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JAn gintBerg & Dr PÅ fLensBorgHUs

nY skAtteMinister

LeDer

HAtsteD

AfskeDsreCePtion

Dybbøl i Berlin

Nød turen

Ministerløfte

Kultur en masse

[KONTAKT] Når Dybbøls 150 års dag i dag når Ber-
lin, er minister Anke Spoorendonk (foto: SSW) også 
med. Og mandag er hun til ældremøde på Flens-
borghus.

[KONTAKT] Også beboere (foto: Bossemeier) fra 
Margrethegården i Slesvig var med, da SSF Holm/ 
Skt. Jørgen drog til Esbjerg.

[KONTAKT] Indenrigsminister de Maiziere lovede at 
møde Mindretalsrådet, da han og hans mindretals-
kommitterede kom forbi mindretallenes infobod ved 
et åbent hus-seance i Berlin. (Foto: Mindretalssekr.)

[KONTAKT] SSF - alene hhv. sammen med andre - 
har et vægtigt kulturudbud at tilbyde.

[KONTAKT] Det blev en rablende 
sindssyg flot aften med stand up-komi-
ker Jan Gintberg, hvis show På Kanten 
blev optaget af Danmarks Radio, på 
Flensborghus mandag aften.
Et forventningsfuldt og lattermildt 
publikum fyldte salen og fik alle for-
ventningerne indfriet, og en yderst 

veloplagt Jan Gintberg spillede op til 
uanede højder; både om den sydsle-
svigske danskhed men også om andre 
- i forbindelse med ham - noksom 
kendte emner.
I over to timer nød de 200 fremmødte 
et show, man ellers skal betale pæne 
entreer for at opleve. Og antagelig 

16. oktober kl. 20 på DR1 kan så alle 
nyde de dele af showet, Danmarks Ra-
dio og Jan Gintberg vælger at vise på 
skærmen i løbet af de (ekstraordinært) 
tre kvarter, udsendelsen kommer til at 
vare.
Læs også lederen her på siden.

Alle forventninger blev indfriet
En veloplagt Jan Gintberg på scenen på Flensborghus.

[KONTAKT] Mandag den 15. septem-
ber kl. 19:30 inviterer Hatsted SSF 
og Sprogforeningen i Sydslesvig til en 
sangaften i Hatsted Forsamlingshus.
Der bliver sunget fra Højskolesangbo-
gen, og sangene er på forhånd udvalgt 
af medlemmer, der motiverer deres 
sangvalg. Aase Pejtersen ledsager fæl-
lessangen på klaveret.
Alle er velkomne og bedes melde sig 
til på tlf. 04846-590.

For sangglade

[KONTAKT] Kære Benny Engelbrecht, 
det er med stor glæde, at vi i SSW ser 
dig udnævnt til skatteminister.
SSW ønsker dig hjertelig tillykke med 
ministerposten. For os som mindretals-
parti er det vigtigt, at der i den danske 
regering sidder sønderjyder, der ken-
der til forholdene i Sydslesvig. 

Vi ønsker dig alt godt for de kommen-
de vanskelige politiske beslutninger til 
gavn for borgerne i Danmark. Vi reg-
ner med, at vi også fremover vil kunne 
hilse på dig, når du er i Sønderjylland 
eller Sydslesvig.

Flemming Meyer,
SSW-landsformand

En lykønskning

[KONTAKT] Mandag tog SSFs, SSWs 
og SdUs medarbejdere på Flens-
borghus afsked med en god kollega 
og pålidelig medarbejder, Hanna 
Schwarzer, SSF, ved en reception i 
klubværelset. Hanna har i en årrække 
samvittighedsfuldt og engageret passet 
receptionen (samt løste andre forvalt-

ningsopgaver) på deltid side om side 
med Silke Potthoff fra SdU.
I receptionen deltog også Hannas mor, 
datter og barnebarn.
Ved samme lejlighed lykønskede SSFs 
generalsekretær Jens A. Christiansen 
foreningens tekniske medarbejder 
Holger Elbert med 10 års arbejdsjubi-

læet.
Jens A. Christiansen gav Hanna 
Schwarzer nogle hjertelige ord med på 
vej ind i en fortjent pensionisttilværel-
se - sikkert fyldt med gode oplevelser 
med familie og venner.
Hanna Schwarzers efterfølger pr. 1. 
oktober hedder Susanne Schiessl.

SSFs og SdUs IT-medarbejder Thorben Bockhardt havde ligesom alle andre kolleger på Dansk Generalsekretariat en rød rose 
med til den glade pensionist Hanna Schwarzer, her sammen med sin mor.

Farvel til en kær kollega

[KONTAKT] At danske sydslesvi-
gere - modsat en udbredt opfat-
telse - meget vel har humor, var 
de 200, der i mandags overvæ-
rede Danmarks Radios optagel-
ser med stand up-komiker Jan 
Gintbergs aldeles forrygende På 
Kanten-show i en fyldt sal på 
Flensborghus, et godt bevis på.
Efter at have været på en uges 
reportage gennem hele landsde-
len sammen med et team fra DR 
i Aarhus tog Gintberg det dan-
ske mindretal - men også andre 
emner - på kornet og lagde op 
til den ene lattersalve efter den 
anden.
Gintbergs show, der er uhyre 
populært i Danmark og tilsyne-
ladende altså også i Sydslesvig, 
sendes på DR1 antagelig 16. 
oktober kl. 20 og - som noget 
nyt - på samfulde tre kvarter.
En skam, at kun de yderst velop-
lagte 200 i salen på Flensborg-
hus oplevede hele showet - med 
en Jan Gintberg, der i flere timer 
nåede nye højder.
Een ting er, at Jan Gintberg og 
hans team under deres besøg 
selv fik øjnene op for det danske 
mindretal i Sydslesvig, og nu 

