undervis-
ningen kan begynde.
Næste gang, Ejdercafeen kalder, står

der film på programmet, og det sker
fra Paludanushuset, og det er igen for
hele familien. Der bliver kaffebord til

den ældre generation, mens poderne
ser film og indtager popcorn.

jr.

Det var bare sagen

Stor interesse for iPads blandt unge,
fotograferet med en iPhone af Elly.

[KONTAKT] Efter en periode med lavt
blus er Sydslesvig Veteranbil- og Yo-
ungtimerklub ved at vågne til dåd
igen. Medlemmerne har dog ikke lig-
get på den lade side: Flere har været
aktive i garagen eller ude på bilmar-
kederne for at finde nye skønheder,
og for nogle af dem er det endda lyk-
kedes.
Og de har opdaget, at der findes flot-
te skønheder i Sverige på www.bloc-
ket.se, og at der er en interessant
momsforskel mellem Sverige og Dan-
mark på veteranbiler.
I april er der påtænkt en udflugt til

tankstations-museet Nordfrisland.
Klubben har planlagt følgende ting i
2014:
April 2014 - dato følger: Møde i Det
Danske Hus i Sporskifte til lidt klub-
og benzinsnak
Oldtimerløbet Gråsten 31. maj: Fæl-
lestur og deltagelse i løbet. lnfo om
priser og tilmelding via hjemmesiden
www.oldtimerlobet.dk/
Oldtimer Ralley 26. juli Bredsted:
Deltagergebyr 35 euro for bil + kø-
rer, 15 euro for kopilot/ ekstra passa-
ger. wvw.motorclub-bredstedt.de/
Efter sommerferien: Fælles grillaften i

Sporskifte med familie, venner og
gamle biler, motorcykler, traktorer og
andet. Dato følger.
Vil man i kontakt med klubben, be-
des man kontakte formanden Jens-
Søren Jess, Flensborg, jsj@syfo.de, el-
ler næstformand Henrik Hansen,
Flensborg, hhv. kasserer Ebbe Paul-
sen, Flensborg.
Klubbens faste mødested er Det Dan-
ske Hus i Sporskifte, men der er også
mulighed for at mødes i andre af
mindretallets huse mellem Ejderen og
grænsen.

Vågnet op til dåd igen

[KONTAKT] Hvad ville vinteren være
uden fælles hygge indendørs i for-
eningerne og lækker mad, uden
amtsfest, hvor der traditionelt altid
serveres grønkål?
Januar/ februar er den tid, hvor SSF-
distrikterne på Ejdersted samles til en
fælles amtsfest. I år var det i centralt
beliggende Kating, så man havde lige
langt fra alle stederne.
Traditionelt stod maden på grønkål
og som alternativ wienersnitzel.
Der var sørget for musik: en DJ, der
både kunne synge, spille tyske slagere
og danske sange. Olsen Brothers�
”Smukt som et stjerneskud” var et af
de numre, hvor der blev sunget med.
Nogle af kvinderne hentede da også
herrerne, som i starten ikke rigtigt tur-
de, ud på dansegulvet. Men hvad
nytter det at stritte imod, når man bli-
ver budt op 20 gange?
Alle hyggede sig, både ældre og yn-

gre, og der blev også budt på under-
holdning, hvor man skulle bruge hjer-
necellerne.
Med baggrund i årstallet 1864 var der
en quiz, hvor gæsternes viden blev
testet. Der var både svære spørgsmål
og dem, man kunne gætte sig til. Var
Goethe med i 1864? Det spørgsmål
kunne nok alle svare på.

De tre, der havde svaret rigtigt på de
fleste spørgsmål, blev premieret.
Derefter gik det videre med sang,
svingom, hygge og rødvin til langt
over midnat.
En vellykket fest!

Kerstin Meinert

Svingom med grønkål

Hyggesnak ved bordene hører også
med til en vellykket amtsfest. (Foto:

privat)

[KONTAKT] I anledning af 1864-min-
dejubilæet indbyder SSF/SSW-distrikt
Sct. Jørgen/ Mørvig i Flensborg med-
lemmer og andre interesserede til en
udflugt til Danevirke Museum lørdag
den 15. marts med afgang kl. 10.
I og omkring museet venter udgrav-
ningerne af Porten til Norden, den
delvist restaurerede Valdemarsmure,
en rekonstruktion af Skanse 14 fra

1864 samt Danevirke- og mindretals-
udstillingerne.
Der er afgang hjemefter fra Danevir-
ke ved 14-tiden.
Madpakke medbringer man selv, kaf-
fen sørger distriktet for.
Deltagelse koster 4 euro for medlem-
mer og 8 euro for gæster.
Tilmelding til Wilma Nissen på 36614
senest 11. marts.

