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Det LiLLe teAter fLensBorg i.

gettorP ssf

En god portion familiesjov,
lidt Sydslesvig og et forsøg

Læs mere på KONTAKT side 2

Ny pavillon
[KONTAKT] De danske omkring forsamlingshuset 
Mindes Minde i Langsted har fået rejst en ny pavil-
lon. Den indvies i morgen.
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Organist søges
[KONTAKT] Den danske menighed i Harreslev har 
et problem: De har ingen organist mere. Derfor ef-
terlyser de en ny.
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Glæde & fest
[KONTAKT] Seniorerne i Aktiv Café Sild havde ind-
budt en gruppe handicappede til sommerfest. Det 
blev alle tiders.

Læs mere på KONTAKT side 5

Ny præst
[KONTAKT] Bo Nicolaisen starter som ny børne-, 
ungdoms- og sognepræst med base i Slesvig den 1. 
november.

Sydslesvigsk Forening

Dansk sprog 
er vejen frem

[KONTAKT] Det er nu, man bør 
overveje, om ikke det er en god 
idé med at tage på et dansk-
kursus, når ellers man har på for-
nemmelsen, at ens dansk kunne 
trænge til en opstrammer.
Både Dansk Centralbibliotek og 
Jaruplund Højskole men også en 
række SSF-distrikter og forenin-
ger har gode tilbud med kurser 
på forskellige trin, så man altid 
finder et kursus, der passer til ens 
sproglige niveau.
En del kurser er aftenkurser, der 
strækker sig over vintersæsonen; 
men der er også f. eks. ugekur-
ser, hvor man som arbejdstager i 
Slesvig-Holsten kan gøre en uges 
”Bildungsurlaub” gældende. Den 
ekstraferie til personlig videre-
udvikling kan alle arbejdstagere i 
delstaten benytte sig af.
Nu er det langtfra alle, der kunne 
have brug for et begynder- eller 
fortsætterkursus, der også er op-
mærksomme på det. Her er det 
så folk i de nære omgivelser, der 
bør være aktive og gøre vedkom-
mende opmærksom på mulighe-

derne.
Godtnok kan det være hårdt at 
skulle give sig i lag med et sprog, 
man muligvis kun i begrænset 
omfang taler og forstår, men 
man bør som igangsætter ikke 
undlade at gøre den potentielle 
sprogkursus-kandidat opmærk-
som på de - ikke mindst kultu-
relle - værdier, vedkommende 
gennem dansk sprogindlæring 
kan komme til at stifte bekendt-
skab med.
Et aktivt dansk sprogbrug er 
uomgængeligt, hvis man vil leve 
sig ind i mindretallet fuldtud.
Og det er jo det, det handler om.
På KONTAKTside 2 er nogle 
af tilbuddene på Jaruplund 
Højskole ridset op. På Dansk 
Centralbibliotek eller ens lokale 
danske bibliotek kan man også 
spørge sig for, og også ens lokale 
SSF-bestyrelse vil sikkert kunne 
hjælpe.
Hvad med at gøre brug af dem 
- eller gøre naboen og vennen 
opmærksom på dem?
 SYDSLESVIGSK FORENING

LeDer

[KONTAKT] Seks produktioner og i 
alt lidt over 30 forestillinger, Det lille 
Dukketeater ikke medregnet, er kort 
fortalt, hvad Det lille Teater Flensborg 
i sæsonen 2014/2015 har sat sig for.
Til kommende sæson har Det lille 
Teater Flensborg valgt at stille med tre 
egne produktioner. Derudover byder 
teatret på tre gæsteforestillinger. Em-
nerne og forestillingerne er valgt godt 
og grundigt, så der vil være forestillin-
ger for alle aldersgrupper, skoleklasser 
og familier.

