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UGENs OVERSKRIFTER

EGERNFØRDE / LÆKKER GOSPELSANG

Familie-dag
[KONTAKT] De danske på Sild arrangerer familieaktivitetsdag bl.a. med stomp og Jesper Falch (foto).

Læs mere på KONTAKT side 2

Mindretals-kursus
[KONTAKT] Jaruplund Højskole og Egon Clausen arrangerer en uges mindretalskursus af høj karat.

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

Vesterled-møde
KONTAKT] Lejrskolehjemmet Vesterleds bestyrelse
gør klar til sommermøde.

Læs mere på KONTAKT side 4

Friser-musical
[KONTAKT] Friisk Foriining indbyder til en verdenspremiere på en friser-musical, skrevet af Gary
Funck.

Læs mere på KONTAKT side 4

LEDER

Instruktøren Bebiane Bøje og nogle af de 22 gospelglade. (Foto: privat)

Gåsehud, klump i halsen og latter
[KONTAKT] Det startede tidligt lørdag
morgen den 29. marts.
Flaget var hejst ved den danske kirke
i Egernførde, da 22 forventningsfulde
mennesker fandt sammen for at synge
gospel, hvilket skulle munde ud i en
koncert sidst på eftermiddagen.
Bebiane Bøje var kommet fra Aarhus sammen med sin pianist Jakob
Gunnertoft, og klokken 10 gik vi alle
igang. Efter en opvarmning og nogle
strækøvelser blev vi delt ind i stemmer
og straks præsenteret for dagens sværeste sang – ”Amazing Grace”.
Blandt de 22 tilmeldte var der også
fem friske mænd, hvorfor herrestemmen gik godt igennem, så den trestemmige komposition kom til sin ret, og
gåsehuden meldte sig.
Dagens første klump i halsen kom dog,
da Bebiane sang sit solovers.
Efter sangen var indstuderet, gik vi
straks videre med den ligeså kendte
”Oh, happy day”.
Så var der frokost. Menighedsrådet og

SSFs distriktsbestyrelse bød på friske
boller og smurt rugbrød. Uden de store
pauser fortsatte gruppen, der aldrig
havde sunget sammen før, med samme iver og fik stor ros for både kunnen
og indsats.
Et par mindre kendte men dejlige sange stod på programmet samt en smuk
udgave af ”Velsignelsen”. Til sidst fik
hver stemme omkvædet af en spiritual,
og vi sang på én gang og gik rundt mellem hinanden - en sjov og energibringende oplevelse.
Efter en lille kaffe-/ kagepause var der
generalprøve til den forestående afslutningskoncert.
Klokken 16 var alt klart, og kirkens organist Christoph Rumohr startede med
et præludie, inden koret gik på scenen
og sang for de fremmødte venner og
familiemedlemmer.
Hele koncerten bød på to yderligere
stykker ved organisten og en fantastisk
påskesang ved Bebiane. Publikum blev
tilmed bedt om at medvirke ved en

af sangene. Det sangglade kor havde
ydermere formået at øve sig på et ekstranummer, som faldt i god jord.
Lidt over fem var dagens arrangement
slut, og alle var enige om, at det havde
været en dejlig og livsbekræftende
oplevelse, der krævede sin gentagelse
næste år.
Både Bebiane og Jakob lovede at
komme igen, da også de havde haft
en fantastisk dag sammen med dejlige
mennesker fra det danske mindretal.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige
tak til menighedsrådet, organisten og
alle sangglade mennesker, der var med
til at gøre denne dag til så stor en oplevelse - man skulle ikke tro, at vi ikke
havde sunget sammen før.
Ligeledes en stor tak til en fantastisk
instruktør og en vidunderlig pianist.
Vi glæder os til at se jer igen.
SSF/ Gitte

FLENSBORG-SPORSKIFTE 8. APRIL
Sydslesvigsk Forening

Spændende job til en
ung kulturinteresseret
[KONTAKT] I Sydslesvigsk Forening på Dansk Generalsekretariat har man i en årrække gjort
gode erfaringer med i et års tid
at ansætte en ung, der har lyst
til at snuse til foreningens omfattende kulturarbejde og være
aktiv i det sammen med kollegaerne.
Som led i frivilligt kulturarbejde
under »Freiwilliges Soziales Jahr
- Kultur« har unge, der endnu
ikke er fyldt 27 år, mulighed
for at henvende sig om det job;
ikke nogen regulær ansættelse,
men fyldt med opgaver, der
giver mulighed for at lære interessante kulturpersonligheder
at kende, for at være med til at
arrangere seminarer og koncertarrangementer af mange forskellige slags, for at stifte indgående
bekendtskab med det grænseoverskridende dansk-tyske kul-

tursamarbejde samt for at lære,
hvad der altsammen skal til af
organisatorisk tilrettelæggelse
for at sikre et mangfoldigt dansk
kulturtilbud i Sydslesvig.
Og for at få indblik i den administrative side af sagen.
Spændende altsammen.
Vor nuværende FSJ’ler Berit holder ved sommerens udgang, og
det er altså op over nu at søge
om at blive hendes efterfølger,
der selvsagt skal beherske både
dansk og tysk sprog.
FSJ’leren starter regulært den 1.
september, men vedkommende
bør gerne omgående sende en
ansøgning til SSFs kulturkonsulent Boris Erben på boris@syfo.
de.
Informationer om FSJ fås - på
tysk - på www.fsjkultur.de.
SYDSLESVIGSK FORENING

Hils på
Søren Ryge
[KONTAKT] TV-værten Søren Ryge
Petersen med en barndoms-fortid som
lærerbarn i sydslesvigske Agtrup, hvor
han talte fire sprog konstant, gæster
Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte
tirsdag den 8. april kl. 19.30, hvor han
fortæller om »skæve eksistenser«.
Menigheden og SSF i Sporskifte oplyser, at der er gratis entre til foredraget,
men at man må af med 5 euro, hvis
man vil nyde kaffen og andet godt den
aften.
Alle er velkomne til at få en god oplevelse med folkekære Søren Ryge, siger
arrangøren.

