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Ugens overskrifter

SPIL DANSK DAGEN 2015

Vinterfest

[KONTAKT] 20. februar arrangerer SSF/SSW Flensborg By og SSF Flensborg Amt stor vinterfest (arkivfoto) på Flensborghus. Der er plads til flere.

Læs mere på KONTAKT side 2

Gode film
[KONTAKT] Slesvighus-Biografen er kommet for at
blive og viser en række gode film.

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

Bykirken
[KONTAKT] Flensborg Bykirke, de fem danske menigheder i Flensborg, har en række gode tilbud til
medlemmer og andre interesserede.

Læs mere på KONTAKT side 5
Sangglade skolebørn til Spil Dansk-fællessang i Flensborg sidste år. (Foto: Tine Andresen)

I Sydslesvig 15. oktober

Ny bog
[KONTAKT] Peter Dragsbo og Museum Sønderjylland har udgivet en bog om nationalisme og arkitektur, bl.a. den tyskbyggede Haderslev kaserne.

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Sankelmark

[KONTAKT] 150-året for krigen
1864 med et væld af store og
små arrangementer er afviklet.
Såvel Danmark som Sydslesvig
markerede det ved mindehøjtideligheder, seminarer, udstillinger, bogudgivelser og politiske
møder.
Folketinget gennemførte i samarbejde med det danske mindretal
i Sydslesvig parlamentariske
møder i Kiel, Berlin og København under overskriften ”Det
dansk-tyske grænseland – en
inspiration for Europa”. Arrangementerne blev ledsaget af en
vandreudstilling udarbejdet af
Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot med titlen ”Fjendskab
og forsoning – det dansk-tyske
grænseland fra 1864 til 2014”.
Målgruppen var primært danske
og tyske parlamentarikere.
I 2015 er det så 60 året for
Bonn-København erklæringerne
af 29. marts 1955, der markeres
som grundlag for moderne dansk
og tysk mindretalssyn. Også det
sker ved mindehøjtideligheder,

seminarer, udstillinger og politiske møder, bl.a. et dansk-tysk
arrangement 26. marts i Berlin.
Erklæringerne vil givet også være
et emne i morgen, fredag, hvor
den traditionelle Oversømarch
den 6. februar finder sted med
afgang kl. 9.30 fra Nytorv/
Neumarkt i Flensborg, med
kransenedlæggelser i Sankelmark ved mindesmærket i skoven kl. 11.15, ved den danske
mindestøtte kl. 11.30 og selve
mindehøjtideligheden i år med
tale ved landråd dr. Wolfgang
Buschmann, Slesvig-Flensborg
amt, ved det østrigske mindesmærke kl. 11.45.
Arrangør er Stammkomitee von
1864 i samvirke med Sydslesvigsk Forening.
Tilmeldingsfristen til en fællesspisning senere på dagen er
udløbet.
Men alle er velkomne til at overvære mindehøjtideligheden.
Vel mødt!


SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] SSFs amtskonsulenter, de
danske præster og musiklærerne på de
danske skoler i Sydslesvig er allerede
blevet orienteret, men andre har sikkert også interesse i at få det at vide:
Spil Dansk Dagen i Sydslesvig i år er
fastlagt til torsdag den 15. oktober.
Spil Dansk Dagen er en fast størrelse
i Sydslesvig. Med denne meddelelse
indbyder Spil Dansk-styregruppen
Sydslesvig til et yderligere samarbejde.
Styregruppen består af repræsentanter
fra Skoleforeningen, SSF, Dansk Centralbibliotek, SdU, Aktivitetshuset og
byen Flensborg. Desuden er forskellige
aktører i Sydslesvig med til at lave dagen til en rigtig festdag.
I år ligger både sommerferien og efter-