BØLGEN
4. oktober begynder den nye sæson 

på Hjemmet i Mariegade 20 med pre-
mieren på historiedramaet ”Bølgen” af 
Morton Rhue.
En high school-klasse i Palo Alto, Kali-
fornien, arbejdede med emnet ”Nazi 
Germany” og historielæreren Ron 
Jones fik af en elev stillet spørgsmålet: 
Hvordan var det muligt at forfølge og 
dræbe millioner jøder, uden at nogen 
prøvede at stoppe nazisterne. Og 
hvordan kunne tyskerne påstå, at de 
ikke vidste, hvad der foregik.
Med elevernes accept forandrede Ron 
Jones fra dag til dag sin undervisning 
og begyndte i praksis at vise dem, at 
det måske ikke var noget specielt for 

tyskerne, at de lod sig rive med af na-
zismen, men at selv amerikanske high 
school-elever kunne komme i samme 
situation. Efter en uges undervisning 
måtte forsøget stoppes, man var nået 
til vejs ende, og resultatet var både 
skræmmende og tankevækkende.
Bølgen spilles i alt 6 gange: lø. 4.10. 
(premiere), ti. 7.10., to. 9.10., ti. 
28.10., to. 30.10. og to. 6.11. Forestil-
lingerne begynder kl. 19:30, lørdage 
spilles kl. 16.
(Fortsættes på KONTAKTside 2)

De unge aktører bag Det lille Teater Flensborgs produktion ”Bølgen”. (Foto: Jems Holm DLT)

[KONTAKT] Bandet JazzConsorten Gylden Classics fra Gettorp/Gettorf var den store overraskelse, da Gettorp SSF bød til som-
merfest hos Anne Oesterle i Grosskönigsförde forleden. I herligste sommervejr lyttede deltagerne til titler som Basin Street 
Blues, When You´r Smiling, Alice Blue Gown og Tin Roof Blues, mens de nød grillmaden og drikkevarerne.
Bandet har spillet sammen i tre år og er hidtil kun optrådt ved private lejligheder, men efter deres optræden ved SSF-som-
merfesten skal der nu også hankes op i offentlige koncerter. Vil man i kontakt med dem, sker det bedst via mail@jazzconsor-
ten.de

Flensborg Avis • torsdag den 7. august 2014 • side 1



9.
Aktive Kvinder Flensborg: Sommerudflugt til St. Peter Ording kl. 8
SSF-distrikt Oversø/Frørup, Ældreklubben og Kvindeforeningen: Udflugt ud i det 
blå fra Treneskolen i Oversø kl. 14
SSF-distrikt Ravnkær: Loppemarked i forsamlingshuset kl. 10-16

12.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19

13. 
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

14.
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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LAngSTed - FeST I morgen

JArUPLUnd HØJSkoLe

ISTed

FUeV/ eUroPeAdA

deT LILLe TeATer FLenSBorg II.

Sæsonprogram 
2014/15
[KONTAKT] Fortsættelse fra KON-
TAKTside 1: Lidt mere om Det lille 
Teater Flensborgs program i den kom-
mende sæson.

GUMMI-TARZAN
En lang tradition har familieforestil-
lingerne omkring jul på Det lille Teater 
Flensborg. I den nye sæson har teatret 
valgt at spille ”Gummi-Tarzan” af Ole 
Lund Kirkegaard.
Ivan Olsen er et skvat. Han kan ikke 
finde ud af noget som helst. Han kan 
ikke cykle, han kan ikke spytte lang-
spyt, han kan ikke læse en bog, han 
kan ingenting. Hans far ville gerne, 
han var en rigtig mand - én ligesom 
Tarzan. Men Ivan - han er bare en 
Gummi-Tarzan. De store drenge dril-
ler Ivan, og det ender altid med, at 
Ivan får buksevand. Men en dag mø-
der Ivan en heks, som giver ham et 
ønske og for en hel dag kan Ivan alt.
Produktionen spilles 10 gange fra 
november til januar: lø. 29.11. (pre-
miere), ti. 2.12., lø. 6.12., to. 11.12., 
lø. 13.12., ti. 16.12., ti. 13.1.15, to. 
15.1.15, to. 22.1.15, lø. 24.1.15. 
Forestillingerne begynder kl. 19, lør-
dage spilles kl. 16.

SLUTSPIL
Den første gæsteforestilling i sæsonen 
2014/2015 spilles af Teatergaleasen 
fra Højer. ”Slutspil” af Samuel Beckett 
er et af de kendte stykker. Beckets 
absurde univers og dialog er skræm-
mende præcis, poetisk og fuld af kul-
sort humor.
Teatergaleasen gæster Flensborg to 
gange: Ma. 26.1.15 og ti. 27.1.15. 
Begge forestillinger begynder kl. 
19:30.

