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UGENs OVERSKRIFTER

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

KONCERT PÅ SLESVIGHUS

KULTURNATTEN PÅ CHRISTIANSBORG

Læs mere på KONTAKT side 3

Musical
[KONTAKT] 28. oktober er der musical på Slesvig-
hus. SSF Rendsborg-Egernførde indsætter en bus, 
hvis der er efterspørgsel nok.

Læs mere på KONTAKT side xLæs mere hosstående og på KONTAKT side 4

Tina Dico
[KONTAKT] 31. oktober er der noget at vælge imel-
lem: Gitte Hænning i Slesvig og Tina Dico (foto) i 
Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 5

Skøn tur
[KONTAKT] SSF Egernførde gæstede Lemvig og 
Vesterhavet, hvor de så solen går ned. (Foto: Fred 
Witt)

Læs mere på KONTAKT side 5

Sorg & glæde
[KONTAKT] Flensborg-Biffen viser Malmros´ Sorg og 
Glæde på tirsdag på Flensborghus.

I dialog 
med Berlin

[KONTAKT] Det danske min-
dretal var i mindretalspolitisk 
dialog i Berlin med beslut-
ningstagere og meningsdan-
nere fra flertal og mindretal 
igen i går, onsdag.
Efter at Slesvig-Holstens min-
dretalskommitterede Renate 
Schnack allerede medio 
september havde skrevet til 
forbundsregeringens mindre-
talskommitterede Hartmut 
Koschyk og de slesvig-hol-
stenske forbundsdagsmed-
lemmer for at gøre opmærk-
som på urimeligheden i de af 
forbundsregeringen planlagte 
nedskæringer på mindretals-
området, mødtes repræsen-
tanter for SSF og SSW med 
forbundsregeringens mindre-
talskommitterede i går for at 
informere ham yderligere i 
sagen og for at argumentere 
for en revidering af de plan-
lagte nedskæringer.
Ved den lejlighed gjorde SSF 
også uddybende rede for 
den ansøgning, Flensborg 
By har indsendt vedr. den 
”Dansk-tyske kulturakse - fra 
Tyske Hus til Flensborghus” 
som led i forbundsprogram-
met ”Nationale Projekte des 
Städtebaus”.

Ligeledes i går gjorde man fra 
det danske mindretals side 
ved en konference om for-
bundsrepublikkens stillingta-
gen til Europarådets ekspert-
kommissions anmærkninger 
vedr. omsætningen af den 
europæiske sprogcharter op-
mærksom på det urimelige 
i - hvilket især rammer skole-
foreningen - at mindretallet 
skal betale for at oversætte 
alle dokumenter, der ifølge 
sagens natur er på dansk, til 
tysk, når man træder i dialog 
med tyske myndigheder.
På et møde i Mindretals-
rådet - også i går i Berlin 
- drøftede de fire nationale 
mindretals repræsentanter 
og mindretalskommitteret 
Renate Schnack samarbej-
det med forbundsdag og 
forbundsregering, og den 
store sprogkonference den 
26. november i Berlin, som 
forbundsdagspræsident dr. 
Norbert Lammert er protek-
tor for.
Tre vigtige møder for det 
danske mindretal.
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Gitte
Hænning
i Slesvig
[KONTAKT] Fredag den 31. oktober 
kl. 20 giver Gitte Hænning koncert på 
Slesvighus i Slesvig, hvor hun fortæller 
sin historie gennem musikken.
Gitte Hænning har igennem årene fået 
utallige opfordringer til at lave kon-
certer ikke kun i Danmark. Men hvad 
skulle hun synge? Jazz, pop, musicals, 
viser?
Hun behersker det hele, og da de ty-
ske slagere af gode grunde ikke er så 
kendte i Danmark, har hun ofte været 
i tvivl, hvad hun skulle byde på.
Men Gitte Hænning har taget både 
publikum og anmeldere med storm, 
når hun tidligere har afholdt en af sine 
sjældne koncerter i Danmark, hvor 
hun via musikken har fortalt om sit liv. 
”Lysende stjernestunder med en ver-
densstjerne” lød beskrivelsen i avisen 
efter en af hendes tidligere koncerter. 
”Jeg snakker med mig selv” og ”Ta’ 
med ud og fisk” er numre, der kende-
tegner Gitte Hænnings tidligere succes 
på dansk grund.
Men sangerinden rummer så meget 
mere, hvilket hun i årenes løb har 
bevist både i Danmark og i Tyskland, 
hvor hun nu er bosat i Berlin.
F.eks. har Gitte Hænning haft en lang 
karriere som jazz-sangerinde med det 
første gennembrud i 1968. Siden har 
hun arbejdet på at bygge bro mellem 
slager/pop-genren og jazzen, hvilket er 
lykkedes med stort held. 
På grund af sin store succes i Tyskland 
er Gitte Hænning en sjælden gæst på 
de danske musikscener. Men nu står 
hun på dansk grund igen, når hun, i 
selskab med en pianist, drager på en 
turne rundt omkring på store og små 
spillesteder – også i Sydslesvig.
Hendes repertoire er en koncert-palet 
af numre fra hendes lange karriere kæ-
det sammen med gode historier.
Gitte Hænning bliver akkompagneret 
af pianisten Kristoffer Jul Reenberg, 

som også spiller og har spillet med 
Rasmus Lyberth, Tom McEwans, Hugo 
Rasmussen, Niels Hausgaard, Claus 
Hempler Pamyua fra Alaska, Stockcity 
m.fl.

Billetter til 25 euro - 20 euro for med-
lemmer - fås via www.ssf-billetten.de, 
tlf. 0461 14408 125, SSFs sekretaria-
ter, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter 
Flensburg og ved indgangen.