har mulighed for at fungere som 
ambassadører, når ellers det er 
opportunt.
En anden væsentlig ting er, at 
Jan Gintberg og Danmarks Ra-
dio gennem udsendelsen i okto-
ber i den bedste sendetid lægger 
en ny brik til det danske min-
dretals synliggørelse - på godt og 
ondt - overfor den almindelige 
dansker, der som bekendt heller 
ikke er overinformeret om det 
danske mindretal; oven i købet 
præsenteret i et populært medie 
af folk, der kan deres kram, men 
altså ikke er en del af mindretal-
let.
En stjernestund for publikum i 
salen på Flensborghus, og for-
mentlig også en stjernestund for 
mindretallet den 16. oktober 
samt forhåbentlig en aha-ople-
velse for store dele af Danmarks 
befolkning den aften.
Tak til DR og Gintberg.
SSF medvirker gerne igen, når 
der ved en given lejlighed ef-
terlyses knowhow og lokaler til 
lignende produktioner. Også når 
1864-mærkeåret er forbi.

SYDSLESVIGSK FORENING

Tak DR og 
Gintberg



5.
Dansk Forfatterforening, SSF, Skoleforeningen og Centralbiblioteket: Litteratour 
2014  med forfatterne Kenneth Bøgh Andersen og Erling Jepsen på Flensborg 
Bibliotek kl. 19

6.
Dansk Forfatterforening, SSF, Skoleforeningen og Centralbiblioteket: Litteratour 
2014  med forfatterne Erling Jepsen, Kaj Nissen, Inge Adriansen, Linda Lassen og 
Egon Clausen foran Helligåndskirken i Flensborg fra kl. 10
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Cykeltur til Rüllschau fra Jørgensby-Skolen kl. 13
SSF Flensborg amt og SSW Slesvig-Flensborg amt: Udflugt til Sønderborg fra 
Schleihallen-p-plads i Slesvig kl. 8.30 og Nordkreuz i Flensborg kl. 9
Den slesvigske Kvindeforening: Aktivitetsdag AFLYST
Harreslev Kvindeforening: Tur til Störtebeker Festspiele 6.-7.9.
SSF-distrikt Sønderløgum: Udflugt til ”Marmeladenmanufaktur” i Stedesand kl. 
15
SSF-distrikt Tønning: Udflugt til Fanø 6.-7.9.
SSF-distrikt Rendsborg by og Voksenundervisningen: Wellnessdag i skoven, fra 
Ejderhuset kl. 11

7.
SSW: Infotur til Aabenraa AFLYST
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Sommerudflugt ”På sporet af 1864”
SSF-distrikt Lyksborg, Hanved/Langbjerg og Store Solt: Besøg hos GF Vejle 
Vesteregn, fra ZOB i Lyksborg kl. 7.30 og fra Hanved kl. 8

8.
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
Aktive Kvinder Slesvig: Minigolfturnering kl. 14 på ”Waterkantplatz” med 
efterfølgende kaffe i Slesvig Roklubs nye hus

9.
SSF: Cafe Liva - ”I am Johnny Cash” på Harreslev Danske Skole kl. 20
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30 
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Kulturhus kl. 18.30-20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19

10.
Læk ældreklub: Minilotto i pensionistboligerne kl. 15
Seniorklubben Nibøl: Kaffe, hygge og spil i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14

11.
Flensborg Bibliotek: Forfatteraften med Maren Uthaug kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
Læk Kvindeforening: Hobby i pensionistboligernes klublokale kl. 19-21
Aktive Kvinder Nibøl: Filmaften i foreningshuset kl. 19.30
SSF Gottorp Amt: Slesvighus-Biografen viser filmen ”Monica Z” på Slesvighus kl. 
19.30
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UFFes kAFFeBAr

FoLkBALTICA

THemA In BerLIn

kVIndeForenIngen

SLeSVIgHUS-BIo

»SommerBogen« SLUT

[KONTAKT] Den slesvigske Kvinde-
forening har grundet for få tilmeldte 
deltagere besluttet at aflyse sin aktivi-

tetsdag, som skulle have været holdt 
lørdag den 6. september.

Annemarie Erichsen

Aktivitetsdag aflyst

[KONTAKT] Lørdag den 30. august 
mødtes 14 voksne og 8 børn fra Søn-
der Brarup SSF for i fællesskab at tage 
til KerzenHuus i Stenfelt/ Steinfeld.
Vi blev budt velkommen af et venligt 
par, der havde dækket pænt op til 
kaffe og kage i værkstedsrummet.
Inden kaffen blev vi introduceret i 
fremstilling af stearinlys.
En væge bliver sat på en holder af træ, 
så man kan dyppe to lys ad gangen.
Der var 18 tønder med flydende voks 
i forskellige farver.
Man dypper vægen første gang lang-
somt ned i det varme voks, trækker 

det hurtigt op, lader det dryppe af, 
venter et minut, inden man igen dyp-
per det ned, denne gang hurtigt og 
sådan bliver man ved, til man efter ca. 
40 dyp har færdige lys. Disse kan så 
snoes eller pyntes med tryllevoks, og 
de ser bare flotte ud. Hvert enkelt et 
unikat.
Efter overstået arbejde var der kaffe, 
kage og is til alle.
Både store og små viste udholdenhed 
og koncentration, syntes at det var 
sjovt, og fik deres flotte lys med hjem.
KerzenHuus er bestemt et besøg værd.

Christiane Christiansen

Her produceres ved hjælp af en luftbal-
lon. (Foto: privat)

Selvgjort er velgjort

[KONTAKT] Programmet for Uffes 
Kaffebar-mødet denne gang stod Tøn-
ning SSW-distrikt for. Da der snart skal 
vælges en ny borgmester i Tønning, 
præsenterede SSWs Helge Harder 
partiets favorit Dorothe Klömmer, der 
gjorde rede for sin politik og beredvil-
ligt svarede på gæsternes spørgsmål.
Næste cafédag er 23. september.