Udflugt til Danevirke

[KONTAKT] Eftersom Egernførde SSFs
seniorklubs julefrokost måtte aflyses
pga. stormen i december søges den
gentaget nu i ny form, nemlig med
fastelavnskarakter:
SSF indbyder derfor til seniorefter-

middag - forårsfest - i dag, torsdag,
den 27. februar kl. 15 i Medborger-
huset i Egernførde.
Der bliver fælles spisning, og børnene
fra Egernførde Børnehave synger fa-
stelavnssange.

Seniorfest i eftermiddag
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HERNING-MESSEN

SPROGFORENINGEN

UNESCO-WELTKULTURERBE

[KONTAKT] Sprogforeningen blev
stiftet i 1880 for at fremme det dan-
ske sprog og den danske kultur i
Nordslesvig. Stiftelsen af  Sprogfor-
eningen var næppe sket, såfremt dan-
skerne ikke havde oplevet det smer-
telige nederlag i 1864.
Derfor var der i Sprogforeningens be-
styrelse også enighed om, at 1864
skulle markeres. Det gøres i starten af
marts 2014 med foredrag af journalist
Flemming Nielsen i Aabenraa, Søn-
derborg og Tønder.

Sprogforeningensstore projekt i an-
ledning af 150 året bliver udgivelsen
af ”Fyrretyve fortællinger fra Sønder-
jylland”. I alt 40 forfattere har givet
tilsagn om at skrive en fortælling.
Sprogforeningen planlægger at præ-
sentere bogen på Folkehjem lørdag
den 1. november.
Sprogforeningen markerer 150-året
for slaget på Dybbøl 1864 med et hi-
storisk foredrag af journalist Flem-
ming Nielsen, Egernsund, i samarbej-
de med bibliotekerne i Aabenraa,

Sønderborg og Tønder: »Forstærk-
ningsmanden, fire rigsdaler, himlens
straf og ondskaben selv«.
Tirsdag den 4. marts kl. 19 finder fo-
redraget sted på Folkehjem i Aaben-
raa, onsdag den 5. marts kl. 16 på
Sønderborg Bibliotek, Kongevej 27 –
29, og onsdag den 12. marts kl. 19
på Tønder Bibliotek, Richtsensgade
10.
Alle er velkomne.
Entre 50 kr. inkl. en forfriskning.

Frode Sørensen

Bogudgivelse og tre foredrag

[KONTAKT] Henved 60.000 danske-
re havde i weekenden (teoretisk) mu-
lighed for at stifte nærmere bekendt-
skab med det danske mindretal i Syd-
slesvig, Grænseforeningen og Ferie-
børnsarbejdet på ferie- og fritidsmes-
sen i Herning, for så mange gæstede
messehallerne fredag-søndag.
SSFs foreningskonsulent Tine An-
dresen og Grænseforeningens rejse-
konsulent Claus Jørn Jensen melder
om en fantastisk interesse fra de be-
søgendes side for at få oplysninger
om både mindretallet, grænselandet
som turistmål og Grænseforeningen
samt feriebørnsarbejdet.
At man som led i en Sydslesvig-quiz/
Lykkehjulet også kunne vinde nogle
små flasker Brasch-rom samt noget
Flensborg-øl gjorde ikke interessen
mindre. Hovedgevinsten var et week-
endophold for to på Christianslyst.
En dagsaktuel udgave af Flensborg
Avis og masser af informationsdmate-
riale blev fordelt til dem, der viste lidt
mere end blot overfladisk interesse.
De to konsulenter var dog ikke helt
alene om informationsarbejdet. Også
Christianslyst-bestyrer Elly Andersen
deltog som aktiv oplyser om freda-
gen, mens Birte og Svend Kohrt fra
Feriebørnsarbejdet var aktive både
lørdag og søndag. Traditionen tro var
også SSF Flensborg amts formand Pe-

ter Kreutzer og hustruen Galina en
del af infoholdet om lørdagen. Og
SSF-amtskonsulenterne Marike Hoop
og Dorthe Salchow var ligeledes med
den ene af dagene. Også folkevalgte
fra den lokale Grænseforening bakke-
de op om informationsformidlingen.