Gitte Hænning 31. oktober i Slesvig. (Foto: Jim Rakete)

Mindretal viser flag
[KONTAKT] Når det danske mindretals 
organisationer og institutioner drager 
til Kulturnatten på Christiansborg i 
morgen, fredag den 10. oktober i Det 
Sønderjyske Værelse på 2. sal er ho-
vedoverskriften denne gang ”Sydsles-
vig gør Danmark lidt større. Det dan-
ske mindretal i Sydslesvig. 
En grænselandsfortælling i 
150-året for 1864.
Deltagelsen i kulturnatten 
er forberedt og styres af 
SSFs informationskontor 
på Borgen personificeret 
gennem generalsekretær 
Jens A. Christiansen.
Med Ole Bornedals serie 
på DR1 om ”1864”, som 
starter den 12. oktober, 
og Jan Gintbergs show 
om Sydslesvig tirsdag den 
14. oktober ligeledes på 
DR1, er man i SSF over-
bevist om at kunne trække 
folk til, når der satses på 
150-året for 1864. Måske 
sidste chance i år.
Udover at der den aften 
samtales med de mange 

interesserede - det ved man fra tidli-
gere år, at der er - vises de sædvan-
lige rollups inkl. oversigten over alle 
organisationer, en monitor, der viser 
citater om Sydslesvig, ellers anvendt i 
SSFs Sydslesvig-udstilling, lykkehjul og 
kaffebord.

Og der placeres et bord med Grænse-
foreningens 1864-spil et centralt sted 
i værelset, så interesserede kan spille 
spillet. Der er blevet lavet en rollup til 
spillet i forbindelse med Folkemødet 
på Bornholm, så den anvendes også.
Da der er en beamer i værelset, vises 

DRs trailer til 1864-serien.
Desuden medvirker Da-
nevirke Museet med rele-
vante indslag, bl.a. muse-
umsinspektør Nis Hardt i 
en artilleriofficers uniform 
fra 1864.
Alle er velkomne på Chri-
stiansborg og i det danske 
mindretals showroom kl. 
18-23 den aften.
En plan over Christians-
borg ses her:
http://www.ft.dk/Folke-
tinget/Besoeg_folketinget/
Planlaeg_dit_besoeg/~/
media/Indholdsbilleder/
Christiansborgkort/Slots-
holmen_Besoegende_
web%20gif.ashx



10.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge med Preben i Toosbüygade 7 kl. 14.30
SdU: Håndboldskoler for U14-U16 piger i Slesvig 10.-12. Oktober
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Åbning af udstilling med billeder af Gitte Brand-
strup i Skovlund Forsamlingshus kl. 20
SSF-distrikt Nibøl: Lotto i foreningshuset kl. 20
SSF-distrikt Vidingherred: Vinsmagning på skolen kl. 19
SSF Rendsborg: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 20
Dannevirke UF: Spilaften med popcorn på Dannevirkegården kl. 19.30-21.30
SSF- og SSW-distrikt Kappel: Fælles sommerafslutning med roemos på fritids-
hjemmet kl. 19

11.
SdU: Efterårslejr for de 10-12 årige på Christianslyst 11.-14.10.
SdU: BB-lejren på Christianslyst fra den 15.-18. Oktober
SSF-distrikt Skt. Peter-Ording: Foredrag med Frederike Hansen om ”Uruguay” 
på Klitskolen kl. 18

12.
SSW Flensborg by: Morgenmad med debat og information om Flensborg havn 
på Flensborghus kl. 11
SSF-distrikt Bøglund: Høstgudstjeneste med provst Viggo Jacobsen i forsamlings-
huset kl. 15

13.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Sønderbrarup Kvindeforening: Bageaften i menighedslokalet kl. 19.30

14.
Biffen: Filmen ”Sorg og glæde” vises på Flensborghus kl. 19.30 
SSF Flensborg amt og Dansk Centralbibliotek: Gintberg-showet vises på stor-
skærm på biblioteket kl. 20
De danske menigheder i Flensborg: Morgensang og -mad i Skt. Jørgen Kirke kl. 9
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Sild: Hygge og håndarbejde i List Forsamlingshus kl. 18.30-20
SSF Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19.00

15.
SSW: Studierejse til Berlin 15.-17.10.
Aktive Kvinder Flensborg: Hyggeaften i Toosbüygade 7 kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Læsekreds på skolen kl. 19.30
Aventoft pastorat: Ud af Drift i menighedshuset kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Preben Kortnum Mogensen om ”En tje-
nesterejse til Thailand” i Ansgarsalen kl. 14.30
SSF-distrikt Mårkær: Foredrag med Volker Bock om ”Mit første møde med Nor-
ge” i børnehaven kl. 19.30

16.
SSF Flensborg by og Deutsche Kulturgesellschaft: Foredrag med prof. dr. Jörg 
Kilian: ”Von ordentlichen Deutschen und blonden Däninnen – Nationale Stereo-
type:   was sie sind, wie man sie beschreibt und wie man damit umgeht” i Merz-
Zimmer i Tyske Hus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hyggeeftermiddag med Renate i Spætteklubben kl. 
14.30
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Olier og eddiker i ”vom Fass” kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

Heer drååwe we üs

16.
E Friisk Foriining lååsit da ålere lasmoote in tu en latjen harfstütfluch tut Café 
Nissenshörn än tu e Blumenhof Bordelum, foont Risem Schölj am e klook tou
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FLENSBORG FDF-ORKESTER

HANS-MOMSEN-PREIS 2014

TO NYE MEDARBEJDERE

GF styrker sin
informations-indsats
[KONTAKT] Grænseforeningen øger 
sin informationsindsats og bliver ny 
tovholder for et ungdomsprojekt. Der-
for har foreningen pr. 1. oktober ansat 
to nye fuldtids medarbejdere.
Som ny informationschef tiltræder 
journalist Lotte Dahlmann, der også 
besætter stillingen som ny redaktør 
for Grænsen. De to stillinger er blevet 
lagt sammen for at skabe større sam-
menhæng i kommunikationsarbejdet 
mellem det trykte magasin og Grænse-
foreningens onlinemedier.
Lotte har en baggrund som journalist 
ved bl.a. DR og i FN og har de seneste 
år arbejdet som freelance-journalist 
og kommunikationsrådgiver for bl.a. 
Udenrigsministeriet.
Som informationsmedarbejder ansæt-
tes Merlin Christophersen for at gøre 
Grænseforeningen mere synlig på net-
tet, på foreningens hjemmesider og de 

sociale medier.
Derudover bliver Merlin projektleder 
for det dansk-tyske, politiske ung-
domsmøde jUNG zuSAMMEN, der for 
første gang blev afholdt i sommer i år.
På baggrund af den positive respons 
fra danske og tyske politikere såvel 
som fra deltagerne ønsker Græn-
seforeningen at gentage projektet i 
samarbejde med Højskolen Østersøen 
i Aabenraa og Nordsee-Akademie i 
Læk/ Leck. Merlin kommer fra en stil-
ling i Region Syddanmark, hvor han 
det sidste år var ankermand for høj-
skoleprojektet.
Lotte og Merlin bliver således Grænse-
foreningens nye informationsteam. De 
glæder sig til at komme i gang med ar-
bejdet og ikke mindst til at lære Græn-
seforeningen, dens lokalforeninger og 
samarbejdspartnere at kende.