SOMMER I TYROL
I februar 2015 byder Det lille Teater 
indenfor til den populære komedie 
”Sommer i Tyrol”, som i Tyskland er 
kendt under navnet ”Im weißen Rös-
sel”. Stykket er oprindeligt skrevet af 
Ralph Benatzky og Erik Charell og blev 
oversat og gendigtet til dansk af Jannik 
Fuglsang og René Vase.
Historien foregår på det berømte hotel 
”Den hvide hest” ved Wolfgangsee. 

Det er starten på sæsonen, og over-
kelneren Leopold er sammen med 
hotellets kvindelige ejer Josepha og et 
hold af hotelkarle og -piger klar til at 
tage imod de forventningsfulde gæster 
- som dog blot bringer den totale for-
virring med sig.
Otte gange er Det lille Teater flyt-
tet ud til Wolfgangssøen: ti. 24.2.15 
(premiere), to. 26.2.15, to. 5.3.15, to. 
12.3.15, ti. 17.3.15, to. 19.3.15, ti. 
24.3.15, to. 26.3.15. Alle forestillinger 
begynder kl. 19:30.

BAG HEGNET
I april og maj byder Det lille Teater 
Flensborg så igen på to gæsteforestil-
linger. I april er det danske ”B79.2”, 
der kommer til Flensborg og præsen-
terer forestillingen ”Bag Hegnet” på 
Hjemmet.
“Hvad nu, hvis du opdager, at det, 
der er blevet dig fortalt, er en løgn? At 
dine fortællere ikke er helt gode men-
nesker, men derimod nogen, som er 
skyld i noget forfærdeligt? Og at du 
selv er en af dem? Hvilken sandhed 
tror du mest på?“
B79.2 spiller tre gange: Fr. 24.4.15, lø. 
25.4.15 og sø. 26.4.15. Alle forestillin-
ger begynder kl. 19:30.

RØDKÅL & SAUERKRAUT
I nogle år har det altid været “Rødkål 
og Sauerkraut”, der på en munter må-
de præsenterer grænselandets pudsige 
finurligheder, som runder sæsonen 
af på Hjemmet. Også i kommende 
sæson er det tilfældet. Bassisten Dirk-
Uwe Wendrich og snakkisten Eber-
hard von Oettingen præsenterer deres 
program ti. 5.5.15 og to. 7.5.15 kl. 
19:30 på Hjemmet.

BILLETTER
Billetter til alle forestillinger kan købes 
fra 1. september og fås telefonisk på 
0461-144080, via e-mail: silke@sdu.
de eller ved indgangen.
Mere info: www.detlilleteater.de og 
www.facebook.com/dltflensborg
StS

[KONTAKT] SSFs forsamlingshus i 
Langsted, Mines Minde havde stil-
let lokaler til rådighed for Langsted 
børnehave, mens den blev ombygget. 
Som tak for imødekommenhed havde 
borgmester Jacob Bundtzen foræret 

forsamlingshuset et byflag visende 
symbolerne muranker og elmeblade. 
Det flag bliver brugt ind imellem, men 
som regel hejses dog det danske flag.
Mindes Minde har derudover fået sig 
en ny pavillon. Det var nødvendigt, ef-

ter at der ved en storm faldt et træ ned 
over den gamle havehytte og ødelagde 
den. I morgen, fredag kl. 18.30 invi-
teres til en grillaften, hvor pavillonen 
bliver indviet på behørig vis.
 mh

Den nye pavillon indvies med en grillfest i morgen, fredag. Mines Mindes nye byflag. 
(Fotos: privat)

Nyt flag og ny pavillon

Danskkurser i efteråret
[KONTAKT] Jaruplund Højskole tilby-
der ugekurser i dansk i efteråret og på 
forskellige sproglige niveauer. Benyt 
muligheden for Bildungsurlaub og lær 
dansk. 
I efteråret kan man stadig være med 
på kurser i ugerne fra 1.9. til 5.9. på 

trin 7, fra 27.10. til 31.10. på trin 3, 
fra 10.11. til 14.11 på trin 5 og fra 
24.11. til 28.11. på trin 1.
Desuden tilbydes to weekendkurser 
14.11.+15.11. samt 28.11.+29.11. i 
et samlet forløb, på trin 5.
Ugekurserne koster 180 euro og 

weekendkurset (over 2 weekender) 
120 euro.
Se mere på skolens hjemmeside 
www.jaruplund.de.
 Walter Paulsen

Loppemarked med børneting

Fussball-EM 2016 in Südtirol

[KONTAKT] Børnehuset Blæksprutten 
i Isted/ Idstedt arrangerer stort loppe-
marked lørdag den 23. august kl. 11-
15, hvor der sælges børneting.
Børnehuset er beliggende på Skole-

bakken/ Schulberg 22.
Det koster 5 euro og en kage, når man 
ønsker at sælge sine ting.
Udover lopperne sælges der kager, 
pølser, kaffe og saft.