For dem alle blev det en utroligt
spændende omend anstrengende
weekend med masser af oplevelser i
mødet med ganske almindelige, in-
teresserede og bestemt ikke mindre-
tals-afvisende danske familier.

Sydslesvig synliggjort
Peter Kreutzer omringet af nysgerrigt-interesserede.

Galina som avis"sælger" I pauserne blev der chillet.

Standen, SSF og Grænseforeningen var fælles om på turist- og fritidsmessen i
Herning. (Fotos: Tine Andresen)

[KONTAKT] Mindretals-forskning-
scentret ECMI i Flensborg indbyder
alle, der har interesse for emnet
"mindretalsorganisationernes fi-
nansiering" til en rundbordssamtale
mandag den 24. marts kl. 17-19 i
Kompagnieporten i Flensborg.
ECMI har ganske rigtigt erkendt, at
mindretallenes deltagelse i det po-
litiske og offentlige liv hovedsage-
ligt afhænger af organisationernes
evner til at fungere hensigtsmæs-
sigt. I den forbindelse er et af de
mest afgørende aspekter finansie-
ringen.
En del mindretal modtager offentli-
ge midler til deres kernefunktioner,
andre får ingen støtte, og mange
må supplere med midler fra priva-

te fonde.
Tilskudsstørrelsen og måden, til-
skud fordeles på, rejser gerne
spørgsmålet om lighed.
Og så er der praktiske spørgsmål
som, hvordan tilskuddene bruges.
Lovlige, transparente?
Det er ifølge ECMI væsentlige
spørgsmål for processen, der skal
styrke mindretallenes deltagelse.
På mødet den 24. marts søges
spørgsmålene sat i perspektiv.
Kommunikationschefen i det tyske
mindretal i Sønderjylland, Harro
Hallmann lægger op til debat. Mø-
dets sprog er dansk, tysk, frisisk og
engelsk; og man bedes melde sig
til via hansen@ecmi.de.

Diskussion om
mindretals finansiering

[KONTAKT] Das Biikebrennen - Na-
tionalfest der Friesen - soll als imma-
terielles Kulturerbe geschützt werden.
In diesem Sinne hat der Frasche Rädj/
Friesenrat Sektion Nord einen entsp-
rechenden Antrag bei der Unesco
eingereicht.
Als immaterielles kulturelles Erbe
werden gemäß Unesco-Definition
kulturelle Ausdrucksformen bezeich-
net, die unmittelbar von menschli-
chem Wissen und Können getragen,
von Generation zu Generation wei-
tervermittelt und stetig neu geschaf-
fen und verändert werden. 
Kürzlich ist der Frasche Rädj/ Friesen-
rat Sektion Nord dem Aufruf des
schleswig-holsteinischen Kulturmini-
steriums gefolgt und hat einen entsp-
rechenden Antrag eingereicht. Da-
nach soll das Biikebrennen - das Na-
tionalfest der Friesen, das gerade am
Freitag vergangener Woche vielerorts
in Nordfriesland stattfand - als imma-
terielles Kulturerbe geschützt werden. 
»Mit dem Biikebrennen haben wir in
Nordfriesland ein einzigartiges Kultur-
gut, das weit über die Landesgrenzen
Deutschlands bekannt ist und nur hi-
er bei uns in Nordfriesland anzutref-
fen ist«, so die Vorsitzende des Fras-

che Rädj/ Friesenrat Sektion Nord, Il-
se Johanna Christiansen.
Der Antrag der Friesen wird neben
weiteren vier eingegangen Anträgen
beim schleswig-holsteinischen Kultur-
ministerium nun formal überprüft. 
Das weitere Vorgehen ist so, dass bis
Mitte April eine Expertenjury eine
Vorauswahl treffen wird. Dabei wer-
den maximal zwei Vorschläge (mehr
sind pro Bundesland nicht zugelas-
sen) aus Schleswig-Holstein über die
Kultusministerkonferenz an das Ex-
pertenkomitee Immaterielles Kultu-
rerbe der Deutschen Unesco-Kom-
mission weitergeleitet.
Dieses Gremium wiederum trifft sich
zur Evaluierung der Vorschläge aus
den 16 Ländern sowie länderüberg-
reifender Bewerbungen im Septem-
ber. Voraussichtlich im Dezember
werden dann die ersten Einträge in
das bundesweite Verzeichnis präsen-
tiert.
Weitere Informationen:
Immaterielles Kulturerbe:
http://www.unesco.de/immaterielles-
kulturerbe.html
Deutsche Unesco-Kommission:
http://www.unesco.de/7826.html 