Flere
medspillere
velkomne
[KONTAKT] Til høstgudstjenesten i 
Ansgar kirke i Flensborg Nord sidst 
samledes Flensborg Y´s Men´s Club, 
FDF Flensborg, Flensborg FDFs samt 
Tønder FDFs orkestre og mange andre 
interesserede i en festlig pyntet kirke 
med masser af trut.
Flensborg FDF-orkester spillede sam-
men med Tønder FDF-orkester til 
preludium ”Himmelbuens Herre”, 
til interludium to små salmer og til 
postludium ”Septembers himmel er 
så blå”. Musikken fik de mange kir-
kegængere til at nynne med på de 
kendte sange og gav dem et lille smil 
på læben.
Hvis man har lyst til at finde ud af, 
hvad Flensborg FDF-orkester ellers går 
rundt og trutter - og måske selv har 
fået lyst til at spille et blæseinstrument, 
er man velkommen til at komme til 
FDFs orkester-møder en onsdag kl. 18 
på Christian Paulsen-Skolen, Sønder-
gravene/ Südergraben 36 i Flensborg.
Eller ring til orkesterleder Karen Sofus-
sen på 0461/ 56407.
Orkestret glæder sig til at møde - ger-
ne mange - nye.
 Schirin Tarko

Flensborg FDFs og Tønder FDFs orke-
stre med høstgaverne i Ansgar kirke 
forleden. (Foto: Mads Meng)

Für Prof. Nils Århammar
[KONTAKT] Träger des Hans-Mom-
sen-Preises - Kulturpreis des Kreises 
Nordfriesland – ist im Jahr 2014 Prof. 
Nils Århammar aus Bredstedt. Mit 
dieser Auszeichnung würdigt der Kreis 
Nordfriesland – auf Beschluss des Ku-
ratoriums der Stiftung Nordfriesland 
- die besonderen Verdienste, die sich 
Nils Århammar im Bereich der friesi-
schen Sprachforschung und Lehrtätig-
keit erworben hat.
Am 26. Oktober, 11 Uhr erhält Nils 
Århammar im Schloss vor 
Husum den Preis aus der 
Hand von Kreispräsident 
Heinz Maurus. Überreicht 
werden eine Urkunde, 
ein Geldbetrag und ein 
kunsthandwerklich gestal-
teter Ehrenring. In diesem 
Jahr wird der Ring von der 
Goldschmiedin Maren We-
semann Bruhn aus Husum 
gefertigt. Für den musikali-
schen Rahmen des Festakts 
sorgt das Dragseth Duo.
Der gebürtige Schwede Nils 
Århammar studierte an der 
Universität Uppsala Deutsch, 
Englisch und Phonetik. Sein 
beruflicher Werdegang wur-
de entscheidend geprägt 
durch seinen Lehrer Prof. 
Ernst Löfstedt, einem der ers-
ten namhaften Frisisten.
1957 begann Nils Århammar 
mit Sprachaufnahmen auf 
Föhr und Amrum, die zu 
einem immensen Bestand 
heranwuchsen.
1960 wurde er wissenschaft-
licher Assistent an der Nord-
friesischen Wörterbuchstelle 
der Universität Kiel, 1963 
Lektor für Schwedisch an der 
Universität Marburg.

Er setzte seine Forschungen zum 
Friesischen fort und habilitierte sich 
1974 für „Germanische Philologie mit 
besonderer Berücksichtigung des Frie-
sischen und Niederdeutschen.“
1988 übernahm er die Friesisch-
Professur an der Pädagogischen 
Hochschule in Flensburg, verbunden 
mit der Leitung des Nordfriesischen 
Instituts in Bredstedt. Später übergab 
er die Leitung des Instituts in andere 
Hände und wurde Leiter der Abtei-

lung Literatur und Sprache.
Er ist Verfasser unzähliger Artikel und 
wissenschaftlicher Arbeiten sowie 
populär-wissenschaftlicher Zeitschrif-
tenartikel, Berichte und Gutachten zur 
friesischen Sprache und Geschichte. 
Unter anderem ist er auch Mitheraus-
geber der Bilderwörterbücher für das 
Helgoländische und Sylter Friesisch 
„Min jest düüsend Uurter“.
Auch nach seiner Pensionierung 1996 
ist er weiterhin mit großem Einsatz für 

das Friesische tätig: Er veröf-
fentlichte neben seinen rein 
wissenschaftlichen Arbeiten 
weitere sprachfördernde 
bzw. allgemeinverständli-
che Arbeiten, referierte auf 
Konferenzen im In- und 
Ausland, publizierte Aufsätze 
und bot eine Zeit lang noch 
Lehrveranstaltungen an der 
Universität Flensburg an.
Als erster Ausländer und 
erster Sprachwissenschaftler 
erhielt er 2001 den C.-P.-
Hansen-Preis für seine Ver-
dienste um die Erforschung 
und Pflege der friesischen 
Sprache.
Der seit 1986 jährlich verlie-
hene Kulturpreis des Kreises 
Nordfriesland ist nach Hans 
Momsen (1735-1811) aus 
Fahretoft benannt, der als 
Landmesser und Bauer sein 
Leben lang autodidaktisch 
als Mathematiker, Astronom 
und Instrumentenbauer tätig 
war.