Søren Ryge Petersen, i Sporskifte tirsdag næste uge. (Foto: Lars Salomonsen)
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SØNDER BRARUP

SSF-distriktet aktivt igen
[KONTAKT] Sønder Brarup SSFdistrikts nye bestyrelse er, efter et år
uden formand og med en bestyrelse
på standby, kommet i gang igen.
Gåpåmodet er højt, og vi er i gang
med planlægning af de første arrangementer, som er:
• Loppemarked lørdag den 12. april
kl. 11-16 på Sønder Brarup Danske
Skole.
Der bliver forskellige salgs- og loppeboder, cafeteria og grillpølser.
Hvis nogen har lyst til at stå med en
bod, må de gerne henvende sig til
Christiane, tlf. 04641/8535 inden den
8. april. Det koster en kage til cafete-

ANSGAR FLENSBORG

riet.
• Årsmøde lørdag den 24. maj kl.
14.30-18.00 på Sønder Brarup Danske
Skole sammen med de danske institutioner og foreninger i byen.
• Udflugt til Arnkielparken og Sankelmarksøen lørdag d. 29. juni sammen
med SSW.
Desuden er der lidt løs planlægning
omkring udflugter til Kerzenhuus i
Stenfelt/ Steinfeld og til et stort bageri
i Kiel.
Samarbejdet os alle imellem fungerer
fremragende.
Christiane Christiansen

BANGLAKREDSEN

Generalforsamling
[KONTAKT] Banglakredsen indbyder
til generalforsamling tirsdag den 8.
april kl. 19 i Ansgarkirkens menighedslokaler, Aabenraagade/ Apenrader Str.
25 i Flensborg.
Først bliver der spist, så følger general-

forsamlingen iflg. vedtægterne.
Til slut fortæller Ole Rinneberg og
Morten Mortensen lidt om livet i Bangladesh.
Der er adgang for alle interesserede.

UGEN
DER KOMMER
4.
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”Rossini, Schumann, Schubert” i Deutsches Haus,
Flensborg kl. 20
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Blomster-bingo i Toosbüygade 7 kl. 14.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Store Solt: Hygge i Møllebro Forsamlingshus kl. 15
SSF Eggebæk/Langsted: Hyggeaften i Minesminde
Vesby UF: Påskeklip på skolen kl. 15.15
5.
SdU: Badmintonmesterskaber 2014 for U9-15 på A.P. Møller Skolen, Slesvig kl. 10
SdU: Petanque-landsdelsstævne ved Harreslev Danske Skole
SSF m.fl.: Koncert med Ludwig Van i Volksbad, Flensborg kl. 20
Ansgar menighed Flensborg og SSF Nord: Udflugt til Brabrand Sogn, Århus, fra kirken kl. 8.30
SSF Egernførde: Klipper gækkebreve i Medborgerhuset kl. 10-14
SSF Hohn Herred: Forårsfiltning for børn på Vestermølle Danske Skole kl. 11-15

Koret Koross giver fri koncert i Ansgar i Flensborg mandag den 14. april. (Foto: Koross)

Koncert med »Koross«
[KONTAKT] Mandag den 14. april
giver koret ”Koross” koncert i Ansgar
Kirke, Aabenraagade/ Apenrader Str.
25 i Flensborg kl. 19.
Koross er et blandet kor med fin klang,
god energi og poetiske sange. Siden
1995 har koret givet koncerter i kirker
og på institutioner rundt om i Dan-

mark. Det består især af nuværende
og tidligere studerende og ansatte på
pædagoguddannelsen i Odense. Korets
repertoire spænder fra danske højskolesange til afrikansk inspireret musik,
gospel og soul/popmusik.
Koross har i år valgt at lægge sin årlige
korweekend i Flensborg og har i den

anledning sammensat et program med
overvægt af gode, klasssiske men også
nyere danske sange.
Fri entrè.
Korleder er Birte Lautrop, lektor i musik v. pædagoguddannelsen i Odense;
pianisten er Lars Bruno Nielsen.
pkm