Kerstin Pauls

Borgmester-
kandidat 
på besøg

Helge Harder fra SSW og partiets borgmester-favorit Dorothe Klömmer i Uffes Kaf-
febar i Tønning. (Foto: Werner Schlickert)

[KONTAKT] Så er læsekonkurrencen 
for børn, ”Sommerbogen” blevet af-
sluttet både i Flensborg og i Danmark.
På Flensborg bibliotek, filialer og bus-
ser er der læst 230 bøger, og i alt har 
32 børn deltaget i læsekonkurrencen i 
sommerferien.
Der er trukket 10 heldige vindere i 
Sydslesvig:
Bent Erben, Hudewald 4, Flensborg, 
Oksevejens Skole, 8 år,
Benedict Erben, Hudewald 4, Flens-
borg, Oksevejens Skole, 11 år,
Alexia Stephanides, Alte Geltinger 
Landstr. 4, Hatlund Danske Skole, 8 år
Mirco Ohlsen, Kupfermühlenweg, 

Flensborg, 15 år,
Mio Thomsen, Hauptstr. 436, Silber-
stedt, Treja Danske Skole, 8 år,
Atreju Thomsen, Hauptstr. 436, Silber-
stedt, Ørsted Børnehave/ Treja Danske 
Skole, 6 år,
Luka Johanne Liedtke, Maria-Christi-
na-Lorck-Str., Flensborg, Jørgensby-
Skolen, 10 år,
Amelie Dürr, Kätnerweg 5, Vanderup, 
5 år, Vanderup Børnehave/ St. Vi Dan-
ske Skole,
Silas Zielke, Schleswiger Landstr. 6, 
Grosssolt, Satrup Danske Skole, 8 år, 
og
Charissa Kunstmann, Lindevej 9, Pad-

borg, 10 år.
Børnene får en bog, en Sommerbog-t-
shirt og andre Palles Gavebod-effekter.
Landsdækkende i Danmark er der 
henved 3400 børn, der har anmeldt 
11.877 bøger online på Palles Gave-
bod, heraf 110 på video. Sydslesvigske 
børn har også anmeldt online på Palles 
Gavebod.
De landsdækkende vindere på Palles 
Gavebod af Ipads m.m. kan ses på:
http://www.pallesgavebod.dk/boeger/
sommerbogen2014/vinderne-af-som-
merbogen-2014/

SC

Læselyst og præmieguf

[KONTAKT] Torsdag den 11. septem-
ber kl. 19.30 vises filmen ”Monica Z” i 
Slesvighus-Biografen.
Der er gratis adgang - men der tages 5 
euro for rødvin og ost.
”Monica Z”, en af årets største svenske 
film, skildrer et nationalikons liv og 
en stjernes dramatiske gennembrud 
og opblomstringstid i 60erne. Monica 
Zetterlund var en usædvanlig kunst-
ner med en unik tilstedeværelse, der 
levede et liv på scenen, mens et turbu-
lent kærlighedsliv foldede sig ud bag 
rampelyset.
I rollen som Monica Zetterlund ses 
filmdebutanten Edda Magnason, som 
selv er sanger, sangskriver og pianist.

Filmen 
”Monica Z”[KONTAKT] Das Dybbøl-/ Düppel-Ge-

denkjahr erreicht Berlin: In der Lande-
svertretung Schleswig-Holstein werden 
am heutigen 4. September mehrere 
Erinnerungsprojekte anlässlich des 
150. Jahrestags der Schlacht an den 
Düppeler Schanzen vorgestellt.
So ist neben der Kieler Europami-
nisterin Anke Spoorendonk (SSW) 
Redakteur Olaf Grunert dabei, beim 
ZDF zuständig für die dänische Serie 
«1864», die eine Koproduktion von 
vier Ländern ist. Für Dänemark ist 
der Achtteiler, der im Herbst im däni-
schen Fernsehen gezeigt werden soll, 
die teuerste Serie aller Zeiten. 2015 

können dann auch die deutschen Zus-
chauer die historische Reihe verfolgen, 
in der es neben dem Deutsch-Däni-
schen Krieg 1864 um eine Dreiecks-
Liebesgeschichte geht.
Lose angelehnt ist die Serie an Werke 
des dänischen Autors Tom Buk-Swien-
ty, der das Sachbuch «Schlachtbank 
Düppel» verfasste. Auch er ist in Ber-
lin mit dabei, ebenso wie das Kieler 
Factory Theater, das mit der szeni-
schen Installation «Tagebuch einer 
Katastrophe» an den Krieg von 1864 
erinnert.

gs

Schlacht bei Dybbøl

[KONTAKT] Den 27. august mødtes 
et hold aktører fra nord og syd for 
grænsen og lagde grunden til en 
mere stabil fremtid for festivalen 
folkBaltica.
Fremover skal en almennyttig for-
ening være festivalens bærende 
institution. folkBaltica gGmbH, som 
i de sidste 9 år har gennemført festi-
valen, opløses den 1.12.
I en pressemeddelelse fra aktørerne 
Bund Deutscher Nordschleswiger 
(BDN), Harald Haugaard, Kultur-
büro der Stadt Flensburg, Landesar-
beitsgemeinschaft Folk SH, Landes-
musikrat SH, Sydslesvigsk Forening 
(SSF) og Sønderborg Kommune, der 

har fundet sammen om at oprette 
en forening, som fremover overta-
ger festivalens planlægning, oplyses, 
at der pt. forhandles med fremtidige 
partnere om medlemskab i forenin-
gen.
Aktørerne meddeler videre:
folkBaltica har i de sidste par år 
udviklet sig til at være en vejvisende 
og stor festival på den europæiske 
musikscene. Det er en genkendelig 
festival med en enestående profil, 
som passer perfekt til det dansk-
tyske grænseland og regionen rundt 
om Østersøen. Grundlæggelsen af 
en forening skal bære præg af dette 
og være en pålidelig og professionel 