Kreis Nordfriesland,
Fachdienst Kultur

Prof. Nils Århammar. (Foto: Kreis NF)



WIN-WIN MED SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE

NYTÅRSKONCERT

DIALOGFORUMNORDEN

ANSGAR FLENSBORG
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Til musical i Slesvig
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernfør-
de amt tilbyder atter en fælles tur til et 
af de kulturelle highlights i efteråret. 
Denne gang går turen til Slesvighus, 
hvor deltagerne kommer til at opleve 
den musikalske udvandrerhistorie 
Guldgraveren tirsdag den 28. oktober 
kl. 20, leveret af Teatret Møllen i Ha-
derslev.
Bussen er gratis og kører fra Medbor-
gerhuset i Egernførde kl. 18.45. Alt 
efter tilmelding ligeledes fra Ejderhuset 
i Bydelsdorf.
Tilmelding/ billetkøb bedes foretaget 

på sekretariaterne senest 14. oktober.
Pris m. grupperabat kun 10 euro for 
medlemmer, 14 euro for ikke-med-
lemmer; børn og unge under uddan-
nelse 50% rabat ekstra.
Fire mænd med et væld af instrumen-
ter spiller, synger og fortæller historier 
om det at rejse væk hjemmefra og 
søge lykken under nye himmelstrøg. 
Med et musikalsk udgangspunkt i 
dansk og amerikansk musik beskrives 
drømmen om et bedre liv, angsten for 
det ukendte og hjemlængslen.
Johannes V. Jensens Himmerlandshi-

storie om guldgraveren Laust Eriksen 
er brugt som inspirationskilde til for-
tællingen. Laust Eriksen forlader kone 
og barn i Danmark og rejser til Ame-
rika - vil finde lykken og grave efter 
guld. Han vender hjem 29 år efter for 
at forenes med sin søn.
De medvirkende Jesper Folke Olsen, 
Ole Sørensen, Klaus Andersen og Lars 
Rødbroe står for manuskriptet, instruk-
tør er Ole Sørensen, scenografien af 
Gitte Kath.
Varighed 60 minutter.

De medvirkende Jesper Folke Olsen, Ole Sørensen, Klaus Andersen og Lars Rødbroe. (Foto: Teatret Møllen)

Også billetter i Union-Bank

Solidarisch mit den Sinti & Roma

[KONTAKT] Billetter til nytårskoncer-
ten med Lauseniana den 25. januar 

sælges fra den 15. oktober også i 
Union-Bank i Harreslev; indtil da på 

Dansk Sekretariat for Flensborg Amt 
og via ssf-billetten.de

[KONTAKT] Das DialogForumNorden 
(DFN) - ein Zusammenschluss der vier 
Minderheiten und Volksgruppen in 
Schleswig-Holstein und Süddänemark 
sowie mit Minderheitenthemen be-
fasster Institutionen, Organisationen 
und Politiker - verurteilt den vermeint-
lich politisch motivierten Überfall auf 
die Kieler Geschäftsstelle des Lan-
desverbandes der Sinti und Roma in 
Schleswig-Holstein:
Übergriffe jedweder Art auf die Sinti 
und Roma, die in ihrer Geschichte 
schon mehr als genug haben leiden 
müssen, sind ein Relikt ewig gestriger 
Gesinnung, die unsere Gesellschaft in 
keinerlei Weise tolerieren darf.
Das DialogForumNorden erklärt aus-
drücklich seine Solidarität mit den 
Sinti und Roma und erwartet, dass Po-
lizei, Staatsschutz und Justiz die Täter 
finden und zur Rechenschaft ziehen.
Am 30. September hatten drei Unbe-

kannte die Landesgeschäftsstelle der 
Sinti und Roma überfallen und Mo-
nitore und EDV zertrümmert, wobei 
erheblicher Sachschaden entstand.
Der Landesvorsitzende Matthäus 
Weiß, der sich in der Geschäftsstelle 
aufhielt, blieb zum Glück unverletzt.
Die hinzugerufene Polizei sowie der 
Staatsschutz nahmen ihre Ermittlungen 
auf und sicherten Spuren, gingen aber 
in einer ersten Stellungnahme nicht 
von einer politisch motivierten Tat aus.
Landtagspräsident Klaus Schlie und 
Innenminister Stefan Studt waren vor 
Ort, um sich einen Eindruck von der 
Lage zu verschaffen und verurteilten 
den Übergriff. Auch die Minderheiten-
beauftragte des Ministerpräsidenten, 
Renate Schnack äußerte sich bestürzt. 
Matthäus Weiß: »Ich begreife nicht, 
warum von einigen Menschen so viel 
Hass ausgeht. Wir tun doch Nieman-
dem etwas Böses.«

DFN
Die Mitwirkenden im DialogForum-
Norden sind die Minderheiten-
Beauftragte des Ministerpräsidenten, 
der Europaausschuss des Landtages, 
der Bund Deutscher Nordschleswiger 
(BDN), der Direktor des Landtages, 
die Europäische Akademie Schleswig-
Holstein (EASH), das European Bureau 
for Lesser Used Languages (EBLUL), 
das European Centre for Minority Is-
sues (ECMI), die Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEV), 
der Frasche Rädj - Friesenrat Sektion 
Nord, die Jaruplund Højskole, der 
Landesverband der Sinti und Roma, 
das Nordfriisk Instituut, die Region 
Sønderjylland-Schleswig, die Univer-
sität Flensburg und Sydslesvigsk Fore-
ning (SSF).

Lauseniana-orkestret.

Børnekor på søndag
[KONTAKT] Nu på søndag den 12. 
oktober kl. 10 deltager de først i guds-
tjenesten i St. Petri i Flensborg, og så 
bryder de op der før tiden for at nå at 
give en mini-koncert ved afslutningen 
af gudstjenesten i Ansgar. Flensborg 
Nord. De er ca. 30 børn fra det 150 
børns store ”Hamburger Kinder- und 
Jugendkantorei” under ledelse af Sa-
bine Paap, som er på en lille korrejse 
til Flensborg og Ribe. I weekenden 
overnatter de i SSFs forsamlingshus 
Tønnsenhuset.
 pkm

HUSUM BIBLIOTEK

Livlige lørdage venter 
[KONTAKT] Fire lørdage i løbet af efter-
året/ vinteren kan du lade dig overraske 
af dukketeater, juleklip og andre hygge-
lige aktiviteter på Husum Bibliotek.
Den første lørdag er der kom og gå-
efterårsworkshop den 25. oktober kl. 
10.30-12.30 for børn og deres foræl-
dre.
Da kan du lave de sjoveste, sejeste, 

yndigste, uhyggeligste eller vildeste ting 
til halloween og efteråret af jordnød-
der, glimmer, papir, perler, kastanjer og 
andet godt. 
Børnebibliotekar Inge Marie styrer løjer-
ne denne lørdag sammen med Jeanett 
fra Uffe-Skolen. 
Der serveres noget lækkert samt kaffe/
the og saft.