SILD

6.
SdU: Badminton-aktivitetsmøde i Træningshallen, Slesvig kl. 8.30
SdU: Badmintonmesterskaber 2014 for U17-19, seniorer og motionsrække på A.P. Møller Skolen,
Slesvig kl. 10
SSF: Folketeatret opfører ”Ronja Røverdatter” i Læk kl. 16 (UDSOLGT)
Flensborg SSF Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Teatertur til ”Ronja Røverdatter”, fra skolen kl. 15
SSF Tarp/Jerrishøj: Teatertur til ”Ronja Røverdatter”, fra svømmebadet i Tarp kl. 14.45
Satrup: Indsættelses-gudstjeneste for pastor Nikolaj Steen, Midtangel, Sdr. Brarup, Stenfelt, TumbyStrukstrup menigheder, i sognekirken kl. 14 + efterfølgende samvær i den danske skole
7.
Dansk Centralbibliotek: Premiere på dokumentarfilmen ”De glemte danskere” i Dagmar-biografen,
København kl. 14-16
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF Hanved/Langbjerg: Besøg i planetariet i Lyksborg, fra Langbjerg Forsamlingshus kl. 18
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
De danske organisationer og institutioner i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde på skolen kl. 19.30
SSF St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
8.
SdU: Sjov på airtrackmåtten for børn fra 1.-6. klasse på Hiort Lorenzen-Skolen, Slesvig kl. 15-16.30
SdU: Instruktion til airtrack-kørekort på Hiort Lorenzen-Skolen, Slesvig kl. 16.30-18
Banglakredsen: Generalforsamling i Ansgar Menighedshus, Flensborg kl. 19
De danske menigheder i Flensborg: Morgenmad og -sang i Sct. Jørgen Kirke kl. 9
Gamles Værn Flensborg: Forårsfest på Flensborghus kl. 14.30
KFUM/KFUK: Generalforsamling i Ansgar Menighedshus Flensborg kl. 18.30
SSF Flensborg by og Flensborg Bibliotek: Mød forfatteren Katrine Marie Guldager på biblioteket kl.
19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Kærestebreve” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Flensborg-Sporskifte menighed og SSF: Foredrag ved Søren Ryge Petersen om ”Skæve eksistenser” i
Det Danske Hus kl. 19.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge og lotto i skolens forhal kl. 19.30
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig SSF Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl. 19.30
Aktive Kvinder Slesvig: Foredrag om diabetes i Ansgarsalen kl. 19.30
9.
SSFs Humanitære Udvalg, Rendsborg-Egernførde og Gottorp amter: Fælles ældreeftermiddag på
Hotel Stadt Hamburg i Gettorf kl. 15-17
Dansk Centralbibliotek: Premiere på dokumentarfilmen ”De glemte danskere” på Flensborghus kl.
15-17
Aktive Kvinder Flensborg: Besøg på ”Naturmælk”, fra Skovgade 45 kl. 16.15
SSF Flensborg by: Bygeneralforsamling i Taruphus kl. 19
Flensborg SSF Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl. 14.30
Store Vi Kvindeforening: Bogbus ved skolen kl. 15.45
Lyksborg pastorat: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
SSF Lyksborg: Påskecafé på skolen kl. 15.30-17.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
Den danske menighed på Sild: Seniorklubbens kaffe i klublokalet i Kejtum kl. 15
De danske foreninger på Sild: Filmklub med ”Kvinden i buret” i Kinowelt kl. 20.15
SSF Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 19.30
10.
Det Lille Teater Flensborg: Dukketeater ”Mortens blå tæppe” i Hjemmet kl. 9.30 og 11
Det Lille Teater Flensborg: ”Kærestebreve” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborg Bibliotek kl. 14.30
SSF Flensborg amt: Amtsgeneralforsamling på Flensborghus kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19. 30
Lyksborg menighed: Generalforsamling i præstegården kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Skovlund og Valsbøl: Fællesmøde kl. 19
SSF Gottorp Amt: ”Det grå guld” i Slesvighus-Biografen kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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Kom og brug en lørdag eftermiddag på
skolen i Vesterland, mød andre, få en snak,
vær fælles om lidt mad, sjove aktiviteter
og benyt lejligheden til at finde ud af, hvad
de danske foreninger står for.
Eftermiddagens program:








Kl.12:00

Fællesspisning og fællessang

Kl.12:30

Forskellige aktiviteter i værksteder
(varighed ca. 1 ½ time)

Zendoodle
Fotosafari (medbring et digitalkamera)
Fremstilling af smykker
Batikfarvning af æg (medbring udpustede æg)
Udendørs rundbold- ved regn er der aktiviteter i gymnastiksalen
Lav dit eget krydderi

Kl.15:00

STOMP MED JESPER FALCH
Nøgleordene er: musik, glæde og fest

Kl.16:00

Afslutning og fællessang.
Fremvisning af det
værkstederne har arbejdet
med

Aktivitetsdagen sker i samarbejde med
SSF Sild, skolen, børnehaven og fritidshjemmet.

Styrk vores mindretal -

[KONTAKT] SSF og de
danske institutioner
på Sild indbyder alle
interesserede til en stor
familieaktivitetsdag
på skolen i Vesterland
lørdag den 12. april fra
kl. 12.

skaf et nyt SSF-medlem!
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GRÆNSELANDSKURSUS

SLESVIG SSF CENTRUM-NORD

Familietur for alle

»Et større Danmark«
[KONTAKT] 21.-27. juli arrangerer Jaruplund Højskole et særligt kursus, ”Et
større Danmark”, i samarbejde med
forfatteren Egon Clausen.
I spisesedlen om kurset skrives:
Dannebrog og Dybbøl var længe de
bærende symboler for det danske
mindretal syd for grænsen, men i dag
gælder det ikke mere, for de gamle
kampe mellem dansk og tysk er for
længst stilnet af.
Gamle sår heles dog ikke så let, og forholdet mellem dansk og tysk er stadig
præget af uvidenhed og fordomme.
Nogle af dem stammer uden tvivl fra
de slesvigske krige, der endte med,
at Danmark tabte både Slesvig og
Holsten. Derved tabte vi også nogle
forbindelser til Tyskland og til tysk
kultur. En port mod syd blev smækket
i, danskerne vendte sig indad, og i en
årelang proces virkede landets bedste

folk på at omdanne den danske almue
til et folk, og det lykkedes.
Hvor militæret havde tabt, viste kulturen sig at være stærkere, og i 1920
stemte beboerne i den nordlige del af
Slesvig for igen at blive en del af det
danske rige.
Det er i sig selv en god historie, men
prisen var blandt andet en provinsiel
selvtilfredshed og mistillid til alt udenlandsk. Porten mod syd forblev lukket.
I dag er der mange der arbejder på, at
porten mod syd skal åbnes igen, og her
håber man, at Sydslesvig kan fungere
som et link mellem Danmark og Tyskland og dermed gøre Danmark større.
Få et europæisk udblik ved hjælp af
førende eksperter på området. Deltag i
samtaler, diskussioner, og guidede udflugter gennem den smukke egn som
Grundtvig i sin tid kaldte for Danmarks
rosenhave.