organisationsplatform for festivalen. 
Samtidig kører planlægningen af 
folkBaltica-festivalen 2015, som 
finder sted 6.-15. maj i det dansk-
tyske grænseland.
Harald Haugaard, kunstnerisk leder 
af festivalen og folkBaltica-Jugend-
ensemble, står positivt overfor en 
fortsættelse af sine opgaver og er 
begyndt med første planlæggende 
overvejelser for festivalen i næste år.
Også de succesfuldt nystartede 
klapstolskoncerter søges videreført 
under en eller anden form. Næste 
finder sted på folkBaltica-kontoret 
i Nørregade/ Norderstrasse 89 i 
oktober.

På vej ind i en stabil fremtid

Sønder BrArUp



FADDERSKABER & VENSKABSFORBINDELSER

HUMANITÆRT UDVALG & LÆRERNES PENSIONSUDVALG

SLESVIG

DANNEVIRKE
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ANSGAR SLESVIG

FOR BØRN & VOKSNE

[KONTAKT] Husum Bibliotek og SSF 
Husum og Omegn inviterer til sensom-
merfest i Husum i dag, 4. september 
kl. 15-18.
Sensommerfesten er med lege, sno-
brød og grillpølser. Medbring gerne en 
salat eller brød. 
Det er dejligt, at det stadig er sommer, 
og at Husum bibliotek er åbnet igen 
efter sommerferien. Siden 1. septem-
ber også om lørdagen kl. 10-13.
Vær med til familie-sommerfest i 
gården bag Husumhus og Husum Bib-
liotek.
Ud over grill og hygge på terrassen, 
byder bibliotekets personale Inge Ma-
rie og Susanna ind med gamle og nye 
leg for børn og voksne.  

Der bliver 4-5 udendørs lege-poster 
på P-pladsen, som kan afprøves, og så 
bliver der et gør det selv-sokkedyrs-
værksted inde i biblioteket for børn fra 
5/6 til 12 år. Her kan børn og forældre 
sammen skabe deres helt egne fanta-
stiske sjove skøre, mærkelige eller seje 
sokkedyrsfigur. 
Børnene kan bagefter blive fotografe-
ret sammen med deres sokkedyr, og få 
tilsendt et farveprint. Husum Bibliotek 
udstiller alle sokkedyrene frem til 4. 
oktober, hvorefter de kan afhentes 
igen. Men vil børnene ikke medvirke, 
kan de selvfølgelig tage deres sokkedyr 
med hjem samme dag.

sc

Sen-sommer i Husum

[KONTAKT] I søndagens gudstjeneste i 
Ansgar Slesvig deltog en iøjnefaldende 
gruppe på 16 unge fra Varnæs. De var 
kommet cyklende sammen med pastor 
Poul Callesen og befandt sig på en tre 
dages tur med overnatning på vandre-
hjem.
De havde nydt godt af det liv, der her-
skede i Slesvig den weekend: Lampig-

non-corso, rock-festival, gode koncer-
ter og foredrag samt et fyrværkeri på 
havnen, som kunne ses helt oppe ved 
Margrethegården.
Afskeden med pastor Paul Møller og 
præsentationen af hans efterfølger som 
præst ved Ansgar Slesvig finder først 
sted engang om to måneder. 

Johanna

Unge gæster

[KONTAKT] Dannevirke SSFs-distrikts 
udflugt i lørdags til Esbjerg var vel 
tilrettelagt af formanden Silke Gustaf-
son. Deltagerne tog regnbygerne med 
sindsro, men nød også solen, når den 
så var der.
Der var gensynsglæde med vennerne 
fra nabodistrikter, og alt ialt 35 delta-
gere fra 4 til 80 års alderen. Aldersfor-
delingen øger fornøjelsen.
Efter ankomsten gik turen først gen-
nem Danmarks påstået længste gå-
gade. Men hovedmålet var Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, hvor der også var tid 
til hygge, frokost til medbragt brød og 
kaffe.
I akvarierne og de udendørs bassiner 
iagttog sydslesvigerne den farverige 
mangfoldighed af fisk og havdyr. Og 
også udsigten er spændende, Ve-
sterhavet, Fanø, de mange skibe og 
færger.
Udflugten til Esbjerg blev noget al-
deles særligt for to medrejsende. De 
var kommet i snak med hinanden og 
fandt ud af, at de begge stammede fra 
Memellandet, var blevet SSFere i ef-
terkrigstiden, og faktisk var nære slægt-
ninge. Nu efter 70 år mødtes de altså 
igen. De to havde en del at snakke om 
på vej hjem.
Hjemturen til Dannevirke var hyggelig 

og underholdende, og flere planer og 
ideer til efterårs-sammenkomsterne 
- også sammen med UF og SSW blev 
luftet.

Johanna

De tog regnbygerne 
med sindsro

Nogle af de 35 deltagere i Dannevirke 
SSFs lørdagsudflugt til Esbjerg hilste 
også på en anden af den tidligere 
fiskeribys seværdighed, ”De fire vise 
mænd”. (Foto: privat)

[KONTAKT] Dagsturen til Fyn væk-
ker i SSF Holm/ Skt. Jørgen i Slesvig 
minder om mange herlige møder med 
vennerne Grænseforeningen dér. Og 
omvendt vennernes besøg i slistaden 
- som forleden, da de bl.a. beundrede 
det nye Slesvighus.
I lørdags var så 24 medlemmer fra 
Slesvig draget til Kerteminde, hvor be-
styrelsen fortalte, at de nu er indgået 
et tæt samarbejde med foreningen i 
Nyborg. Sydslesvigerne fik en rund-
visning i byen, nød gensyn men også 

nye kontakter, og gæstede en stor 
planteskole.
Kerteminde byder på talrige skønne 
seværdigheder, ikke blot om fiskerpi-
gen Amanda.
Den medmenneskelige kontakt er 
altafgørende i en venskabsforbindelse; 
gennem kendskabet til hinanden og 
meningsudvekslingen får venskabsfor-
bindelser betydning for begge parter, 
siger distriktsformand Kirsten Hinrich-
sen.