AKTIVITETSHUSET

Lukket 13.-17. oktober
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørrega-
de/ Norderstrasse i Flensborg er lukket 
13.-17. oktober.
Der er begrænset åbningstid 20.–24. 

oktober: mandag–torsdag kl. 10–16, 
fredag kl. 10–14.
Aktivitetshusets personale ønsker al-
lesammen en dejlig efterårstid!

KIRKEFOREDRAG VALSBØL

Om ny spiritualitet
[KONTAKT] SSF og Valsbøl pastorat 
indbyder til efterårsmøde for alle i dag, 
9. oktober kl. 19.30 på Valsbølhus. 
Historikeren Brian Patrick McGuire, 
professor i historie ved Roskilde Uni-
versitetsCenter 1996-2012, kommer 
med foredraget ”Den nye spiritualitet: 
På vej tilbage til middelalderen?”
Folkekirken blev grundlagt i et opgør 
med middelalderkirken, men i dag er 
der mange danskere, der i middelal-
derens spiritualitet søger en fornyelse 

af deres kristne tro.
I foredraget beskriver McGuire, hvor-
dan pilgrimsfærd, brugen af kirken 
som rum, nye ritualer om døden, re-
træter og andre udtryk for en levende 
kristendom er ved at give folkekirken 
nyt liv.
Han er forholdsvis optimistisk og ikke 
bange for, at den nye spiritualitet en-
der i en form for wellness.
I pausen bydes der på vin og ost til 6 
euro.

HOHN

Familietur til vildtpark
[KONTAKT] SSF Hohn Herred minder 
omfamilieudflugten til Wildpark Eek-
holt lørdag den 25. oktober. Der er 
tilmeldingsslut i morgen, fredag den 
10. oktober.
Der køres i privatbiler med afgang fra 

skolen kl. 16, hvorfor tilmelding er nd-
øvendig: Til Sonja Sickelka, tlf. 0162 
2401 228.
Rabat gives for grupper over 20 delta-
gere. Voksne skal af med 8,50 euro, 
børn 6,50 euro.

LÆS BOGEN - SE FILMEN

Den franske løjtnants kvinde
[KONTAKT] John Fowles’ ”Den franske 
løjtnants kvinde” fra 1969 er et eksem-
pel på en roman, der blander forskel-
lige udtryk. Umiddelbart synes den at 
være en kærlighedsroman, der foregår 
i det victorianske England i 1867, men 
samtidig rummer den henvisninger til 
andre værker, filosofiske overvejelser 
og skiftende synsvinkler inkl. et valg 
mellem tre forskellige slutninger.
Romanen handler om en kvinde, der 
har sat sig udenfor datidens normer, 

og blev i 1981 filmatiseret med Meryl 
Streep og Jeremy Irons i hovedrollerne. 
Et mesterværk, der sammenfletter to 
historier - en nutidig og en victoriansk - 
og blev nomineret til 5 Oscars, herun-
der bedste kvindelige skuespiller.
Besøg Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59, onsdag den 15. oktober 
kl. 15, hvor bogens temaer diskuteres 
og dernæst vises filmen. Romanen kan 
lånes på biblioteket.

RETTELSE

Det er Ture Pejtersen
[KONTAKT] I omtalen af Spil Dansk-
udlodningen af en skolekoncert nævn-
tes fejlagtigt Tue Küssner som medlem 
af Spil Dansk-organisationskomiteen i 
Sydslesvig.

Det er ikke korrekt. 
Korrekt er - som det også kunne ses på 
billedet i forbindelse med omtalen - at 
der er tale om Ture Pejtersen.
KONTAKT beklager fejlen.
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Linedance-eftermiddag

Tina Dico i Flensborg

[KONTAKT] SSF Rendsborg indbyder 
til linedance-eftermiddag lørdag den 
15. november kl. 13-17 i Ejderhuset, 
Brandtsgade 29 i Bydelsdorf.
Her skal hygges, danses og spises. Og 
her kan man få genopfrisket de danse, 
man allerede har lært. Derudover bli-
ver der workshop.
Drikkevarer til eget forbrug samt en 
lille ret eller kage til en fælles buffet 

medbringes.
Kaffe og te sørges der for. 
Pris 10 euro. Mindste deltagerantal: 
12.
Forpligtende tilmelding til annema-
rie@wichmann-hansen.com eller til 
Dansk Sekretariatet for Rendsborg-
Egernførde amt, 04331-4388077 ons-
dag og torsdag 8.30-13.00. Brug gerne 
telefonsvareren.

[KONTAKT] Sangerinden og songwri-
teren Tina Dico, hendes islandske ven, 
musikeren Helgi Jonsson og den multi-
talenterede instrumentalist Dennis Ahl-
gren gæster Flensborg med en koncert 
den 31. oktober kl. 20 i Tyske Hus/ 
Deutsches Haus, med SSF og SdU som 

arrangør.
Dørene åbnes kl. 19.
Billetter sælges på 0461 588 120 (mit-
tendrin), på 0461 14408 125 (Byse-
kretariatet) og i Aktivitetshuset i Nørre-
gade/ Norderstraße i Flensborg.

Jarling mit schönen Motiven
[KONTAKT] „Kiik iinjsen“ also „Schau 
mal“, damit ist nicht nur der neugie-
rige Blick des Rehs vom Titelblatt in 
die Kameralinse gemeint, nein – der 
neue Jarling fordert auch auf, mit auf-
merksamem Blick durch die einmalige 
Landschaft Nordfrieslands zu gehen.
Dies tat auch die Zahnärztin Annette 
Sturm, die mit ihren Fotografien zum 
Jarling für das Jahr 2015 beigetragen 
hat. Ihre ungewöhnlichen Landschafts-
aufnahmen entstanden überwiegend 
spontan bei ihren zahlreichen Ausflü-
gen an der Nordseeküste.
Annette Sturm fotografiert schon seit 
ihrer Kindheit. Natürlich habe sich 
ihr Blick verändert, sagt die gebürtige 
Sylterin, aber immer noch mache das 
Fotografieren vor allem eins: großen 
Spaß. Der Herausforderung, die drei-
dimensionale Welt in einer zweidi-
mensionalen Aufnahme einzufangen, 
ist sie mittlerweile gut gewachsen.