Friesenrat will
Biikebrennen schützen

Biike in Risum-Lindholm am21. Februar. (Foto: Lars Salomonsen)
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AKTIVITETSHUSET

BIBLIOTEKERNE

SLESVIG ROKLUB

[KONTAKT] Aktivitetshuset tilbyder to
vidt forskellige, aktuelle kurser: "Lær
din symaskine at kende og sy en læk-
ker indkøbstaske" - samt intro i "CS6
Illustrator".
Lær din symaskine at kende finder
sted lørdag den 8. marts kl. 10-15
med Vivian Johannsen som undervi-

ser. Pris: 17 euro, tilmelding på tlf.
0461 150140. Symaskine og brugs-
vejledning medbringes.
Intro i CS6 Illustrator finder sted for
design-interesserede tre mandage,
10. -24. marts kl. 18-21 med Marco
Knappert som underviser. Pris: 32 eu-
ro, tilmelding på tlf. 0461 150140

Symaskine &
Illustrator

[KONTAKT] Vil man være med til at
fejre det danske Melodi Grand Prix
2014 og følge sangkonkurrencen live
på storskærm, så er det lørdag den 8.
marts kl. 19.30 på Flensborg Biblio-
tek, Nørregade/ Norderstr. 59.
I afstemningspausen synges Grand

Prix-klassikere til akkompagnement.
Entré inkl. tærter og salat: 5 euro.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til spisning ved SSF Flens-
borg amt og Dansk Centralbibliotek
senest lørdag den 1. marts.

Melodi Grand 
Prix-fest

[KONTAKT] DigterenYahya Hassan
har palæstinensisk baggrund og ud-
gav som kun 18-årig en digtsamling
på dansk om sin baggrund fra indvan-
dremiljøet - og med ét slag blev han
berømt. For nylig modtog han både
Weekendavisens og Politikens Littera-
turpris.
Hassans kvindelige modstykke som
en digter, der skriver sig op fra sam-
fundets nederste lag, er Asta Olivia
Nordenhof. Hun var ukendt for de
fleste, da hun overhalede Hassan og
løb med Montanas Litteraturpris på

100.000 kroner i januar.
Prisen fik hun for digtsamlingen ”Det
nemme og det ensomme”. Hendes
opvækst i Nyhavn var præget af vold
og misbrug, som drev hende ud i
prostitution i en ung alder. Hun skil-
drer sine erindringsglimt i flashbacks,
og på trods af smerten skinner kærlig-
heden igennem.
Begge digtere bliver præsenteret af
bibliotekar Lilli Bruhn i ”Lillis lyttesa-
lon” på Flensborg Bibliotek, Nørrega-
de/ Norderstr. 59, onsdag den 5.
marts kl. 15.

Prisbelønnede
digtere

[KONTAKT] Vær med til at sætte dit
præg på Husum Bibliotek. Hvad vil
du bruge biblioteket til? Hvad vil du
gerne låne? Hvilke aktiviteter vil du
gerne ha’ på biblioteket? Hvilke akti-
viteter vil din forening gerne være
med til at arrangere? Har du en hob-
by, du gerne vil dele med andre? Der
er mange gode spørgsmål, og dem vil
biblioteket gerne vende med dig. 
På informationsmøderne på Husum
Bibliotek torsdag den 6. marts kl.
11.30 hhv. kl. 17.30 præsenteres de
’nye’ medarbejdere Inge Marie og Ri-
ta og foreslås aktiviteter som f.eks.

påskearrangementet ’Ternede høns
og firkantede æg’, fireårsfest for børn,
små aktiviteter om lørdagen ved bib-
lioteket og frivillige, IT-indlæring,
samt aktiviteter der støtter læsning.
Der sluttes med hot-dogs.
Begge tidspunkter lægger sig op af to
aktiviteter den 6. marts: ’Nyt om
vestkysten’ kl. 10.30 og forfatteraften
med Tine Enger kl. 19.
Tilmelding til informationsmøderne
på selve biblioteket eller per mail til
husum@dcbib.dk senest 4. marts, og
angiv tidspunkt. 