Johanna

Også beboere fra Margrethegården var 
taget til Kerteminde med SSF-distrikt 
Holm/ Skt. Jørgen i lørdags: t.v. Inge 
Lassen, som var med første gang, 2.f.h. 
formand Kirsten Hinrichsen, 2.f.v. 
hendes fader Ingvald Christiansen og 
t.h. Hildegard  Sorgosz. (Foto: Bernd 
Bossemeier)

Den medmenneskelig
kontakt er altafgørende

[KONTAKT] SSFs Humanitære Udvalg 
indbyder sammen med Lærerforenin-
gens Pensionistudvalg til en eftermid-
dag med justits-, kultur- og europami-
nister - og personligheden - Anke Spo-
orendonk mandag den 8. september 
kl. 15 på Flensborghus.
Ud over at være chef for hele tre mi-
nisterier er Anke Spoorendonk 2. vice-

ministerpræsident siden 12. juni 2012.
Inden hun blev minister, var hun for-
mand for SSWs landdagsgruppe.
Hun har sæde i SSWs landsstyrelse og 
er fortsat aktiv på kommunalt plan i 
Harreslev.
Og endelig er hun også familiemen-
neske.
Deltagerne kan se frem til et personligt 

møde med Anke, hvor der også bliver 
lejlighed til at stille spørgsmål og få 
dem besvaret.
Entréen inkl. kaffe er sat til 4 euro.
Tilmelding til Bysekretariatet, tlf. 
0461-14408126, senest fredag den 5. 
september.

 

Minister Anke Spoorendonk. (Foto: SSW)

Mød ministeren - og personen

[KONTAKT] I Slesvig er vi så heldige, 
at vores fadderskabs- hhv. venskabs-
forbindelse med Grænseforeningen 
Dianalund stadig består efter mere 
end et halvthundrede år. Hvert an-
det år mødes vi enten i Sydslesvig 
eller på Sjælland.
Hver gang er det dejligt at gense de 
kendte ansigter og glæde sig over 
samvær med gode venner gennem 
privat indkvartering og fælles ople-
velser i løbet af tre dage.
Det er  desværre ved at være en 
sjældenhed, at man bor privat, for 
det er vel ikke mere i tidens trend? 
Det glæder os, at det stadig kan lyk-
kes for os.
Nu foreslås i stedet et forsøg med 
et fælles højskoleophold, men dette 
kan slet ikke sammenlignes med det 
at blive inviteret indenfor i et hyg-
geligt privathjem, bænket ved fami-
liens spisebord og fornemme huset 
og dets families  biografi - og der er 
aldrig mangel på samtalestof.
På den måde hører vi om lokale 
interesser i Danmark, og vi håber til 
gengæld, at vi kan formidle et tyde-
ligere billede af vores grænselands 
kultur og dagligliv end det, som de 

danske medier ofte serverer på en 
mere eller mindre tilfredsstillende 
måde.
Vi i Slesvig har igen kunnet glæde os 
over en indbydelse til at komme til 
Dianalund, og det blev atter en dej-
lig weekend - om end det våde vejr 
denne gang prøvede at drille. Det 
lykkedes nu ikke.
Fredag aften mødtes vi til velkomst-
mad i Degneparkens samlingsrum, 
og vi fik det gammeldags, typisk 
danske - nu højmoderne - stegt 
flæsk og persillesovs.
Efter nogen snakken og sange fra 
Højskolesangbogen gik det til de for-
skellige hjem til videre hygge.
Lørdag formiddag blev tilbragt efter 
behag. Kl. 12 havde gode feer smurt 
sandwich i massevis, som også blev 
spist i Degneparken, inden vi pr. 
bus kørte til Kalundborg til en spæn-
dende historisk guidning i kirken og 
den omkringliggende og oprindelige 
højby.
Lørdag aften var der festaften; den-
ne gang i Degneparkens festlokale.
Søndag formiddag var en del af os til 
gudstjeneste, og om eftermiddagen 
mødte vi en af de mange ildsjæle, 

som Dianalund har. På Diakonis-
sestiftelsens gamle slot, Vedbygård, 
er der fem mennesker, der er i færd 
med at genopbygge et historisk 
orangeri og parken omkring - vel at 
mærke uden betaling.
Efter en spændende beskrivelse 
og en travetur omkring slottet og i 
parken - vi klarede det lige i tørvejr 
- måtte vi atter tage afsked med hin-
anden og sige mange tak for denne 
gang og på gensyn.
De fleste af os er blevet noget grå-
hårede, og det gælder både for dem 
nordpå og for os her. Det er svært 
at få de yngre til at deltage. Det er 
ærgerligt, for der ligger så meget po-
sitivt i disse gamle forbindelser, men 
vi må jo nok erkende, at alt har sin 
tid, og at man ikke kan arbejde mod 
tidens trend.
Herfra kommer ønsket, at venskabs-
forbindelsen Slesvig-Dianalund må 
fortsætte og samtidig en invitation 
til Dianalund til et genbesøg om to 
år, hvor Slesvig vil planlægge en god 
weekend for vennerne fra Danmark.