Darüber hinaus packte sie neuer Ehr-
geiz. Ein Jahr lang nahm sie an natio-
nalen und internationalen Fotowettbe-
werben teil und stellte sich der objek-
tiven Kritik von Fachjurys. „Ich wollte 
einfach mal sehen, wo ich mit meinen 
Bildern stehe“, resümiert die versierte 
Hobby-Fotografin. Der Austausch über 
Motive und Bildsprache vertiefte ihre 
eigenen Arbeiten mit dem Ergebnis, 
dass sie sich bei den ersten Wettbe-
werben schon über mehrere Auszeich-
nungen freuen durfte.
Der Jarling spiegelt nicht nur die viel-
fältige Landschaft Nordfrieslands im 
Bild wider, sondern auch seine Spra-
chenvielfalt: Bildtexte, Monatsnamen 
und die Feiertage findet man im Jar-
ling auf Friesisch und Plattdeutsch. 
Preis im Buchhandel 16,80 Euro oder 
zzgl. Versandkosten beim Nordfriisk 
Instituut, Telefon 04671-60120.
 Kirsten Grote

Das Titelbild.

Braucht »Windstärke 12« 
auf Helgoland
[KONTAKT] Im Rahmen eines Be-
suches bei einem von insgesamt 17 
Kindergärten mit Friesischangebot 
besuchte eine kleine Delegation des 
Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord 
kürzlich auch den Kindergarten Wind-
stärke 12 auf Helgoland.
Der Kindergarten gehört zu all jenen, 
die der Friesenrat seit 2012 mit bis zu 
2000 Euro unterstützt, um die friesi-
sche Sprache u.a. auch auf Helgoland 
nachhaltig sicher zu stellen. Neben 
dem so genannten Halunder - dem 
Helgoländer Friesisch - werden auch 
das Ferring auf Föhr, das Söl`ring auf 
Sylt, das Ömrang aus Amrum sowie 
das Festlandfriesisch - das Mooringer 
Friesisch - in weiten Teilen Nordfries-
lands gefördert.
Diese Unterstützung fällt auf ein po-
sitives Echo: »Uns freut es sehr, dass 
man uns auf Helgoland nicht vergisst«, 
meinen auch Leiterin Martina Hughes 
und Kindergärtnerin Frauke Block, die 
die Delegation des Friesenrates um 
Vorsitzende Ilse Johanna Christiansen 
in Empfang nahmen.

Ermöglicht wird dieses Projekt durch 
eine Bundeszuwendung an den Frie-
senrat, der diese Mittel unmittelbar 

den Kindergärten, so auch Kindergar-
ten »Windstärke 12« auf Helgoland 
weiterleitet. 

v.l.: Frauke Block, Kindergarten Wind-
stärke 12, Eva Waltemath, Vertreterin 
Helgolands im Frasche Rädj / Friesenrat 
Sektion Nord, Ilse Johanna Christiansen, 
Vorsitzende des Frasche Rädj, Martina 
Hughes, Kindergartenleiterin, und Anni 
Karnebogen, Geschäftsstelle Frasche 
Rädj. (Foto: privat)

NORDISCHE FILMTAGE

173 Filme in Lübeck
[KONTAKT] Die beiden Festivalleiter 
Linde Fröhlich (künstlerische Leitung) 
und Christian Modersbach (Festival-
manager) haben das 173 Filme umfas-
sende Programm der 56. Nordischen 
Filmtage Lübeck vom 29.10. bis 2.11. 
vorgestellt.
Die Filmtage, eine Veranstaltung der 
Hansestadt Lübeck, sind das einzige 
Filmfestival in Deutschland und in Eu-
ropa, das sich ganz auf die Präsentati-
on von Filmen aus dem Norden und 
dem Nordosten des Kontinents spezia-
lisiert hat. Ein umfangreiches Rahmen-
programm, mit zahlreichen Veran-
staltungen wie Konzerten, Lesungen, 
Industry Meetings und internationalen 
Panels ergänzt die Filmvorführungen. 
In diesem Jahr eröffnet der norwegi-
sche Oscar-Vorschlag „1001 Gramm“ 
am 29. Oktober um 19 Uhr die 56. 
Nordischen Filmtage Lübeck. Der 
bekannte norwegische Regisseur Bent 
Hamer (Kitchen Stories, O’Horten) 
präsentiert seinen Film, in dem eine 
Wissenschaftlerin ihr Leben neu jus-
tiert, in einer Deutschlandpremiere 

persönlich in Lübeck. Mit dabei Pan-
dora Film Verleih, die „1001 Gramm“ 
am 18. Dezember in die deutschen 
Kinos bringen. 
Bei den Nordischen Filmtagen 
zu Gast sein wird der diesjährige 
Venedig-Gewinner Roy Andersson, 
der seinen Film „Eine Taube sitzt auf 
einem Zweig und denkt über das 
Leben nach“ als deutsche Premiere 
im Spielfilmprogramm vorstellt. Dem 
schwedischen Filmemacher ist in der 
diesjährigen Retrospektive auch eine 
Hommage gewidmet.
Das Festival freut sich auch auf Regis-
seur Ruben Östlund, dessen in Cannes 
gefeierter Film „Höhere Gewalt“ 
ebenfalls im Wettbewerb läuft.
Weitere Spielfilme im Hauptpro-
gramm wie „Itsi Bitsi“ (Regie: Ole 
Christian Madsen), „Beatles“ von Peter 
Flinth, Juha Lehtolas „Ein Junge steht 
Kopf“ („Boy Upside Down) oder „Auf 
der Flucht“ („They have escaped“) des 
Finnen J.P. Valkeapää zeigen junge 
Protagonisten im Aufbruch, die die 
genannten Regisseure persönlich in 

Lübeck vorstellen.
Doch auch die Erwachsenen stellen 
sich Veränderungen, wie in Maria 
Bloms „HalloHallo“ („HallåHallå“), 
den Hauptdarstellerin Maria Sid prä-
sentiert. 
Als weitere prominente deutsche 
Gäste zu den Filmen und als Jurymit-
glieder kommen die Darsteller Victoria 
Trauttmansdorff, Angela Winkler, 
Henny Reents, Helene Grass, Mar-
leen Lohse, Devid Striesow, Hinnerk 
Schönemann und Mario Adorf in die 
Hansestadt. 
Am 1. November werden insgesamt 
acht Preise in der Filmpreisnacht im 
Theater Lübeck vergeben. Als Spiel-
stätten fungieren das CineStar Filmpa-
last Stadthalle, neben dem Kolosseum 
und dem Kino Koki. 
Programm und weitere info: www.
filmtage.luebeck.de bzw. facebook.
com/nordicfilmdays und Twitter.com/
nordicfilmdays 
 Silke Lehmann