Sæt fingeraftryk
på Husum Bibliotek

[KONTAKT] Dybe fjorde, høje fjelde,
tunneller og smalle veje. Norge er et
flot land at rejse i. Hvordan kommer
man lettest derop, og hvordan er det
at køre i et land, hvor hver kilometer
vej, der skal anlægges, betyder utrolig
store udgifter og godt ingeniørarbej-
de.
Svend Kohrt, formand for Foreningen
Norden i Sydslesvig, har været utalli-
ge gange i Norge. Han fortæller om
at rejse i Norge og viser billeder. Fo-
redraget er indledningen på en læse-
kreds, hvor Norge er i fokus. Til fore-
draget får deltagerne, som vil fortsæt-
te i læsekredsen, udleveret en roman,
som de diskuterer en måned senere.
For at have bøger nok, vil det være
en fordel at tilmelde sig dette arran-
gement.
Foredraget foregår på Flensborg Bib-

liotek, Nørregade/ Norderstr. 59,
torsdag den 13. marts kl. 11-12.
Temaet forsætter i læsekredsen tors-
dagene den 10. april og 8. maj.
For 200 år siden blev Danmark og
Norge adskilt.1814 er et af de mest
skelsættende årstal i dansk og nordisk
historie. Efter 7 år med krig, ødelæg-
gelse og finansiel ruin blev Frederik 6.
tvunget til at skille Danmark og Nor-
ge.
Det markerer den danske stats over-
gang fra en regional politisk og mili-
tær faktor til den småstat, vi kender i
dag. Det markerer biblioteket med
forskellige arrangementer i samarbej-
de med Foreningen Norden og Nor-
disk Informationskontor. Blandt andet
har litteraturfesten i november fokus
på Norge.

På tur i Norge

[KONTAKT] Slesvigernes interesse
gælder for tiden ikke blot teaterområ-
det med de mange debatter og åbne
spørgsmål. På forbavsende kort tid er
det lykkedes Slesvig Roklub efter det
kaotiske tab af det gamle klubhus at
genopbygge af et flot nyt klubhus på
det gamle sted, et af Louisenlunds
smukkeste steder ved Slien. "Hvor er
det smukt!" siger folk, der går forbi
stedet.
I løbet af stort set ét år er der blevet
rejst en nybygning af format. Kamme-
raterne fra det maritime naboskab
har smugkigget indenfor og er fulde
af roser. Et stenkast fra den sandsyn-
ligvis pilrådne undergrund omkring
Lolfod og Sligade blev der med op til
40 meter dybe rammer og en tung
betonplade skabt basis for et nybyg-
geri, der holder.

DRØMME

Det nye klubhus med de typisk dan-
ske farver formidler oplysning om, at
her rejses en ny dansk-sydslesvigsk
seværdighed.

Roklubbens populære formand Birger
Kühl er sikker på, at klubben får et
enormt fremtidsskub med den nye
bygning.
Roklubben har 124 medlemmer,
hvoraf de 50 er fra Slesvig by.
Mange af dem har taget aktivt fat un-
der byggearbejdet.
"Her er der tale om intet mindre end
drømme, der bliver virkelighed," un-
derstreger Birger, der intensivt følger
udviklingen. Arkitekt Wolfgang Dug
og sønnen Gunnar værdsatte klub-
bens og især formandens gennem-
tænkte ideer ved planlægningen.
Det nye hus bliver - ligesom det gam-
le var det - et gæstfrit sted for roere,
ikke mindst de unge. Aktive sportslige
arrangementer kombineret med gæ-
stebesøg fra rosportens bølgede ver-
den, ikke  mindst fra Danmark og
Norden vil kunne finde plads i to gæ-
steværelser. Andre rum står til rådig-
hed til hvile og eksempelvis foredrag.
Bebudet ankomst melder atter gam-
melkendte studerende fra Århus men
også arkæologer, historikere og viden-
skabsmænd, der har egnens histori-

ske skatte som hovedmål, f.eks. om-
kring udgravningerne i Fysing.