Tilmeldelse senest 19. august enten 
via Børnehuset, 04625-437, eller via 
Nadine, 04625-189592.

[KONTAKT] Der zweimalige Titelver-
teidiger der Minderheiten-Fussball-EM 
Europeada von 2008 und 2012 hat 
sich erfolgreich um die 3. Ausrichtung 
der europäischen Fussball-Meister-
schaften beworben.
Nach 2008 in Graubünden bei den 
Rätoromanen in der Schweiz und 
2012 in der Lausitz bei den Sorben in 
Deutschland, wird 2016 Südtirol Gast-
geber werden.
„Südtirol ist ein fussballbegeistertes 
Land, das viel in die Förderung der 
eigenen Fussballtalente investiert. 
Das führt auch im Amateurbereich 
zu guten Leistungen, nicht zuletzt 
deshalb konnte unsere deutschspra-
chige Mannschaft die beiden ersten 
Europeada-Titel gewinnen. Und jetzt 
freuen wir uns auf die Ausrichtung 
des Turniers in Südtirol gemeinsam 
mit dem ladinischen Team und hoffen 
natürlich auf die erneute „Titelver-
teidigung dahoam“, verrät mit einem 
Augenzwinkern die Südtiroler FUEV-
Vizepräsidentin Martha Stocker.
Bernhard Ziesch, Organisator 2012 
und FUEV-Vizepräsident, der symbo-
lisch den Fussball-Staffelstab von der 
Lausitz nach Südtirol überreichte, ist 
sich sicher: „Uns erwartet ein gelunge-
nes Fussballfest und ein europäisches 
Highlight 2016. Alle Minderheiten und 
Mannschaften sollten mit ihrer Vorbe-
reitung nicht mehr zu lange warten.“
Hans Heinrich Hansen, FUEV-Präsi-

dent ergänzt: „Die Fussball-EM der 
Minderheiten 2012 hat Massstäbe 
gesetzt und vermochte, eine ganze 
Region zu begeistern. Diese positive 
Energie wird nach Südtirol über-
schwappen. Wir danken Südtirol – un-
serem verlässlichen Partner - für seine 
Bewerbung.“
Bei der Europeada 2012 waren 19 
Mannschaften am Start, darunter die 
deutschsprachigen Südtiroler, die 
Ladiner, die Zimber und die däni-

schen Südschleswiger (mit einer SdU-
Mannschaft). Über 20.000 Zuschauer 
auf den Rängen und ebenso viele bei 
den Live-Übertragungen folgten dem 
sportlichen Event.
Ausrichter der Fussball-Europameister-
schaft ist die Föderalistischen Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEV), 
die europäische Interessenvertretung 
der Minderheiten, der rund 90 Orga-
nisationen aus 32 Ländern angehören.

Bei der Ballübergabe: v.l. FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen, die Vizepräsi-
denten Martha Stocker und Bernhard Ziesch sowie die Geschäftsführerin Susann 
Schenk. (Foto: FUEV)



HUSUM & EJDERSTED SSF/ SENIORER

SOMMERFEST HUSUM

HARRESLEV

ANSGAR FLENSBORG

SSF/SSW FLENSBORG NORD

JENS JESSENs MINDELEGAT

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Tag med på Ejderen 
3. september
[KONTAKT] Onsdag den 3. september 
byder Sydslesvigsk Forening Husum og 
Ejdersted amter sine 60+medlemmer 
på en ejdertur med efterfølgende fore-
drag og kaffe i Skipperhuset.
Der sejles fra Ejderkajen i Tønning 
klokken 12:45. På vej til spærreværket 
serveres der gullaschgryde. Ved spær-
reværket fortæller Kirsten Schlickert 
om dets historie.
Derfra køres med bus til Skipperhuset.
Her fortæller højskolelærer Lars Sø-
rensen om søfartens betydning for 
Tønning og for Ejderen. Efterfølgende 
serveres kaffe og kage.
Bustider: Bredsted, bangegården 
11:20, Hatsted, slagteren 11:35, 