Gæsteforelæsere er Bo Lidegaard, Uffe
Østergaard, Jesper Groth, Lars N. Henningsen, Carl Holst, Claus Bryld, Mette
Bock, Karin Johannsen-Bojsen, Inger
Marie Madsen og Egon Clausen.
Der arrangeres ture til Slesvig og Flensborg.
Prisen for ugekurset er 5.000 kr. =
670 euro i dobbeltværelse og 5.200 kr.
= 700 euro i enkeltværelse.
Detaljeret program: http://www.jaruplund.de/show.php?id=629
Tilmelding via skema http://www.
jaruplund.de/media/727.pdf hhv. via
telefon 04630 969140 eller mail til
kontoret@jaruplund-hoejskole.de.

[KONTAKT] SSF-distrikt Centrum-Nord
i Slesvig arrangerer en interessant familietur til Vejle-egnen torsdag den 1.
maj med afgang fra Slihal-p-pladsen
kl. 8.
Også medlemmer fra andre distrikter
kan være med.
Inden deltagerne når til Vejle, tager
de en lille omvej over Jelling, hvor de
kigger på de to kendte runestene, den
ene rejst af Kong Gorm over Dronning
Thyra og den anden rejst af Harald
Blåtand til minde om sine forældre.
Derefter forsættes turen til Økolariet
i Vejle, hvor man bliver klogere på
den planet, man lever på: Alene eller
sammen med børnene kan man gå

tur på fjordbunden og opleve fjordens
dyreliv, kravle ned under skovbunden
og opleve skovens skjulte liv, tage en
virtuel køretur i kloakrørene og se rotter og spildevand, og få gode ideer
til, hvordan man kan indrette sit hjem
mere miljørigtigt.
Programmet afrundes med shopping i
Vejle.
Hjemturen starter ved 17-tiden.
Tilmelding til Kirsten Bohnsack, tlf.
04621-28392 efter kl. 16 inden 18.
april.
Medlemmer betaler 15 euro, ikkemedlemmer 20 euro, og for 6-15-årige
børn betales 5 euro.

SSF HUSBY

Uden bestyrelse
[KONTAKT] På Husby SSFs generalforsamling sidst trak Anja von Oettingen
sig som formand pga. arbejdspres.
Næstformand Tanja Krause er fraflyttet
distriktet, kasserer Gisela Jessen lod sig
ikke genvælge, og det samme gjaldt for
bisidder Claus Jessen.
Det var på generalforsamlingen ikke
muligt at samle en ny bestyrelse.
Amtskonsulent Marike Hoop påpe-

gede vigtigheden af, at mindretallet
lokalt bygger på et kulturelt grundlag.
Det er ikke nok, at der er en skole og
en børnehave; man må også aktivt
ville et fællesskab, der bygger på danske værdier.
Alle i Husby opfordres nu til at gå sammen i en arbejdsgruppe, der skal finde
en ny bestyrelse for Husby.
mh

SSF/SSW MUNKBRARUP

Jaruplund Højskole. (ill. fra skolens
hjemmeside)

VETERANBIL-UDFLUGT

Forår og gamle biler
[KONTAKT] Medlemmerne af Sydslesvig Veteranbil og Youngtimerklub er
indbudt til aftensmøde på Dronningens fødselsdag onsdag den 16. april
kl. 18 i Det Danske Hus i Sporskifte,
hvorfra de med eller uden familie
smutter til ”HotDogHavn” (Sønderhav)
i deres dejlige gamle biler.
Alle veteranbilfolk (også når ikke de er
medlemmer af klubben endnu) med
familie er velkommen.
De gamle biler skal afprøves, og især et

af medlemmerne vil teste sin nykøbte
veteran-Volvo 544, som lige er blevet
synet.
Med på turen er også noget tov, så
eventuelle hazard-kandidater kan slæbes hjem, oplyser formand Jens-Søren
Jess.
En anden god gang overvejer klubben
at drage til Sønderborg, hvor de lokale
veteranvenner mødes hveranden torsdag aften på havnen ved Sønderborg
slot.

SATRUP

Præst
indsættes
[KONTAKT] Søndag den 6. april kl.
14 indsættes Midtangel, Sdr. Brarup &
Stenfelt og Tumby-Strukstrup danske
menigheders nye præst siden 1. april,
Nikolaj Steen (41) i Satrup sognekirke.
Bagefter er der samvær, ligeledes for
alle interesserede, på Satrup Danske
Skole.

VESTERLED

Sommermøde med Slumstrup
[KONTAKT] Lejrskolehjemmet Vesterleds bestyrelse indbyder alle interesserede til det årlige sommermøde (årsmøde/ generalforsamling) på Vesterled,
Vesterledvej 76, i Sdr. Haurvig på
Holmsland Klit, syd for Hvide Sande

lørdag den 21. juni.
Dagens program indledes kl. 12 med
middag, traditionen tro bestående af
stegte rødspætter + jordbærgrød inkl.
drikkevarer for 150 kr. pr. deltager, der
betales på dagen.