LYS

Alle moderne faciliteter er der taget
højde for i nybygningen.
Der er en stor stue og en række min-
dre rum. Det store rum kan deles op
i to rum.
Trappen få en trappelift for ældre og
gangbesværede. Et mægtigt røresy-
stem sørger for frisk luft, opvarmning
og udluftning. WCer og brusere er
tidssvarende.
Fra altanen og alle de store vinduer er
der en storslået udsigt.
I bådehallen er der frem til starten i
foråret "parkeret" 36 både.
Indvielsen er ikke helt fastlagt endnu
men finder nok sted omkring 30.
april.
Og også arealet i Slien ud for roklub-
ben er undergået en forandring.
Uden problemer har klubben købt
den af byen.

Johanna

Nybygning indvies ca. 30. april

Håndværkerne - både de professionelle og klubbens medlemmer - har haft travlt hele vinteren igennem med at klargøre
Slesvig Roklubs nye klubhus; og de er langtfra færdige endnu, men konturerne skimtes tydeligt. SRK-formand Birger Kühl
er nr. 4 f.v. (Foto: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Det myldrede ind med
børn - men også voksne - til Uffes
Kaffebar for de danske i Ejdersted
sidst. Grunden for de smås vedkom-
mende var ikke alene, at der var flø-

deboller på kagebordet, men at Do-
las Dukketeater var på besøg.
I samfulde tre kvarter fangede hun
børnenes opmærksomhed med sine
sjove historier. De ”store” hyggede sig

imens med dejlige kager og hygge-
snak.
Næste cafédag er den 18. marts.

Kerstin Pauls

Et mylder af børn - og voksne

Fuldt hus hos de voksne.

Dukketeater er altid spændende. (Fotos: Werner Schlickert)
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FANEBÆRERKURSUS & FLAGOVERRÆKKELSE

DER KRIEG 1864

FDF FLENSBORG

[KONTAKT] Am Dienstag veran-
schaulichte Gerd Stolz, Kiel, in sei-
nem Vortrag „Wir haben Oesterrei-
cher, Ungarn, Galizier, Dänen, Fre-
und und Feind“ die freiwillige Kran-
ken- und Verwundetenpflege im dä-
nisch-deutschen Krieg von 1864; ver-
anstaltet im Rahmen der Ausstellung
„Mennesker i krigen – 1864 – Mens-
chen im Krieg“ in der SH Landesbib-
liothek.
Die freiwillige Kranken- und Verwun-
detenpflege im dänisch-deutschen
Krieg von 1864 war bisher wenig
beachtet.
Gerd Stolz hat in den vergangenen
12 Jahren mit Hilfe von Bibliotheken
und Archiven der Ordensgemeins-
chaften in Deutschland, Österreich,
Polen und Tschechien, des Rauhen
Hauses in Hamburg, der Fliedner-
Kulturstiftung in Düsseldorf-Kaisers-
werth, des Generalsekretariates des
Johanniter-Ordens in Berlin und der
Vereinigten Adelsarchive im Rhein-
land e.V./ des Landschaftsverbandes
Rheinland die umfangreichen Hilfe-
leistungen der religiösen Gemeins-
chaften und geistlichen Organisatio-
nen während des Krieges 1864 in
Schleswig-Holstein und Dänemark
erforscht. 
In seinem Vortrag berichtete Gerd

Stolz von dem Einsatz des Johanniter-
Ordens und der rheinisch-westfäli-
schen Malteser-Ritter, der Diakonis-
sen aus Berlin und Düsseldorf, der
Diakone aus Berlin und vom Rauhen
Hauses in Hamburg, der Ordenssch-

western/-brüder aus dem Kaiserreich
Österreich und dem Königreich Preu-
ßen in Schleswig-Holstein und Däne-
mark.
Schon bald nach Ausbruch des dä-
nisch-deutschen Krieges von 1864