Husum, ZOB 11:50, Frederiksstad, 
Großer Garten 12:15. Afgang hjem fra 
Tønning, Skipperhuset 16:00.
Tilmelding senest 27. august og op-
lysning om pris via sekretariaterne i 
Husum, Nystaden/ Neustadt 95, hhv. 
Tønning, Ved Havnen/ Am Hafen 
30. Telefon 04861 5493 hhv. 04841 
2612. Mail: ejdersted@syfo.de hhv. 
husum@syfo.de.
 ph

Lars Sørensen har selv saltvand i årerne 
og kender sin søfartshistorie. (Foto: 
Peter Hansen)

En ejdersejlads er sjældent kedelig. Ofte ser man sæler sole sig på bredden. (Foto: Adler-Schiffe)

Sommerfest i Husum
[KONTAKT] Endnu en gang byder SSF-
distrikt Husum og Husum Danske Bib-
liotek på en sommerfest i forbindelse 
med bibliotekets genåbning til den 
nye sæson.
Det sker torsdag den 4. september, 
klokken 15:00 bag biblioteket. 

Der bliver bagt snobrød og grillet pøl-
ser, og børnene bliver budt på gamle, 
danske lege.
Arrangørerne opfordrer deltagere til at 
bidrage med en skål salat eller noget 
kuvertbrød.
Og de beder om, at man forlods til-

melder sig på telefon 0174 8739 807 
hhv. 04841 4044180 eller på mail: 
caspersen@web.de hhv. Burkhard-
Klimm@gmx.de
 ph

Rita Jakobsen fra biblioteket og SSF-distriktets kasserer Burkhard Klimm øver sig til sommerfesten. Flaskerne er dog tomme og 
kun til ære for fotografen. (Foto: Peter Hansen)

Organist efterlyses
Harreslev danske kirkes smukke interiør - og menigheden selvsagt - venter på, at 
en ny organist fylder det med orgelklang. (Foto: FlA.)

[KONTAKT] Harreslev danske me-
nighed er i en kattepine: De er uden 
organist, og det går ud over gudstjene-
sterne og andre kirkelige handlinger.
Derfor henvender de sig til en større 
offentlighed med deres efterlysning:
Organist søgest til Harreslev danske 
menighed til tjeneste ved søn- og hel-

ligdagenes gudstjenester (normalt kl. 
11.15) samt til kirkelige handlinger.
Tiltrædelse snarest muligt.
Henvendelse til pastor Susanne B. 
Böll, Berghofstr.19, 24955 Harreslev/ 
Harrislee, tlf. 0461-71334.

Sommergrill efter
gudstjenesten
[KONTAKT] Ved gudstjenesten nu på 
søndag den 10. august kl. 10 i Ansgar 
Kirke i Flensborg Nord spiller blæser-
kvintetten “Querblech”.
Efter gudstjenesten er der grill i præ-
stegårdshaven, hvor blæserne giver en 
lille koncert. Tilmelding til Preben K. 
Mogensen på tlf. 43376. Querblech.

Til Slesvig og Slien
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg Nord 
tager på sommerudflugt til Slesvig 
søndag den 24. august med afgang kl. 
11 fra Tønnsenhuset, Ansgar Kirke og 
Spætteklubben.
Man besøger A.P. Møller Skolen, 
spiser frokost på Slesvighus, og kaf-
fen får man på en sejltur på Slien til 
Mysunde. Duo MoinMojn spiller for 

deltagerne både ved frokosten samt 
på båden.
Pris (“all inclusive”) for medlemmer 30 
euro, for ikke-medlemmer 45 euro.
Tilmelding inden 19. august hos Pre-
ben K. Mogensen, tlf. 43376, Rita 
Beckedorf, tlf. 6757 5571, Elke Rie-
mer, tlf. 53297 eller Renate Artmann, 
tlf. 63837.

[KONTAKT] Redaktør Jens Jes-
sens Mindelegat uddeler i år cirka 
50.000 kroner, som ifølge legatets 
formål skal ”støtte og værne dansk 
sprog og ånd i Sønderjylland, navn-
lig syd for grænsen.”
Der anvendes ikke ansøgnings-
skema.
Ansøgning om at komme i betragt-
ning ved uddeling fra mindelegatet 
skal være modtaget hos Grænsefor-
eningen, Postboks 9074, DK-1022 
København K, senest mandag den 
15. september. Kuverten mærkes 
”Redaktør Jens Jessens Mindelegat”.