Karen Bodil Jørgensen

 

Vennebesøg med indhold

Hjemmehørende og gæster under en spændende historisk guidning i Kalundborg, hvor de så kirken og den omkringlig-
gende, oprindelige højby - her anskueliggjort ved en model med borgen forrest og den bagved liggende tidligere højby 
med kirken i den anden ende. (Foto: privat)
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[KONTAKT] Lørdag den 13. septem-
ber kl. 7.30 drager Tarp/Jerrishøj SSF 
på tur til Hallig Hooge med naturvejle-
der Siggi Pfingsten.
Prisen er 25 euro for voksne, 15 euro 
for 6-14-årige og 5 euro for under-
seksårige (ikke-medlemmer 35, 25 
hhv. 10 euro, socialhjælp-modtagere 
halvdelen) inkl. bustur, færge, kurtakst, 

hestevognstur, kirkevarften og guide.
Mad og drikkevarer kan købes på ski-
bet og på halligen, men mad må også 
medbringes.
Tilmelding og betaling inden er påkræ-
vet hos Irene Wietz, hvor også yderli-
gere oplysning fås: henwie@foni.net, 
04638 307 5493.

Tur til Hallig Hooge

[KONTAKT] Das JazzcoastOrche-
stra präsentiert am Sonnabend, 13. 
September um 20 Uhr, sein neues 
Programm im Andersen-Hüs in Risum-
Lindholm.
Das JazzcoastOrchestra ist eine über-
regionale Swing-Bigband, die ihre 
Heimat an der Flensburger Musiks-
chule unter der Leitung von Rainer 
Kleinlosen gefunden hat und in der 
sich die versiertesten Jazzmusiker des 
nördlichen Schleswig-Holsteins zusam-
mengetan haben.
Das JazzcoastOrchestra präsentiert 
mit seinem neuen Programm reguläre 
Ohrwürmer in bislang so noch nicht 
gehörten Arrangements. Dafür hat die 
Band mit Achim Rothe und Adrian 
Kleinlosen zwei versierte Arrangeure 
gewonnen, die beide ihren eigenen 
Stil, aber in ihrem grundlegenden 
Swingverständnis auch eine geme-
insame Verbindung haben. Da auch 
dänische Musiker im JCO mitspielen, 
wurde ein gleichsam grenzübergre-
ifendes Projekt entwickelt, in dem 
die bekanntesten Schlager, die man 
von den 30er bis zu den 50er Jahren 
in Dänemark und in Deutschland 
gesungen hat, in ein modernes  und 
hinreißendes Swinggewand gekleidet 
wurden.
Die Jazzsängerin Regina  Ebinal (Ham-

burg/Milwaukee) interpretiert sowohl 
die deutschen wie auch die dänischen 
Songs. Wenn sie „Er heißt Waldemar“ 
oder „Kann denn Liebe Sünde sein“ 
singt, ist das der großen Zarah Leander 
stark nachempfunden. Auch Songs 
von Marlene Dietrich und Hildegard 
Knef klingen so neu wie vertraut.
Dänemark hat eine starke Jazztradi-
tion. Leo Mathisen hat man die däni-
sche Jazzbegeisterung zu verdanken. 
Sein „Take it easy, boy, boy“ und sein 
„To be or not to be“ stehen ganz in 
der Swingtradition der 40er Jahre, 
auch die Komponisten Kai Møller und 
Kai Normann Andersen sind mit „Den 
da´ da Dorthe drak dus“ und „I dit 
korte liv“ aus den 40er Jahren vertre-
te; in Kai Møllers „“Man binder os på 
mund og hånd“ hört die Geschichte 
eines von den Nazis besetzten Landes 
heraus. 
Das Konzert des JazzcoastOrchestra 
mit seinem einzigartigen, grenzüber-
schreitenden Programm stellt diese 
vergangenen und immer noch leben-
digen Songs in ihrer historischen Di-
mension einander gegenüber, es zeigt 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
auf, aber vor allem: Diese Musik 
swingt.
www.jazzcoastorchestra.de

Das JazzcoastOrchestra.

Swing mit dem
JazzcoastOrchestra

Jazzsängerin Regina Ebinal.

[KONTAKT] Dansk Forfatterfor-
ening og SSF præsenterer seks 
forfattere på sin ”litteratour” i 
Flensborg nu på lørdag fra kl. 10 
ved Helligåndskirken:

AMINAH TØNNSEN,
født i Sønderborg og vokset op i 
Flensborg, blev korrespondent i 
1967 og boede i Marokko 1970-
1978. Siden hun blev muslim i 
1983, har hun holdt foredrag om 
islam.
ANDREA HEJLSKOV
fik nok af hverdagens rotteræs 
og flygtede for to år siden til det 
ødeste øde Sverige med mand og 
børn. Hun fortæller om deres liv 
og om den bog, hun har skrevet.
ERLING JEPSEN
fortsætter med at trække på per-
sonligt stof, og igen med karakte-
ren Allan Jensen fra ”Kunsten at 
græde i kor”. Sidste år udkom ro-
manen ”Den sønderjyske Farm”.

KAJ NISSEN
debuterede i 1968 på scenen og 
i Radioteatret og fik international 
anerkendelse. Han er spillet af 
børne- og gruppeteatre. For større 
scener har han bl.a. bearbejdet 
Schillers Røverne.
LINDA LASSEN
fortæller i bogen ”Men sko må jeg 
ha’” om en vandrerlærerinde, der 
underviste børn af dansksindede 
sønderjyder i den tyske tid, da det 
var forbudt at undervise dansk i 
skolerne.
EGON CLAUSEN
har via rejser i Sydslesvig nærmet 
sig nogle væsentlige problematik-
ker i grænselandet. I ”I Grænse-
landet” beskriver han overgangen 
fra danskernes immaterielle 
interesse for Sydslesvig til den gen-
nemført materielle.