waren sowohl für den ärztlichen Be-
reich, das Krankentransportwesen als
auch die Pflege der Kranken und Ver-
wundeten in den Lazaretten die
Grenzen staatlicher Leistungsfähigkeit
erreicht.
Die Fürsorge und Pflege der verwun-
deten und kranken Soldaten hing im
dänisch-deutschen Kriege von 1864
ganz wesentlich von dem Mitwirken
verschiedener (religiöser) Gemein-
schaften und geistlicher Organisatio-
nen, von der privaten Hilfsbereits-
chaft der Bevölkerung zahlreicher Or-
te und Städte in Schleswig-Holstein
ab.
Eine absolute Neuheit im dänisch-
deutschen Krieg von 1864 war der
Einsatz freiwilliger weiblicher Pflege-
kräfte (Diakonissen, Ordensschwe-
stern), die aus mehreren deutschen
Staaten und dem Kaiserreich Öster-
reich auf den Kriegsschauplatz ent-
sandt wurden. Sie waren dort sowohl
in den Lazaretten der preußischen
und österreichischen Truppen als
auch in den örtlichen Einrichtungen,
Diakonissen außerdem in Hospitälern
des Johanniter-Ordens tätig.
Auf österreichisch-preußischer Seite
gab es für den Bereich der freiwilli-
gen Kranken- und Verwundetenpfle-
ge keine Verbindungsstelle für eine

Zusammenarbeit von Militär und
Hilfsorganisationen, keine (zentrale)
Leitung und Organisation, keine Pla-
nungen für den Bedarf, die Lagerung
und die Verteilung von ergänzenden
Lazarett-Einrichtungen, von (persönli-
chen) Verbands-,Verbrauchs- und Le-
bensmitteln (Liebesgaben), keine hin-
reichenden Vorkehrungen für den
Transport, die Unterbringung und die
Pflege der Verwundeten.
Die Hilfsorganisationen und Ge-
meinschaften, die keine einheitliche
Struktur und keine zentrale Einsatz-
leitung, kaum Kontakte auf Führung-
sebene untereinander hatten, such-
ten sich selbst nach den Anforderun-
gen des Tages ihre Einsatzorte. Sämt-
liche zivilen Hilfsorganisationen und -
kräfte entschieden eigenverantwort-
lich über die Zahl ihrer Einsatzkräfte
und deren Einsatzorte.
Trotz der großen Kälte in den Winter-
monaten des Jahres 1864 und der
Entbehrungen aller Art, die die Pflege
der Kranken und Verwundeten für
die freiwilligen Hilfskräfte mit sich
brachte, verrichteten sie ihre Arbeit
anspruchslos und mit großer Um-
sicht. Sie erwarben sich allseits Ach-
tung und Ansehen.

Verwundete den Freiwilligen überlassen

Barmherzige Schwestern in einem Lazareth zu Schleswig Verwundete pflegend.
(Zeitgen. Ill.)

[KONTAKT] FDF Flensborg afholder
fastelavnsgudstjeneste i Ansgar kirke,
Åbenrågade 25, søndag den 2. marts
kl. 14 i samarbejde med Ansgar me-
nighed og Flensborg Y�s Men�s Club.
FDF-orkestret sørger for præ- og post-
ludiet.
Børn og voksne skal komme udklæd-
te til gudstjenesten, fordi katten slås
af tønden lige efter gudstjenesten.
Der vil være en tønde til børnene og

en til de voksne. Der bliver - sopm al-
tid - slået til tønden, indtil der er fun-
det både en dronning og konge
blandt børn og voksne.
Efterfølgende er der kaffe, te og soda-
vand til fastelavnsboller og anden ka-
ge.
Tilmeldingsfrist er i dag, torsdag til
kredslederparret Marie og Sten An-
dersen på 0461 7703 047 eller
sten_andersen@skoleforeningen.de

Udklædt til gudstjeneste
Fra sidste års tøndeslagning bag Ansgar kirken i Flensborg. (Foto: privat)

[KONTAKT] Gymnastikfor-
eningen DAN og Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger
arrangerer fælles forårsopvis-
ning lørdag den 12. april kl.
13 i Idrætshallen i Flens-
borg.
Er der yderligere foreninger,
der vil medvirke med en 10
minutters opvisning, bedes
de kontakte SdU på tlf.
0461 14408 217 eller mel-
de sig til online på
www.dgi.dk/201414554001
senest 3. marts.
Mandag den 7. april er der
fælles øvedag.
Forårsopvisningens gymna-
stikleder er Anne Christen-
sen, tlf. 0461 470 168, an-
negymdan@hotmail.com

Tilmelding nu

[KONTAKT] Hvordan man hilser på
dronningen med fanen, var én af de
mange ting, seks velmotiverede og
interesserede kursister (og tre medlyt-
tere) lærte i Slesvig i søndags, hvor
SSF havde inviteret til et instruktør-
og fanebærerkursus for nye fanebæ-
rere og dem, der ønskede at få gen-
opfrisket brugen af fanen ved opvis-
ninger og andre lejligheder.
To repræsentanter for Danmarks-
Samfundet, næstformand Erik Fage-
Pedersen, og formand for lokalfor-
eningen Hedensted, Kjeld Bøjlesen,
var kommet til Slesvig for at uddanne
instruktørerne, så de føler sig rigtig
godt klædt på til fremtidigt at under-
vise vores egne fanebærere i Sydsles-
vig.