Ansøgninger per e-mail adresseres 
gm@graenseforeningen.dk, og der 
henvises i ansøgningen til minde-
legatet.
I ansøgningen bedes opgivet det 
anvendte pengeinstituts Reg. No. 
(syd for grænsen: BLZ) samt kon-
tonummer til anvendelse, såfremt 
ansøgningen imødekommes.
Senest 1. december vil de ansøg-
ninger, som har kunnet imødekom-
mes, få meddelelse herom. 
Øvrige ansøgere vil ikke modtage 
meddelelse om, at støtte ikke har 
kunnet bevilliges.

Legat kan søges
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SLOTSTEATER/ SCHLOSSTHEATER

KEJTUM/ SILD

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

1864. Tagebuch
einer Katastrophe
[KONTAKT] Im Rahmen der Kulturbegegnung des 
Projekts Düppel 2014 spielt das Factory Theater 
aus Kiel ”1864. Tagebuch einer Katastrophe - eine 
szenische Installation”, eine Uraufführung in deut-
scher Sprache mit dänischen Untertiteln.
Premiere ist Mi. 13. August um 19.30 im Schloss 
Sonderburg/ Rittersaal, sowie am Fr. 22. August 
um 19.30 Uhr im Schloss Gottorf/ Hirschsaal.
Schloss Sonderburg und Schloss Gottorf stehen 
in direktem Bezug zum deutsch-dänischen Krieg: 
an diesen Orten will das Theater dem Zuschauer 
einen Einblick in die Zeit von 1864 geben und 
zugleich den Raum für moderne Gedankenansät-
ze öffnen. Mit Blick auf die Figuren der alten Zeit 
stellen sie unsere heutigen Fragen und versuchen 
eine Annäherung an die Gefühle, die der Krieg 
im Menschen auslöst. Eine Reise nicht nur auf das 
Schlachtfeld von Düppel, sondern auch in unser 
eigenes Unterbewusstsein.
Ein Schauspielensemble probt ein Stück zum 
deutsch-dänischen Krieg von 1864. Während der 
Proben kommen Fragen zum Inhalt, zu den Figu-
ren und den politischen Zusammenhängen auf.

Die Spurensuche wird begleitet von den Worten 
des dänischen Dichters Hans Christian Andersen: 
seinen Gedanken, Träumen, Ängsten, Hoffnungen 
und auch seiner Resignation, die die Gefühlswelt 
eines Menschen, der den Krieg erlebt, in einer na-
hezu kristallinen Genauigkeit spiegeln.

VORSTELLUNGEN
Schloss Sonderburg: Mi. 13.8., 19.30 Uhr (Pre-
miere), Do. 14.8.,11 Uhr und 19.30 Uhr, Fr. 
15.8.,11 Uhr.
Schloss Gottorf: Fr. 22.8.,19.30 Uhr (Premiere), 
Sa. 23.8., Do. 28.8., Sa. 30.8. jeweils 19.30 Uhr 
und So. 31.8,12 Uhr (Matinee).
Geestlandschule Kropp: Di. 2.9., 10.30 Uhr.
Tickets: 19/12 Euro, 142/90 dkr.
Abendkasse 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.
Vorverkauf über die Veranstaltungsorte, Gottorf-
Tageskasse Tel. 04621 813 222, www.sonder-
borgbilletten.dk, www.streiber-kiel.de oder www.
reservix.de.
Karten/ Infotelefon: 0171 4747 175
www.theater-factory.de

1864-teater i Slesvig
og Sønderborg
[KONTAKT] Sønderborg Slot og Gottorp Slot 
indgår begge i krigen i 1864. Begge steder søger 
Theater Factory fra Kiel derfor med urpremieren 
på ”1864. Tagebuch einer Katastrophe - Dagbog 
over en katastrofe” på tysk men med danske 
undertekster at give tilskuerne et indblik i tiden 
omkring 1864 og at skabe et rum, man kan tænke 
moderne i.
Teatret stiller med afsæt i den gamle tids figurer 
nutidige spørgsmål og søger at nærme sig de følel-
ser, som krigen udløser i mennesker: En rejse ikke 
blot til slagmarken på Dybbøl, men også ind i vort 
eget ubevidste.
Et skuespillerensemble øver til et teaterstykke om 
krigen i 1864. Under prøverne spørger skuespil-