årsferien rigtig sent sammenlignet med
ferierne i Danmark. Derfor har gruppen valgt at lægge vores Spil Dansk
Dag inden efterårsferien - nemlig den
15. oktober - og dermed afvige fra den
traditionelt sidste torsdag i oktober (i
år 29. oktober).
Datoen meddeles allerede nu, så interesserede kan sætte kryds i kalenderen og tage hensyn til dagen, når der
planlægges koncerter i regionen eller
skolearrangementer.
Planlagt er p.t., at styregruppen igen
inviterer til fællessang på Søndertorv/
Südermarkt i Flensborg torsdag formiddag, som forhåbentlig rigtig mange
skoler bakker op om samt markerer
dagen med fællessang til børn og

unge. Desuden finder en række koncerter sted rundt omkring i Sydslesvig,
og forhåbentlig vindes der også igen i
år en skole- og børnehavekoncert.
Hvis man allerede nu eller i løbet af
de næste måneder sidder inde med
ideer eller nye tiltag, er man velkommen til at kontakte gruppen, få hjælp
til organisering, være med i Spil Dansk
Dagens flyer og få support, så det danske mindretal i fællesskab kan markere
dansk musik i Sydslesvig.
Flere informationer på www.syfo.de/
spildansk/
Kontakt gerne Tinne Virgils på tlf.
0178 450 7404 eller tinne@sdu.de

BANG OG BETTY

Dansk topteater i Flensborg
[KONTAKT] SSF og Folketeatret inviterer til forestillingen ”Bang og Betty”
onsdag den 11. februar kl. 20 på
Flensborg teater.
Bang og Betty er Folketeatrets roste
og Reumert-vindende drama af Jakob
Weis om to store personligheder.
Bang og Betty er en stor og smertefuld
fortælling om det venskab og uvenskab, som knyttede Herman Bang og
Betty Nansen sammen i over 15 år.
Om to mennesker, der stillede så store
krav til kunsten og kærligheden, at kun
disse to kunne rumme hinanden.
Året er 1898. Det moderne gennembrud har sat gang i en rasende debat
om kønsroller, kvinde-frigørelse og
homoseksualitet.
Herman Bang indfinder sig til prøvestart på Folketeatret for at iscenesætte
sin veninde og yndlingselev Betty
Nansen i August Strindbergs skandaledrama Frøken Julie.
Til Betty Nansens store fortrydelse skal
den mandlige hovedrolle spilles af den
unge og talentløse, men højest attraktive skuespiller Fritz Boesen, til hvem
Bang nærer en dyb og uindfriet kærlighed. Spændingerne er voldsomme.

Betty Nansens eget vaklende ægteskab
har skabt en hungrende kvinde, og
det står hurtigt klart, at prøvearbejdet
må vige for egoismen, kærligheden
og begæret. Situationen tilspidses, da

den fremadstormende forfatterspire
Johannes V. Jensen indfinder sig. Alle
er til fals, mens absinten tømmes i rå
mængder. De unge kunstnere vogter
og udnytter hinanden, mens Bang
kæmper en ensom flerfrontskrig for sin
ulykkelige kærlighed.
For sin præstation som Herman Bang
modtog Ole Lemmeke teaterjournalisternes pris Teater-pokalen samt Reumertprisen 2014 i kategorien bedste
mandlige hovedrolle. Dramatikeren Jakob Weis fik Henri Nathansen-legatet,
og CPH-Culture kårede Bang og Betty
som det bedste danske skuespil 2014.
Foruden Ole Lemmeke medvirker
Karin Bang Heinemeir, Morten Hemmingsen og Thomas Jacob Clausen.
Instruktør er Christoffer Berdal, og scenograf Nina Flagstad.
www.folketeatret.dk

Karin Bang Heinemeir og Ole Lemmeke som hhv. Betty Nansen og Hermann
Bang. (Foto: Gudmund Thai)
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SCHLESWIGSCHE GESPRÄCHE

1864 in der Bildkunst
[KONTAKT] Dr. Inge Adriansen, Sonderburg, präsentiert den Krieg 1864
in der dänischen und deutschen Bildkunst am Montag, 9. Februar, 19.30
Uhr im Merz-Zimmer im Deutschen
Haus in Flensburg.

Die Veranstaltung ist für Jedermann
offen.
Veranstalter ist das Archiv/ Forschungsstelle des BDN zusammen mit Sydslesvigsk Forening Flensborg und Studieafdeling ved Dansk Centralbibliotek.