Selve mødet indledes kl. 13.30 ved
dårligt vejr hhv. kl. 14 ved godt vejr.
Hovedtaler er (til den tid fhv.) formand
for Grænseforeningen, forfatteren,
fortælle- og foreningsmennesket Finn
Slumstrup. Emne: 2014 – de store
markeringers år.
Tilmelding senest tirsdag den 10. juni
til formand Carsten Dalgaard, Ikast, tlf.
0045 9715 5851 eller e-post: carstendalgaard@mail.tele.dk, eller til Vesterled ved Lena Højer Andersen, tlf. 0045
9731 5031.
Tilmelder man sig senere, er der ingen
garanti for, at der er rødspætter nok,
skriver formanden.
Programmet afrundes med en kaffepause, en sang eller flere undervejs,
ordet frit med hilsener fra nær og fjern
- og den organisatoriske del af mødet
med bl.a. de fortsatte byggeplaner og
regnskaberne.
Vesterleds bestyrelse består af Carsten
Dalgaard, Horst Werner Johan Knüppel, Tyge Rude Kristensen, Peter Johannsen, Jens Andresen, Erling Bach,
Frede Bennetsen og Eberhard von
Oettingen.
Carsten Dalgaard påpeger, at det
fortsat er legalt at betale sit støttemedlemskontingent på årsmødet, men at
man eller også kan gøre brug af konto
7641 – 101 37 66 hhv. Union-Bank,
BLZ 215 201 00 – kto.nr. 236578.

Vesterled. (Foto: Annemarie Erichsen)

Fik nyt navn

[KONTAKT] På Munkbrarup SSFs
generalforsamlingen sidst vedtog
medlemmerne at omdøbe distriktet til
Munkbrarup-Ves SSF. Begrundelsen
var, at der er langt flere medlemmer
fra Ves, og at foreningen med det
gamle navn havde svært med synliggørelsen overfor medlemmer men også
overfor kommunen.
Navnet Munkbrarup er et levn fra dengang, der var noget, som hed Kirchspielkrug Munkbrarup, og som nu er
misvisende.
Også SSW fulgte trop med navneændringen til SSW Munkbrarup-Ves.
Generalforsamlingen var godt besøgt

og bød på det sædvanligt flotte ostebord. Dem, der ikke havde set det
flotte nye køkken, kunne beundre det
i funktion.
Ved valgene var der ingen ændringer,
og dermed består bestyrelsen for SSF
af formand Niels Wolfsdorf, næstformand Gerd Voß, kasserer Marianne
Huy og bisidder Dagmar Wolfsdorf.
Medlemstallet for SSF har været svagt
faldende fra 136 til 127, mens der har
været en stigning på et medlem ved
SSW til 31 medlemmer.
Der var ingen valg til bestyrelsen for
SSW.
mh

KUNST- OG HOBBYMARKED

Efterlyser folk nordfra
[KONTAKT] I weekenden 28./29. juni
arrangerer SSF Munkbrarup-Ves sit 5.
forårsmarked i og omkring Oksbøl Forsamlingshus, et dansk-tysk kunst- og
hobbymarked.
I den forbindelse søges interesserede
udstillere. Lokale udstillere er der allerede nogle af, men der mangler især
udstillere fra Danmark, påpegere be-

styrer Niels Wolfsdorf.
Standafgiften for begge dage er 20
euro + en kage.
Interesserede bedes kontakte bestyreren hurtigst muligt på tlf. 0049 4631
8268 hhv. nielswolfsdorf@t-online.de.
Distriktet sælger grillpølser, kaffe og
kager begge dage.

17. APRIL I ALSION

Ekstra 1864-event
[KONTAKT] Efter 1864@2014eventen 18. april med Sønderjyllands Symfoniorkester og gæster
blev udsolgt i løbet af den første
billetsalgs-dag, har orkestret arbejdet på at finde en dag for en ekstra
event, for at imødekomme de
mange forespørgsler.
Den nye event løber af stablen
skærtorsdag den 17. april kl 20 i
Koncertsalen Alsion i Sønderborg.
Billetter sælges på sdjsymfoni.billetten.dk og via orkestrets hjemmeside sdjsymfoni.dk.

Eventen bliver noget ganske andet,
end hvad der normalt foregår i
koncertsalen til symfoniorkestrets
koncerter. Et stort antal inviterede
gæster og solister kommer på
besøg. Herunder lokale kræfter
som Sønderjysk Pigekor, men også
skuespillere, operasangere og jazzmusikere kigger forbi. Dertil kommer et helt nyt visuelt udtryk, og
levende videodesign, som kommer
til at danne rammen om eventen.
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MINIKONFIRMANDER I TØNNING

BIBLIOTEKERNE

En ørkenvandring
[KONTAKT] Årets minikonfirmandundervisning i Tønning var en ørkenvandring. Minikonfirmanderne skulle
nemlig ved familiegudstjenesten sidst
spille israelitterne i ørkenen, da de er
på flugt fra Egypten til et land, Gud har
lovet dem. Men ørkenvandringer er
hårde, og israelitterne både skændtes
og sloges og gad ikke gå med Moses.
Minikonfirmanderne spillede, at Gud
indkaldte Moses til møde om situationen på Sinai Bjerg, og gav ham De
Ti Bud. Imens fik israelitterne Moses
bror Aron til at lave dem en ny gud.