lerne til tematikken, til figurerne og til de politiske 
sammenhænge.
Teatrets søgen efter spor ledsages af H.C. Ander-
sens ord; hans tanker, drømme, ængstelser, håb 
men også hans resignation, som med næsten kry-
stalklar tydelighed genspejler følelsesverdenen hos 
et menneskes, der har oplevet krigen.
Opføres på tysk med danske undertekster i Rid-
dersalen på Sønderborg slot 13. og 14. august kl. 
19.30, samt 14. og 15. august kl. 11, og på Got-
torp slot 22., 23., 28. og 30. august kl. 19.30 samt 
31. august ved en matiné kl. 12.
Billetter til 19 og 12 euro hhv. 142 og 90 kr. sæl-
ges i forsalg de gængse steder samt ved indgangen.
http://www.dybboel2014.dk/

Herlig
sommerfest
[KONTAKT] Forleden havde Aktiv-
Café Kejtum - igen i år - inviteret de 
handicappede beboere fra Lebens-
hilfe Sylt til en hyggelig sommerfest. 
17 ”aktivister” tog sig hjerteligt af de 
12 handicappede, som kom med to 
hjælpere.
Regnvejr gjorde, at man var nødt til at 
flytte ind i hallen, hvor ”aktivisterne” 
havde bygget en petanquebane, sat 
et pustespil, stigegolf og bobspil op. 
Også æselspillet og ”Sylter Schietwet-
terspiel” nød alle med stor glæde, for 
ikke at forglemme det store kagebord 
og forfriskningerne.
Det var atter en oplevelse at møde de 
livsglade mennesker, og ”aktivisterne” 
lovede, at de gentager succesen næste 
sommer.
 Peter Petersen

Udendørs frokost. (Fotos: privat)

Boldspil er sjovt.

Kortspil er skam en alvorlig sag.

Det gælder om at holde tungen lige.To, der nyder hinandens selskab.
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TEATER I HARRESLEV

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Halbzeit beim Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig
[KONTAKT] Bei schönstem Sommer-
wetter bietet das Orgelfestival Sønder-
jylland-Schleswig auch im August mit 
66 Veranstaltungen ein spannendes 
Programm in kühlen Kirchen.
Am Sonntag, 10. August startet an St. 
Marien in Flensburg der „Flensburger 
Orgelsommer“ mit dem Organisten 
Johannes Friedemann Wieland, Ulm, 
Kantor in Rendsburg bis 2010. Er er-
öffnet die Reihe von insgesamt sechs 
Konzerten an der Marcussen-Orgel, in 
denen jeweils eine der sechs Orgelso-
naten von Carl Philip Emanual Bach 
erklingen, dessen 300. Geburtstag in 

diesem Jahr begangen wird.
Passend zu den Sommerferien widmet 
sich Organistin Birgit Wildeman in St. 
Johannis auf Föhr gleich fünfmal den 
jüngsten Interessenten dieses großen 
Instruments: in Workshops unter dem 
Namen „Kinder-Uni“ (11.+25.8.), mit 
Orgelführungen für die ganze Familie 
(14.+19.8.) und mit einem Fami-
lienkonzert, in dem die Orgel den 
Stummfilm „Karneval der Tiere“ von 
Camille Saint-Saens begleitet (29.8.)
St. Marien in Grundhof bietet am 
23. August wieder eine Orgelsafari 
unter fachkundiger Leitung an, die 

interessierte Musikfreunde mit dem 
Bus gleich zu vier sehens- und hörens-
werten Orgeln führt. Auch die frisch 
geweihte, neu restaurierte Orgel in 
St. Nikolai in Kappeln steht auf dem 
Programm. Die letzten Plätze werden 
unter Tel. 04636/572 vergeben.
Auf dänischer Seite gehört das Konzert 
von „Wood‘n‘Flutes“ aus Washington/
USA sicher zu den Höhepunkten. Das 
Trio um Vicky Boeckmann, gebürtig 
aus Kopenhagen und international an-
erkannte Spezialistin für alte Musik aus 
Mittelalter und Barock, hat auch ein 
großes Repertoire dänischer Werke im 