VUI

Lotto i Vesterland
[KONTAKT] Tidlig lørdag aften den 7.
februar åbner dørene på Hans MengSkolen i Vesterland til Vesterland Ungdoms- og Idrætsforenings populære
lottoaften for hele familien.
Fra klokken 19 bliver der spillet om
et hav af præmier, som foreningens
bestyrelse har samlet ved erhvervsdrivende med relationer til mindretallets
foreninger og institutioner på øen.
Traditionen tro vil der også komme
en del bidrag fra privatpersoner og
foreninger, der godt vil støtte børnear-

bejdet i VUI.
Deltagerne får serveret kaffe og småkager, og der kan købes drikkevarer og
håndmadder til rimelige priser.
I pauserne er der gratis børnetombola,
og man kan købe ekstra bankoplader,
skulle spillefeberen have ramt én.
Vil man opleve en hyggelig aften, så
mød op i god tid og støt op om et
godt formål. Man har mulighed for at
komme hjem med en af de mange donerede gevinster.
wj

UNGDOMSLEDER

Uformelt kursus
[KONTAKT] SdU indbyder alle interesserede til et lille uformelt kursus
omkring SdUs opbygning, strukturer,
politikker, forsikring og ”Jugendschutzgesetz”.
Dette kursus er et supplerende kursus,
som alle skal have for at kunne få et
”Juleica” (”Jugendleiter-card” - ung-

domslederkort) - udover de andre kurser, der kræves; se også www. juleica.
de.
Tilmelding på www.dgi.
dk/201514853001 senest 10. februar.
Har du problemer med onlinetilmeldingen, kontakt SdUs Katja Kohrt på
0461-14408 221 eller katja@sdu.de.

Ugen
der kommer
6.
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg kl. 20
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Danseeftermiddag med den jødiske menighed i Toosbüygade 7 kl. 14.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Grønkålsspisning i Skovlund Forsamlingshus kl. 18.30
Vanderup UF: Ungdoms-generalforsamling på skolen kl. 16
De danske foreninger i Nibøl: UF-lotto i Foreningshuset kl. 20
SSF-distrikt Hohn Herred: På tur med nattevægteren i Rendsborg, fra Paradepladsen kl.
19.20
SSF Gottorp amt: Nytårsstævne med grønkålsspisning, underholdning og dans på Slesvighus kl. 19

HOHN HERRED SSF

På nattur til Rendsborg
[KONTAKT] SSF Hohn-Herred inviterer på tur med nattevogteren i Rendsborg i morgen, fredag den 6. februar
kl. 19.30.
På opdagelsesrejsen i middelalderen
fortæller nattevogteren om mærkelige
og uhyggelige hændelser i Rendsborg.
Deltagerne mødes kl. 19.20 ved Lorn-

sen-mindesmærket på Paradepladsen
og drager af sted kl. 19.30. Turen varer 90 minutter. Prisen er 7 euro.
Bestyrelsen tager imod de sidste tilmeldinger endnu i dag.
HYGGEAFTEN
Fredag den 20. marts kl. 19.30 ar-

rangerer distriktet en hyggeaften, hvor
man hygger og snakker sammen og
måske kigger en dansk film på Vestermølle Skole.
Det koster 5 euro inkl. drikkevarer og
lidt lækkert til ganen.
Tilmelding senest 13. marts til Sonja
Sickelka, telefon 0162- 2401 228.

RENDSBORG SSF

Bogbuscafé med Dolas dukker
[KONTAKT] SSF Rendsborg By indbyder de 2-7-årige og deres voksne til
Dolas Dukketeater i Ejderhuset i Bydelsdorf fredag den 13. februar kl. 15.
Dola og hendes dukketeater kommer

til bogbuscaféen i Ejderhuset, Brandtsgade 29.
Regn, blæst og kulde. Dolas Dukkeater spiller til fulde. Sjove og eventyrlige
stykker, der tager udgangspunkt i bør-

neuniverset - med sure trolde, pjattede prinsesser og legendariske Kasper.
Forældrene kan kigge med eller få sig
en kop kaffe. Til de større børn er der
andre aktiviteter.

RENDSBORG-EGERNFØRDE SSF

Musikforedrag med fællessang
[KONTAKT] Amtsstyrelsen for SSF
Rendsborg-Egernførde amt inviterer til
en hyggelig aften i godt selskab - med
musikalsk foredrag og fællessang v/
komponist og forfatter Finn Jørgensen
tirsdag den 3. marts kl. 19 i Ejderhu-

set, Brandtsgade 29, Bydelsdorf.
Om revyviser, om komponister, forfattere og skuespillere bag nogle af de
viser, der er blevet evergreens, og som
de fleste kan nikke genkendende til,
hygge sig ved og ikke mindst synge

med på.
Entré: medlemmer 5 euro, ikke-medlemmer 7 euro.
Kaffe og andre drikkevarer kan købes
til små priser.