En guldkalv, der kunne give dem det,
de ønskede. Men Moses kom tilbage,
smadrede guldkalven, og skældte israelitterne ud. De lovede bod og bedring,
og at de nok skulle blive gode venner
og ikke mere tilbede guder bare for at
få ting.
Og det troede Moses på. Og det kan
vi også tro på. Og måske tror Gud også
på det.
Eller også har Gud bare besluttet sig
til, at selvom vi mennesker ikke altid
gør, hvad vi skal, så bliver han med os.
Ligesom han blev med israelitterne i

ørkenen og til sidst sendte sin søn Jesus
til sit folk, for at han kunne sone alle
menneskenes synder.
Minikonfirmanderne var selv med til at
skrive israelitternes sang om, hvordan
det skal være i det nye land: I det nye
land, Moses / ved vi hvad vi vil. / Vi vil
bare lege, Moses, / eller spille spil. / Vi
vil ik’ i skole, / ikke tysk og matematik,
/ og lektier, brød og broccoli, / det vil
vi heller ik´! (Mel: Solen er så rød,
mor).
ms
En kludekylling. (Foto: privat)

Ternede høns og
firkantede æg
[KONTAKT] Op imod påsken er der
tid til at lege med ternede høns og
firkantede æg på bibliotekerne i Flensborg og Husum.
Biblioteket og Aktivitetshuset i Flensborg byder lørdag den 12. april kl.
11-13 velkommen til hyggelige påskeforberedelser for børn og forældre i
udlånet, hvor man lægger op til at lege
kreativt og anderledes med høns og
æg og have det sjovt sammen.

Moses´ bror Aron laver en guldkalv af israelitternes guldsmykker. (Fotos: privat)

På Husum bibliotek møder børn og
voksne op mandag den 14. april kl.
15-17 for at deltage. Her samarbejdes
med SSF.
Begge steder laver de søde farvede
”klude-kyllinger” og gamle gækkebreve, samt kreative høns, påskeæg og
påskelam. Og begge steder serveres
sol-æg, æggemadder med firkantede
æg, rugbrød og karse samt kaffe/the
og saft.

Åbningstider
[KONTAKT] Bibliotekerne i Flensborg,
Slesvig og Husum har lukket fra og
med langfredag den 18. april til og
med 2. påskedag den 21. april.
Bogbusserne kører ikke - og Fællesbiblioteket i Egernførde har lukket i

skolernes påskeferie fra og med tirsdag
den 22. april til og med fredag den 2.
maj.
Biblioteket ønsker alle en rigtig dejlig
påske med masser af sol og forår.

Gud giver Moses De ti Bud.

AKTIVE KVINDER SYDSLESVIG

På litteratur i Norge
[KONTAKT] I år har biblioteket særligt
fokus på Norge. Blandt andet læser en
læseklub romaner af norske forfattere.
Klubben mødes en gang om måneden
i foråret - næste gang torsdag den 10.
april kl. 11-12.
Vil du være med, så afhent romanen
”Kongens hjerte” af Gaute Heivoll på
biblioteket.
Romanen følger et skib, som krydser
Skagerrak i 1775. 12 personer er undervejs til Kong Frederiks Hospital i

København, hvor de måske kan blive
kureret for den sjældne ”radesyge”,
som hærgede områder i Norge i den
periode. Læseren følger især en far og
hans datter.
Lars Saabye Christensen har beskrevet
Gaute Heivoll som ”en betydelig stemme i den unge samtidslitteratur.”
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, ødelæggelse og finansiel
ruin blev Frederik 6. tvunget til at skille
Danmark og Norge. Det markerer den
danske stats overgang fra en regional
politisk og militær faktor til den småstat, som vi kender i dag.
Det markerer biblioteket med forskellige arrangementer i samarbejde med
Foreningen Norden og Nordisk Informationskontor. Blandt andet har litteraturfesten i november fokus på Norge.
Lene Lund

GULDAGER

Aktuel forfatter i Flensborg
Bestyrelsen efter generalforsamlingen f.v.: Bagest Erika Jentzen, Margrid Jensen og
Inge Moritz, i midten Regina Walter, Tove Hinriksen og Traute Zilch, og siddende
Renate Petersen og Karen Scheew. Karin Becker mangler. (Foto: privat)

Efterlyser nye,
aktive medlemmer
[KONTAKT] DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig har på sin
kredsgeneralforsamling den 29. marts
genvalgt næstformand Margrid Jensen,
Bredsted, og kasserer Tove Hinriksen,
Slesvig. Suppleanter er Regina Walter,
Slesvig, og Erika Jentzen, Flensborg,
revisorer Inge Moritz og Traute Zilch,
begge Slesvig.
Ikke på valg stod formanden Karen
Scheew, Flensborg, og bisidderne
Renate Petersen, Egernførde, og Karin
Becker, Slesvig.
Aktive Kvinder, der gerne ser flere interesserede melde sig ind i foreningen
og deltage aktivt i arbejdet, har medlemmer rundt omkring i købstæderne

i Sydslesvig – fx i Flensborg, Slesvig,
Egernførde, Rendsbog, Kiel-Holtenå,
Bredsted, Nibøl, Frederiksstad og på
øerne Sild og Før, hvor de lytter til
foredrag, ser på museer og udstillinger,
tager på udflugter, laver håndarbejder,
lærer at lave forskellig mad og har det
aldeles rart sammen.
Og de fleste af medlemmerne taler
både dansk og tysk, plattysk og frisisk.
Har man interesse for at blive medlem, så ring til Karin Becker, tlf. 04621
26919, eller Karen Scheew, tlf. 0461
490 2822, og få en snak omkring Aktive Kvinder i Sydslesvig.
Karen Scheew