Gepäck, das es zusammen mit dem 
Organisten der Høje Kolstrup Kirke 
in Aabenraa/ Apenrade, Olav Sverre 
Oussoren, am 17.8. zu Gehör bringen 
wird.
Internationale Gäste sind auch Sarah 
Baldock aus West Sussex/England und 
Colin Mark Andrews (USA) – beide zu 
hören in der prächtigen Domkirche 
von Haderslev/ Hadersleben (15.8.)
Eine Tür, die sich nur selten öffnet, 
ist die der Schlosskirche in Augus-
tenborg, daher sollte der 28. August 
fest im Terminkalender stehen von 
allen, die festlich-barockes Ambiente 

schätzen. Unter dem Titel „Fyrstelig 
musik“ (Fürstliche Musik) präsentiert 
der Detmolder Organist Friedhelm 
Flamme in diesem Rahmen Werke 
von Scheidt, Bach, Bossi und anderen 
Komponisten.
Das ausführliche Programm bis zum 
14. September finden Sie auf http://
www.orgelfestival-sja-sl.com/?cat=5 
(auf deutsch) und http://www.orgelfes-
tival-sja-sl.com/?cat=5&lang=da (auf 
dänisch).

En aflysning
[KONTAKT] Grundet et arbejdsuheld 
på Mandø, hvor skuespilleren Bodil 
Jørgensen kom slemt til skade og 

endnu ikke er kommet sig men dog er 
i bedring, har kabaret-arrangøren Café 
Liva set sig nødsaget til at meddele 
SSF, at forestillingen ”Den sidste turist” 
den 9. september i Harreslev er aflyst.
Måske den spilles i sæsonen 1015/16, 
oplyser Café Liva.
SSF arbejder på at få en anden forestil-
ling til Harreslev den dag.
Billetsalget til ”Den sidste turist” den 
9. september har været stoppet i læn-
gere tid allerede, men skulle man ligge 
inde med en billet, får man pengene 
refunderet ved henvendelse til sit lo-
kale SSF-sekretariat.

NY BØRNE- OG UNGDOMSPRÆST

Bodil Jørgensen.

Starter i Slesvig 1. november
[KONTAKT] Efter indstilling fra 
menighedsrådet for Slesvig og om-
egns danske Menighed har Danske 
Sømands- og UdlandsKirker ansat 
pastor Bo Nicolaisen som børne-/
ungdoms- og sognepræst med virk-
ning fra 1. november.
Han er 44 år og kommer fra en stil-
ling som sognepræst i den Norske 
Kirke i Vega.
”De udfordringer, der ligger i stil-
lingen, tiltaler mig meget,” siger 
Bo Nicolaisen, der i sit nuværende 
sogn - omfattende Vega-øerne i 
norske Nordland - sammen med 
menigheden har opbygget et stort 
børne- og ungdomsarbejde igen-
nem de senere år. 
Den nye præst glæder sig til at 
komme til Sydslesvig.
”At komme til Slesvig vil for mig 

være som at komme ”hjem”, idet 
min familie kommer fra Gråsten, og 
jeg stadig har meget familie i græn-

seregionen”, siger Nicolaisen.
Der forelå otte ansøgninger til stil-
lingen, som er den ene af i alt to 
børne- og ungdomspræste-stillinger 
i Sydslesvig. 50% af præstens ar-
bejde gælder Slesvig og omegns 
danske Menighed, mens de øvrige 
50% som børne- og ungdomspræst 
gælder samtlige 33 menigheder un-
der Dansk Kirke i Sydslesvig.
Derfor havde både menighedsrå-
det, MBUs bestyrelse og kirkerådet 
medindflydelse på ansættelsespro-
ceduren, og alle var enige om at 
pege på Bo Nicolaisen, påpeger 
provst Viggo Jacobsen.
”Selv om der har været mange 
parter ind over ansættelsen, er det 
glædeligt, at alle er blevet enige om 
indstillingen,” siger menighedsråds-
formand Jesper Bolund Nielsen.Bo Nicolaisen

Friedemann Johannes Wieland, Organist, - eröffnet den Flensburger Orgelsommer.Organistin Birgit Wildeman mit umfassendem Programm für Kinder und Familien in St. Johannis auf Föhr.

Trio ”Wood’n’Flutes” - international anerkanntes Trio aus USA.

Die Orgel in der Schlosskirche Augustenborg - selten zu hören und zu sehen.

Flensborg Avis • torsdag den 7. august 2014 • side 5


	07-08 Side 01 Tillaeg______
	07-08 Side 02 Tillaeg______
	07-08 Side 03 Tillaeg______
	07-08 Side 04 Tillaeg______
	07-08 Side 05 Tillaeg______