Wettbewerb geht noch
[KONTAKT] Der friesische Schreib-
wettbewerb „Ferteel iinjsen“ mit dem 
Thema „hartklopin“ (Herzklopfen) 
geht langsam auf die Zielgerade. Aber 
noch ist Zeit um mitzumachen.
Bis zum 31. Oktober können Ge-
schichten auf Friesisch, die nicht 
länger als zwei Seiten sind, beim NDR 
eingereicht werden.  Die Momente, 
in denen man den eigenen Herz-
schlag bewusst wahrnimmt, bleiben 
häufig länger im Gedächtnis haften. 
Vielleicht, weil man Mut braucht um 
einen Schritt ins Ungewisse zu wagen, 
oder weil man so erschrocken ist, dass 
man sich kaum beruhigen kann, oder 
weil man vor lauter Vorfreude so auf-
geregt ist, dass das Herz bis zum Hals 
schlägt.

Der Herzschlag ist der Takt des Le-
bens, und wenn man ihn deutlich 
verspürt, steckt dahinter häufig eine 
Geschichte, die erzählenswert ist. Und 
wenn diese auch noch auf zwei Seiten 
passt, dann sollte man bei „Ferteel iin-
jsen!“ mitmachen.
Und keine Sorge – die Rechtschrei-
bung spielt für die Bewertung und 
Verleihung der Preise im Wert von 
mehr als 1.600 Euro keine Rolle.
Die NDR 1 Welle Nord, das Nordfriisk 
Instituut in Bredstedt sowie die Föhr 
Tourismus freuen sich über jeden Bei-
trag. Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter http://www.nordfriiskin-
stituut.de.
Bis zum 31. Oktober 2014 können 
die Geschichten an folgende Adresse 

gesandt werden: 
NDR 1 Welle Nord Stichwort: Ferteel 
iinjsen! Postfach 3452 24033 Kiel
Wer per E-Mail teilnehmen möch-
te, kann auf folgenden Link kli-
cken: http://www.ndr.de/kultur/
norddeutsche_sprache/friesisch/
Start-des-Schreibwettbewerbs-Ferteel-
iinjsen,ferteeliinjsen128.html
Dort befindet sich unten auf der Seite 
das Feld „Ihre Geschichte“, in das der 
Beitrag hineinkopiert werden kann. 
Nach Eingabe der Adresse einfach 
abschicken. Die fünf Siegergeschich-
ten werden am 29. November um 14 
Uhr in der Nordsee Akademie in Leck 
öffentlich prämiert. Dazu findet ein 
buntes Rahmenprogramm statt.
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Til Lemvig og Vesterhavet
[KONTAKT] Den 25. september tog 
27 veloplagte og forventningsfulde 
medlemmer af det danske mindretal 
på en fire-dages-tur til Danmarks smi-
lehul Lemvig, hvor de var indkvarteret 
på Hotel Nørrevinkel.
Allerede kort før Lemvig blev de budt 
på en særlig oplevelse, idet bussen 
først kørte gennem Paris, dernæst 
London (Gudum) og tilsidst stoppede i 
Rom, hvor det var tid til at se den før-
ste kirke i omegnen.
Senere på eftermiddagen stod der en 
bytur på programmet. Selveste Lemvig 
med dens flotte og nyrenoverede kir-
ke, Damernes Magasin og en hyggelig 

gågade indbød til en dejlig eftermid-
dag. Turen hjem til hotellet gik langs 
Planetstien med bronzemodeller af 
verdensrummets planeter i passende 
målestok.
Hotellet serverede en lækker aftens-
mad og bød på husets vin, før delta-
gerne tog plads i morgenmadslokalet, 
og sanghæfter, guitar og andet godt 
blev fundet frem, og der blev hygget til 
den store guldmedalje.
Dette blev da også til et fint aftenri-
tual, som alle nød.
Fredagen bød på en dagsudflugt via 
Bovbjerg fyr og Trans kirke helt ude 
ved Vesterhavet, hvor vi blev modta-

get af lokalt engagerede mennesker, 
dernæst via Thyborøn og Aggerfærgen 
langs med Limfjorden over Odde-
sundbroen og et kig ind i Aa mølle, 
inden aftensmåltidet på hotellet blev 
serveret.
Den måtte dog spises i en fart, da der 
var planlagt en tur til fyret igen for 
at se solnedgangen. Det skulle være 
muligt at se solen gå ned tre gange, 
hvis man skynder sig fra stranden op af 
skræntens mange trappetrin og til sidst 
op i fyret.
Deltagerne blev dog kun forundt en 
enkelt men flot solnedgang, da sky-
erne drev ind over havet og slugte 
udsigten. Dagen sluttede med sangen 
”Nu går solen sin vej” i læ af bussen 
og med udsigt over havet.
Om lørdagen, styrket af et godt mor-
genmåltid, drog deltagerne først til 
hornvare-fabrikken for at opleve, hvor-
dan et horn bliver til en flot ske. Der-
næst kørte bussen til Thorsminde, hvor 
en af byens børn fortalte om den store 
strandingsulykke, der stadig præger 
byen. Efter en tur i kirken og på molen 
var det tid til lidt frokost, inden bus-
sen fortsatte over Dødmandsbjerget til 
Husby Klit, hvor der blev budt på kaffe 
og hjemmebag.
En tur i æbleplantagen på Kræmmer-
gården og en halv time i supermarke-
det rundede turen af.
Søndag var afskedens time, men inden 
deltagerne skulle hjem, var der booket 
en tur med Naturbussen gennem Klo-
sterheden. På den måde kom man tæt 
på de vildtlevende bævere i Danmark 
og oplevede en fantastisk natur.
En pølse i det grønne blev det sidste 
fælles måltid i denne omgang, og tu-
ren gik for alvor hjemad. 
Alle var glade men trætte, da Med-
borgerhuset kom til syne for enden 
af H.C. Andersensvej, men en dejlig 
tur har det været, og alle ser frem til 
gensyns-eftermiddagen i marts og til at 
høre, hvor rejsen går hen til næste år.
Mange tak til alle, der har været med 
og gjort turen uforglemmelig. 
 fw

Deltagerne. (Fotos: Fred Witt)

Solnedgang ved Vesterhavet.

Sneglehuset.

Bovbjerg fyr.