[KONTAKT] Den 5. april har Katrine
Marie Guldager 20 års jubilæum som
forfatter. På dagen udsender hun digtsamlingen ”Et sted i verden”.
Og tirsdag den 8. april kl. 19.30 kommer hun til Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Hun debuterede med digtsamlingen
”Dagene skifter hænder” i 1994. Siden
har hun skrevet romaner, noveller,
hørespil og børnebøger - over 30 udgivelser.
”Ulven”, ”Lille hjerte” og ”Den ny tid”
er en serie om familien i det moderne
Danmark. I krøniken fortæller Guldager godt, humoristisk og vidende om
livet i en familie i Køge i tiden omkring
2. verdenskrig og fremefter. Af børnebøger er hun især kendt for serien om
frøken Ignora.
Hun har modtaget adskillige priser
og legater bl.a. Carl Møllers Humoristlegat, Kritikerprisen og Statens

Forfatteren Katrine Marie Guldager i
Flensborg 8. april.

Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Hun
er cand.phil. i dansk og har gået på
Forfatterskolen.
Aftenen er arrangeret af Dansk Cen-

tralbibliotek og Sydslesvigsk Forening,
og entréen er sat til 10 euro.
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FRIISK FORIINING / PREMIERE

PÅSKEBASAR I BØGLUND

Gruppenbild der Musical-Crew mit
Gary Funck (li.). (Foto: privat)

Musical-Abenteuerreise auf Friesisch
[KONTAKT] Am Sonntag, 6. April, um
17 Uhr wird in der Niebüller Stadthalle
zum ersten Mal ein friesisches Musical,
»Di Widergunger«, aufgeführt.
Unerjardsche, wäilewüset än wåådermååns - Autor Gary Funck greift tief in
die heimische Mythologie und webt
daraus eine Geschichte, die an der
Küste Nordfrieslands spielt. Das Resultat ist ein zeitloses friesisches Musical,
das die Zuschauer mitnimmt auf eine
Reise in die Welt jenseits des alltäglich
Sichtbaren.
Hark, ein junger Fischer, der auf See
stirbt, und trotzdem einen Weg findet,
seine große Liebe noch ein Mal wiederzusehen. Ose, seine junge Frau,
die sich auf eine weite und gefährliche
Reise begibt, um den Mann ihres Lebens wieder in die Welt der Lebenden

zurück zu holen. Doch der Ertrunkene
wird von einem mächtigen Wesen auf
dem Grund des Meeres gefangen gehalten. Eine schier unlösbare Aufgabe.
Doch Ose erhält Hilfe.
Uralte Geschichten gepaart mit moderner Musik, bunten Kostümen und
einer talentierten Truppe aus jungen und jung gebliebenen Sängern,
Tänzern und Schauspielern - den
„Widergunger“ sollte man sich nicht
entgehen lassen.
Musik & Libretto: Gary Funck, Choreographie: Anna Julia Meyer - Musikalische Leitung: Constance Vogel - Ton
/ Licht: Sven Stümer - Regie: Gary
Funck.
Mitwirkende: Elke Boysen, Martje
Jannsen, Malte Lindenberg, Eva Bischoff, Thore Johannsen, Ingwer Boy-

sen, Güde Boysen, Julia Schweigert,
Svenja Schüle, Lola Kirchner, Lea Hansen, Michel Schweigert, Ida &Tomek,
Günther Jannsen, Enken Johannsen
u.a.
Das Stück spielt auf Festlands-Nordfriesisch. Für Nichtfriesen wird eine
deutschsprachige Broschüre mit Szenenbeschreibungen und Liedertexten
bereitgehalten. Verantwortlich für dieses Projekt, das von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien über
den Friesenrat gefördert wurde, sind
die Friisk Foriining und der Frasche
Feriin for e Ååstermååre.
Karten für das Musical gibt es nur
an der Abendkasse. Kartenreservierung unter info@friiske.de / 046716024154.

”Vi har det godt med hinanden”, fortæller medlemmer, sælgere og gæster i anledning af søndagens godt gennemførte og besøgte påskebasar i Bøglund Forsamlingshus. (Fotos: Bernd Bossemeier)

SSW / LANDESTHEATER

Zukunft sichern
[KONTAKT] Auf einer internen Sitzung
hat der Flensburger SSW sich mit der
Zukunft des Landestheaters vor dem
Hintergrund der Kontroversen der
jüngsten Gesellschafterversammlung
ausiender gesetzt. Wesentliche Ergebnisse waren:
• Der SSW setzt sich für den Erhalt
des Landestheaters und seiner Arbeitsplätze als wichtiges Kulturangebot im
Landesteil Schleswig ein.
• Der SSW unterstützt die Einrichtung
eines Strategieprozesses, der schnell
- spätestens bis zum Ende des Jahres
- Vorschläge für die zukünftige Ausrichtung des Landestheaters erarbeiten

soll. Zum Strategieprozess gehört
eine zeitnahe Entscheidung über die
Grundstruktur des Landestheaters.
Unter anderem muss zügig geklärt
werden, welche Orte in Zukunft als
Spielstätte und/oder Produktionsstätten in Frage kommen sollen.
• Für die Umsetzung des Strategieprozesses ist eine Arbeitsgruppe notwendig, die z.B. aus acht Personen, die aus
allen Kreisen der Gesellschafter zusammengesetzt sind, besteht und die mit
bis zu zwei externen Sachverständigen
ergänzt werden kann.
An dieser Einigung waren u.a. beteiligt:
OB Simon Faber, SSW-Fraktionschef