Hils på forfatterne

[KONTAKT] Ein aufgeschlossener Bun-
desminister des Innern, Dr. Thomas 
de Maizière kam am Sonntag, den 
31. August, im Rahmen des 16. Tages 
der offenen Tür der Bundesregierung 
in Berlin mit den vier autochthonen 
nationalen Minderheiten und Volks-
gruppen in Deutschland ins Gespräch. 
Er unterhielt sich mit ihnen sowie dem 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk (MdB), 
am Informationsstand der Friesen, 
Dänen in Südschleswig, der deutschen 
Sinti und Roma und der Lausitzer Sor-
ben. Neben dem Minderheitenrat und 
-sekretariat war auch die Dachorgani-
sation der autochthonen Minderheiten 
Europas – die FUEV – mit ihrem 
Präsidenten Hans Heinrich Hansen 
anwesend.
Im Gespräch erklärten die Minder-
heiten auf offene und spritzige Art 
und Weise, wie sehr die Minderheiten 
Deutschland und Europa bereichern. 
Ob es die Vielfalt der Regional- und 
Minderheitensprachen in Europa ist, 
über die sich der Minister mit Hilfe 
der Karte der Minderheiten in Europa 
informierte, ob es die Forderung der 
Minderheiten an die Europäische 
Union ist, sich aktiv in den Dialog 
über die Verbesserung der Beteilig-
ung der europäischen Minderheiten 
einzubringen ist, oder ob es doch die 
aus der sorbisch/ wendischen Nieder-
lausitz stammende Spreewälder Gurke 
ist, die würzig oder sauer schmecken 

kann, je nach aktueller Sachlage – der 
Innenminister de Maizière hat sich 
persönlich überzeugen lassen: die 
Minderheiten sind ein Mehrwert für 
Deutschland und Europa.
„Wir haben den Innenminister um ein 
Folgegespräch mit den Minderheiten 
in diesem Jahr gebeten, in dem wir 
über unsere aktuellen Schwerpunkt-
themen diskutieren wollen. Diesem 
hat er zugestimmt, was uns sehr er-
freut,“ so der Vorsitzende des Minder-

heitenrates David Statnik.
„Wir freuen uns sehr, dass zum ersten 
Mal der Beauftragte der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten über seine 
Arbeit direkt neben unserem Stand 
informierte. Somit bekamen Tausende 
Besucher zwei Tage lang einen tiefen 
Einblick in die vielfältige Arbeit der 
Minderheiten in Deutschland – aus 
unterschiedlichen Perspektiven.

jw

Minister traf Minderheiten

Bundesminister Thomas de Maizière (mittig vorn) und der Beauftragte der Bundes-
regierung Hartmut Koschyk (2.v.l.vorn) mit Vertretern der nationalen Minderheiten 
Deutschlands und der FUEV. (Foto: Minderheitensekretariat)

[KONTAKT] Har man lyst til at bruge 
et par dage af sin efterårsferie på at 
være sammen med andre 10-12-årige, 
er SdUs efterårslejr på Christianslyst 
fra lørdag den 11. til tirsdag den 14. 
oktober sagen.
Prisen er 70 euro, søskende 50 euro, 
der opkræves med regning, og SdU ta-
ger gerne imod ”Bildungsgutscheine”.
Der bydes på aktiviteter som idræt og 
svømning, forskellige værksteder, leg 
og spil. 
Kontaktperson er Tinne Virgils, tlf. 
0178-4507404, tinne@sdu.de.
Tilmelding senest den 22. september.
Onlinetilmelding på www.dgi.
dk/201414856003.
Yderligere informationer og en reg-
ning/ faktura (i euro) får man tilsendt 
efter tilmeldingsfristens udløb.
Ved problemer kontakt Katja Kohrt, 
0461-14408 221 eller katja@sdu.de.
www.SdU.de

Efterårslejr
[KONTAKT] SdU indbyder de 
12-18-årige til fotoworkshop fredag 
den 26. september kl. 16– 21 i Slesvig 
Roklub. Du behøver ikke at være en 
teknisk nørd for at kunne deltage i 
denne workshop, og du behøver hel-
ler ikke at have et super udstyr. Tag 
det kamera med, som du bruger i din 
hverdag.
Det bliver en maritim fotoworkshop, 
hvor det handler om at se motivet, 
lege med lyset og være tilstede på 
rette tidspunkt. Motivet skal ”komme 
ud” af det færdige billede og uden ord 
fortælle en historie og videregive stem-
ningen. Billederne bliver bearbejdet 
og fremkaldt, og vi vil lave en udstilling 
med billederne i roklubben.
Deltagerpris: 15 euro.
Instruktør: Marc Schachtebeck, 
Product-Pictures.
Kontaktperson: Tinne Virgils, tlf. 0178-
4507404, tinne@sdu.de.
Tilmelding online på www.dgi.
dk/201414003001 senest den 19. 
september. Der er begrænset antal 
pladser. www.SdU.de

Foto-workshop
[KONTAKT] SdU indbyder alle 
9-12-årige til male-workshop lørdag 
den 1. november kl. 10-16 i Aktivitets-
huset i Nørregade/ Norderstrasse 49 i 
Flensborg.
Godawlingerne og instruktøren Karina 
Helledie Vandkrog, Godawlingernes 
mor, lægger op til sjove og anderledes 
familieportrætter.
Der skal leges med farver… masser af 
farver. Der skal laves familieportrætter. 
Børnene skal trylle deres familier om 
til Godawlinger. 
Deltagerne lader fantasien få frit løb. 
Pris: 15 euro for at deltage inkl. mate-
rialer. Man får en regning tilsendt. 
Arrangør er SdUs Kunstudvalg og Akti-
vitetshuset.
Tilmelding online på www.dgi.
dk/201414004002 senest den 6. okto-
ber; der er begrænset antal pladser.
Yderligere informationer og en reg-
ning/ faktura (i euro) får deltagerne 
tilsendt efter tilmeldingsfristens udløb.
Ved problemer kontakt Katja Kohrt, 
0461-14408221 eller katja@sdu.de.
www.SdU.de