DANSK-TYSK BØRNETEATERFESTIVAL

Fortsættelse følger
[KONTAKT] Den dansk-tyske børnetea-
terfestival forleden sluttede af med ma-
ner og 6.650 glade publikummer.
Med over 13 stykker, 89 opførelser i syv 
kommuner og kun ganske få aflysninger 
bl.a. på grund af dårligt vejr var også 
skuespillerne og teatergrupperne begej-
strede for festivalen. 

Udover en masse publikummer og især 
mange glade børn rundt omkring i hele 
regionen Sønderjylland-Schleswig kan 
styregruppen glæde sig over et positivt 
regnskab.
Gruppen vil nu evaluere festivalen og at 
planlægger en fortsættelse i 2016.

FLENSBORG-BIFFEN

”Sorg og glæde”
[KONTAKT] Tirsdag den 14. oktober kl. 
19.30 viser Flensborg-Biffen Nils Malm-
ros´ danske film Sorg og Glæde i (bio-
graf)salen på Flensborghus. 
Nils Malmros film ”Sorg og glæde” var 
én af de mest omtalte danske film sidste 
år.
Filmen handler om ægteparret Signe 
og Johannes, som må lære at leve med 
det forhold, at Signe, der er ramt af en 

psykose dræber deres blot ni måneder 
gamle datter.
Det er Malmros’ egen forfærdelige trage-
die, som filmen bygger på. En hændelse 
som for 30 år siden kun blev omtalt i no-
titsform i aviserne, mens familiens navn 
ikke blev nævnt offentligt.
Med sin hidtil mest personlige film, blot-
lægger Nils Malmros, nu det mørkeste 
kapitel i sin livshistorie.

BØGLUND

[KONTAKT] SSF Bøglund planlægger en 
juletur til Lybæk/ Lübeck søndag den 30. 
november.
Der bliver afgang kl. 8 fra Bøglund For-
samlingshus og fra Lybæk kl. 16.
I Lybæk gæstes julemarkederne ved 

Heliggeist-Hospital og på rådhuspladsen.
Pris: 25 euro inkl. entré.
Tilmelding senest 24. oktober hos Ingrid 
Munnecke, tlf. 04623-556, eller Sigrun 
Møller-Thinnes, tlf. 04623-575.

Juletur til Lybæk

GOTTORP-SKOLEN

[KONTAKT] Voksenundervisning på 
Gottorp-Skolen i Slesvig, tlf. 04621 
995700, tilbyder dansk for begyndere 
om formiddagen - Dänisch für Anfänger 
vormittags: 10 formiddage á 2 lektioner 

(10 Vormittage á 2 Stunden) onsdage 
(mittwochs).
Start 29. oktober kl. 10.00-11.30.
Pris: 50 euro. Lærer: Maren Gischler.

Voksenundervisning

SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE

1864-foredrag
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde 
amt indbyder til foredrag ved overin-
spektør på Sønderborg slot, Carsten 
Porskrog Rasmussen mandag den 3. 
november kl. 19.30 i Medborgerhuset i 
Egernførde: ”Hvorfor krig? Baggrunden 
for krigen 1864”.
Foredragsholderen skriver i sit oplæg til 
aftenen: ”I Danmark har to ret simple 
fortællinger om krigen 1864 været ud-
bredte: en historie om et lille uskyldigt 
land, der blev overfaldet, eller på den 
anden side en historie om tåbelige dan-
ske politikere, der førte landet ud i en 
meningsløs krig. Begge er for simple.”
Foredragsholderen vil prøve at give et 
nuanceret bud. Han tager sit udgangs-
punkt i den dansk-slesvig-holstenske hel-
stat, som den var først i 1800-tallet.
Så følger han, hvordan en række nye 
demokratiske og nationale strømninger 

førte til nye konflikter og endte i en bor-
gerkrig 1848-51, en krig, hvor stormag-
terne dikterede en løsning.
Derpå beskriver han de konflikter, der 
prægede den genoprettede helstat, og 
de udenlandske magters rolle i det for-
løb, der endte i krig. Han fortsætter med 
at beskrive de politiske sider af krigen 
– og freden.
Afslutningsvis trækker han trådene fra 
krigen op. Den var med til at skabe 
to nationalstater, men efterlod en stor 
dansktalende befolkning under tysk 
styre.
Sin løsning fandt konflikten gennem en 
kombination af folkeafstemning og min-
dretalsordninger.
Entré 2 euro for medlemmer, 5 euro for 
ikke-medlemmer.
Kaffe og drikkevarer kan købes.

SSW FLENSBURG

Ihre Meinung gefragt
[KONTAKT] Am Sonntag, 12. Oktober 
ab 11 Uhr stellt der Flensburger SSW 
seine Ideen und Pläne u.a. zum Hafen-
Masterplan in einer öffentlichen Veran-
staltung im Flensborghus, Norderstr. 76, 
vor.
Bereits vor einigen Jahren wurde auf 
Initiative des SSW der Hafen-Masterplan 
ins Leben gerufen. Politik und Stadtver-
waltung haben gemeinsam mit den Bür-
gern und Interessierten eine langfristige, 
bürgerorientierte und übergeordnete 
Planung für den Flensburger Hafen er-
arbeitet.
Damit sollte endlich Schluss sein mit 
Stückwerk und Rosinenpickerei. Am 
Hafen kann man sich erholen, Geld 
verdienen und wohnen. So sieht es der 
Masterplan vor, der allerdings noch 
nicht verabschiedet wurde. 

Faktisch befindet man sich derzeit in 
einem Planungsvakuum.
In den letzten Monaten haben sich viele 
Einzelinteressen gemeldet.
Was halten die Flensburger davon? Was 
sagen Sie zum geplanten Hotel auf der 
Galwik? Was soll anstelle der Silos am 
Ostufer gebaut werden? Brauchen wir 
noch Bahnlinien am Hafen? Wo sollen 
die Autos parken?
Alle diese Fragen möchte der SSW ge-
meinsam mit den Bürgern besprechen 
und diskutieren.
Es wird ein kleiner Imbiss mit Getränken 
gereicht werden.
Anmeldung an SSW-Kreisverband 
Flensburg, Schiffbrücke 42, Flensburg, 
Tel. 0461-14408 127 oder info@ssw-
flensburg.de.


	FLATIL01
	FLATIL02
	FLATIL03
	FLATIL04
	FLATIL05