Uddannelsen, som var gratis og
oprindeligt tilbudt som et weekend-
kursus, blev pga. det overskuelige
deltagerantal slået sammen til ét for-
løb, således at begge kurser fandt
sted på én dag. Denne ændring vir-
kede fint og til alles tilfredshed.
Faciliteterne var perfekte med en teo-
retisk del samt frokost på Slesvighus
og den praktiske del på A.P. Møller
Skolen, som gav lejlighed til at øve
både inde og ude – i perfekt blæsen-
de solskinsvejr, så brugen af fanen
kunne øves under realistiske forhold.
Eftermiddagen afsluttedes med kaffe-
bordet, hvor kurset kunne rundes af
på en fin, afslappende og hyggelig
måde. Her fik deltagerne udleveret et
kursusbevis samt en "Håndbog for fa-

nebærere", som Danmarks-Samfun-
det har fået fremstillet for at sikre et
ensartet resultat af undervisningen
ved kurser over hele landet, også i
Sydslesvig.
Alle seks kursister – Carolin Tsakiridis,
Henrik Faarvang, Helge Hedfeld, Erik
Leth, Iver H. Ottosen og Torben Skyt-
te - er nu uddannede og klar til at vir-
ke som instruktører. De har aftalt at
holde tæt kontakt, så de altid kan stil-
le med to instruktører til hvert fremti-
digt kursus. Sydslesvigs DS-repræsen-
tant Franz Dittrich og Dansk General-
sekretariats Gaby Böttinger, der over-
værede kurset sammen med SSF-
amtskonsulent Lars Thomsen, formid-
ler gerne kontakten.

gb

[KONTAKT] Frederiksstad vuggestue
fik langt om længe fundet en dato,
der passede alle og valgte så den flot-
teste, næsten forårsagtige dag med
solskin, da Danmarks-Samfundet
overrakte et Dannebrog til den nye
vuggestue. Danmarks-Samfundets
Sydslesvig-repræsentant Franz Dit-
trich stod for overrækkelsen, assiste-
ret af SSF-amtskonsulent Lars Thom-
sen. Alle børn havde øvet "I østen sti-
ger solen op" som deres sang til den-
ne ganske særlige festdag.
De samledes fra alle hjørner. 22 før-
skolebørn kom fra skolen, og resten

kom fra børnehaven. Vuggestue-bør-
nene var lidt betuttede: så mange
gæster havde de ikke set længe i de-
res vuggestue. De stillede op langs
hegnet og kunne faktisk fylde hegnet
hele vejen rundt.  Astrid skulle hejse
det nye flag, men inden da skulle
Franz have svar på sine spørgsmål
vedr. flaget. Alle blev besvaret så flot,
at der vankede små Dannebrog til al-
le. Huerne af og så følge flaget, som
langsomt gled op ad flagstangen. Selv
folk på gaden stoppede op og kikke-
de med. Nu er der også mulighed for,
at de yngste i flokken kan samles om

flaget til fødselsdage og andre festda-
ge. Til Årsmødet vil de nu kunne fla-
ge derfra og på skolen. Det nye Dan-
nebrog er dermed blevet budt vel-
kommen til den nye vuggestue på
behørig vis, som allerede er fyldt til
randen, og enkelte venter på at få en
plads endnu. 
En stor tak og en venlig hilsen fra de
voksne i de danske institutioner i Fre-
deriksstad på denne næsten forårsag-
tige tirsdag i februar.

J.

Motiverede kursister

Mens instruktionens teoretiske del af-
vikledes på Slesvighus, fandt den

praktiske del i bl.a. solfyldt blæsevejr
sted i og udenfor A.P. Møller Skolen.

(Foto: Gaby Böttinger)

Solfyldt flagoverrækkelse

DS-Sydslesvig-repræsentant Franz Dit-
trich, børn og pædagoger ved flag-
stangen i Frederiksstads nye danske

vuggestues have. (Foto: Lars Thomsen)