Male-workshop

LITTERATOUR I FLENSBORG
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 Figaros/Theater in dänischer Sprache
 HMS Pinafore 
 On/Mi 12.11.14 • 15:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg Fo

to
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 Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache
 Skatteøen 
 On/Mi 28.01.15 • 18:00 • Nordfrieslandhalle, Læk/Leck Fo

to
: G

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

to
: G

. T
ha

i

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

to
: C

. S
ne

jb
je

rg

 Jesper Lundgaard/Theater in dänischer Sprache 

 Sinatra 
 Sø/So 21.09.14 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

JL Productions præsenterer:

EN MAND OG HANS MUSIK FORTOLKET AF
 

JESPER LUNDGAARD
ALLE DE STØRSTE HITS

ALLE DE BEDSTE HISTORIER

FLY ME TO THE MOON • NEW YORK, NEW YORK • I’VE GOT YOU UNDER MY SKIN
MY WAY • STRANGERS IN THE NIGHT • LADY IS A TRAMP • COME FLY WITH ME

MACK THE KNIFE • MY FUNNY VALENTINE • NIGHT AND DAY • BYE BYE BLACKBIRD
THEY CAN’T TAKE THAT AWAY FROM ME • YOU MAKE ME FEEL SO YOUNG

OG MANGE FLERE …

WWW.JESPERLUNDGAARD.DK

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

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

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

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

 Sønderjyllands Symfoniorkester
 Dvorák, Bennett, Grainger 
 Fr 26.09.14 • 20:00 • St. Marien-Kirche, Flensborg/Flensburg

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

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

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

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

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

           Ballerup Kammerkor
              Fr 26.09.14 • 19:00 • Tarp Danske Kirke, Tarp

            Foredrag v. CC. Jessen/Vortrag in dänischer Sprache
           En biskop i grænselandet.
         Om theodor Kaftan (1847-1932)
              Ti/Di 23.09.14 • 19:30 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

  Koncert/Konzert 
          Bryan Adams Jam
           Warm-up band/Vorgruppe  19:30
                Fr 05.09.14 • 20:30 • Sylt Quelle, Rantum

Tickets: 04651/4711 • 040/4711 0 644 • www.meerkabarett.de 

h a f e n s t r a s s e  1   |   2 5 9 8 0  s y l t  -  r a n t u m

05. sepTember 2014   19.30 Uhr

evenT:halle sylT quelle

Sydslesvigsk Forening & Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger präsentieren

Dørene åbnes / Einlass: 18:00 • Warm-up band / Vorgruppe 19:30 • Bryan Adams Jam 20:30 • Ståpladser, tasker må ikke medtages / Stehplätze, Taschen nicht erlaubt
Entré / Eintritt 25 € ∙ Medlemmer / Mitglieder 20 € ∙ inkl. Bus-Shuttle • Arrangør / Veranstalter: Sydslesvigsk Forening www.syfo.de • Billetter / Tickets: Dansk Sekretariat for
Sydtønder Amt, Lorenz-Jannsen-Str. 1, 25899 Niebüll, 04661-2755, sydtoender@syfo.de • Badebuchhandlung Klaumann, Friedrichstr. 7, 25980 Westerland/Sylt, 04651-22609 
und bei den Sylter Vorverkaufsstellen

   

            

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

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

   Ljud
   The Invasion

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

   Ymedioteatro
   Sie7e

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

   Global Stories
   Med andre øjne

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

   Teater Glad
   Helte

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

   Vild Kammerat
   Ingen kære mor

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

   Teatret Møllen
   Tilbage til Haifa

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

   Teatret Møllen
   Guldgraveren

Forestillingen handler om konflikten mellem 
mellem søn og far, om børn der bliver forladt 
og om spørgsmålet: Hvorfor. Hvad sker der 
ved genforening – er det muligt at tilgive?

   Schnawwl
   Freche Fläche

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

   Agora Theater
   Flugversuche

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

   Ciaccona Clox
   Regentrude

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

 Café Liva/Theater in dänischer Sprache 

 I am Johnny Cash 
 Ti/Di 09.09.14 • 20:00 • Harreslev Danske Skole, Harreslev/Harrislee

Erstatningsforestilling • Ersatzvorstellung

www.ddk-festival.
dk

de

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

 Sønderjyllands Symfoniorkester
 Beethoven, Dvorák 
  To/Do 18.09.14 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

       Dansk Danseteater/Modernes Tanztheater
     Carmina Burana 
        To/Do 19.02.15 • 20:00 • Husumhus, Husum Fo

to
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       LANDSTEATRET/Theater in dänischer Sprache 

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

       Det Kongelige Teater/Theater in dänischer Sprache
     Tove! Tove! Tove! 
        On/Mi 11.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg Fo

to
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       Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache
     Festen 
        Lø/Sa 21.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg Fo

to
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       Teatret Svalegangen/Theater in dänischer Sprache
     Inga og Lutz
        To/Do 23.04.15 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig/Schleswig Fo

to
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       Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache
     En Skraldespandskabaret
        Ti/Di 26.05.15 • 19:00 • Nibøl Danske Skole, Nibøl/Niebüll
      On/Mi 27.05.15 • 19:00 • Uffe Skolen, Tønning/Tönning
      To/Do 28.05.15 • 19:00 • Medborgerhuset, Egernførde/Eckernförde
      Fr 29.05.15 • 19:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

6. Dansk - Tysk Børneteaterfestival

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

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

ArrAngementer
i Sydslesvig 2014/2015

VerAnstAltungen
in Südschleswig 2014/2015