Lars Harms, die kulturpolitische Sprecherin der SSW-Landtagsfraktion Jette
Waldinger-Thiering, der Vorsitzende
der SSW-Ratsfraktion Schleswig Otmar Petersen, die Vorsitzende der
SSW-Ratsfraktion Flensburg Susanne
Schäfer-Quäck sowie Vertreter der
SSW-Ratsfraktionen von Flensburg und
Schleswig und der SSW-Kreistagsfraktion Schleswig-Flensburg.
Die Beteiligten baten die anwesende
Kulturministerin Anke Spoorendonk,
diese Positionen bei ihren Gesprächen
um den Erhalt des Landestheaters zu
berücksichtigen.
pd

Flot og alsidig påskebasar, her inspiceret af egnens grand old lady Edith SigaardMadsen.

Interessant og
velbesøgt
[KONTAKT] Omgivet af bøgetræer
- passende til byens danske navn,
Bøglund, og med tydelige forårstegn i

ENKELTE KROKUS ENDNU TIL FORÅRSTRÆF

Seniorerne måtte spidse øren for at følge med, da det foregik på frisisk. (Fotos:
Peter Hansen)

Vestkystens seniorer
mødtes
[KONTAKT] Det var lige før, man
kunne have kaldt det påskeliljetræf, for
sådan nogle var bordene pyntet med,
da SSF Husum og Ejdersted amter i
mandags holdt forårstræf for 60+medlemmer.
Men nu hedder det forårstræf, for det
var tredje år i træk, det ikke lykkedes
at ramme krokusblomstringens kulmination med træffet.
Det blev det nu ikke ringere af.
Frisisk-elever fra Bredsted Danske Skole optrådte med sang, sketch og rap på
frisisk. Seniorerne måtte spidse øren
for at forstå, hvad der foregik, selv om
Christiane Bodenhagen havde forklaret
det forlods. Dog opdagede mange, at
det hjælper, når man er godt hjemme i
både plattysk og dansk.
Om end de fleste forlængst var blomstret af, lykkedes det dog for nogle af
de, der vovede sig ud i slotsparken at

Her et rapnummer om en papmors fortræffeligheder. Bemærk de frisiske armbånd.

finde krokus, der endnu stod i fuldt
flor. Men man måtte gå lidt længere
efter dem.
Efter kaffen optrådte aspirantorkestret
fra Frederiksstad. Det vil sige, det er
langt fra alle musikerne, der er derfra.
De kom lige så gerne fra Husum eller
Kotsenbøl/ Kotzenbüll.
Op mod 30 unge og lidt mere modne
musikere, som - ifølge dirigent Bente
Stenger - havde mellem et halvt og to
år bag sig på instrumentet, leverede en
forrygende koncert med blandt andet
gammel filmmusik, som eksempelvis
titelmelodien fra Blues Brothers.
Den blev naturligvis leveret iført hat og
solbriller, som brødrene selv ville have
gjort.
Flere fotos på http://syfo.de/amterdistrikter/husum-amt/
ph
Enkelte forkølede krokus var endnu at finde i parken.

luften, drog mange interesserede i søndags til SSFs forsamlingshus i Bøglund,
hvor det nye bestyrerpar Wiebke og
Arne Callsen lige var flyttet ind.
Solen skinnede, og SSF Bøglunds
formand gennem de seneste 14 år
Ingrid Munneke bød velkommen og
viste vej til distriktets store påskebasar, præsenterede tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer, glade gæster
og aktive sælgere.
Der duftede af kaffe og pragtfulde
hjemmelavede lagkager.
Hele interiøret var præget af interessante påskegaver. Der var både
kunstværker, lavet af kreative hænder og hoveder, som eksempelvis
Ruth Fisker fra Tønder, idérige
påskekort af Renate Asmussen og
sjove, og masser af andre påsketing.
Håndlavede smykker var værdsatte
unikater af sten og sølv.
Ninna og Christian Refsgaard fra
Hjerl Hede var også med igen i år.
De er medlemmer af Bøglunds fadderskab fra Viborgegnen og giver
folk et interessant indblik i gammelt
håndværk.
Det var en fornøjelse også at opdage, at SSFs distrikter i Gottorp amt
holder sammen. Ekspert i fine håndarbejder, Anne Christiansen fra SSF
Moldened deltog også.
Bøglunds formand kunne fortælle
om øgede aktiviteter, der med årene
også omfatter naboerne i Strukstrup,
Bøl og Mårkær.
I Bøglund er der 76 SSF-medlemmer
og 36 SSWere. ”Vi har det godt sammen,” lyder det i kor fra kaffetanterne fra kagebaren.
Alle ser frem til en invitation fra vennerne på Viborg-egnen.
I Bøglund kommer man tit sammen,
til efffektive hobbymøder f. eks., besøger også gerne Slesvig.
Engang om måneden er der gudstjeneste. Og lige nu ser de ældre i distriktet med forventning frem til den
afholdte ældreeftermiddag den 9.
april kl. 15 på Hotel Stadt Hamburg
i Gettorp med festligt kaffebord,
tombola og munter underholdning
ved Rebbøl Spillemandsorkester.
Johanna