SSF/SSW FLENSBORG BY & SSF FLENSBORG AMT

Plads til flere
festglade
[KONTAKT] Der er godt salg i billetterne, men der er plads til flere, når SSF/
SSW Flensborg By og SSF Flensborg
Amt indbyder til deres traditionelt
særdeles fornøjelige fælles vinterfest
fredag den 20. januar kl. 19 på Flensborghus.
Udover festmiddagen får deltagerne
underholdning og (danse)musik ved
YoYo-duoen fra Haderslev for de 20
euro, billetten koster. Drikkevarer sælges til rimelige priser
Billetter fås på By- hhv. Amtssekretariatet i Flensborghus-komplekset i
Flensborg.

7.
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Nytårsfest i Oksbøl Forsamlingshus kl. 12
Vesterland UI: Lotto på Hans Meng-Skolen kl. 19
SSF-distrikt Egernførde: Dansk fest i Medborgerhuset kl. 19
8.
Valsbøl menighed: Generalforsamling på Valsbølhus kl. 10
9.
Foreningen Norden og Voksenundervisningsnævnet: Foredrag med Maria Bonner om
”Nordiske finurligheder – sproglige og kulturelle ligheder og forskelle i Norden” på
Flensborg Bibliotek kl. 10-11.45
Schleswigsche Gespräche: Inge Adriansen om ”Der Krieg 1864 in deutscher und dänischer Bildkunst”, 19.30, Merz-Zimmer, Deutsches Haus, Flensborg
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted distrikt: Børneprogram – fastelavn i forsamlingshuset kl.19
SSF Hatsted distrikt: Bogbus og kaffe, forsamlingshuset kl. 16.00-16.45
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30
10.
Vanderup UF: Generalforsamling på Dörpshuus kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Store Vi: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Plunderaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Agtrup: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Hytten/Okslev: Generalforsamling i Askebjerghus kl. 19
Aktive Kvinder Egernførde: Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 18
Midtangel Seniorklub: Hygge og kaffe i Damholm Forsamlingshus kl. 15
Skovby Seniorklub: Ældregymnastik med Anett Rabenow i Hærvejshuset kl. 15
11.
SSF: Folketeatret med ”Bang og Betty” på Flensborg Teater kl. 20
Aktive Kvinder Flensborg: Generalforsamling i Aktivitetshuset kl. 19
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Mårkær: Foredrag med Preben Vognsen om Jeppe Aakjær i mødelokalet i
børnehaven kl. 19.30
12.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
SSW: Informations- og diskussionsmøde om Flygtningepolitikken i Slesvig-Holsten på Husumhus, Husum kl. 19
Film i biografen på Jaruplund Højskole kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Viddingherred og UF: Generalforsamling på skolen kl. 19
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AKTIVE KVINDER SYDSLESVIG

Husk tilmelding
[KONTAKT] DSH Foreningen af Aktive
Kvinder i Sydslesvig afholder weekendstævne på Christianslyst den 7.-8.
marts med følgende program:
lørdag kl. 14 ankomst, indkvartering,
kl. 14.30 velkomst og kaffe,
kl. 15.30 oplæg ved Elsemarie DamJensen fra Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder om ”strikningens

kulturhistorie”, kl. 18 festmiddag (kom
gerne i tøj fra flower-power-tiden),
kl. 19.30 hyggeligt samvær med underholdning ved Rødkål og Sauerkraut
- satirisk og revyagtig underholdning
ved bassissten Dirk-Uwe Wendrich og
”snakkisten” Eberhard von Oettingen,
søndag
kl. 8 morgenmad,

kl. 9 let gymnastik ved Birthe Hansen,
kl. 10 ”Hold liv i papiret” - et oplæg
ved Vivian Johannsen,
kl. 12 frokost
og hjemrejse.
Tilmelding senest 12. februar til
den stedlige formand eller til Karen
Scheew, tlf. 0461 490 28 22 eller
0172 730 20 67.

HUSUM & FREDERIKSSTAD

Ny præst indsattes
[KONTAKT] Søndag den 1. februar
indsatte provst Viggo Jacobsen pastor
Ulrich Paul Georg Vogel ved to velbesøgte gudstjenester i Husum danske
kirke hhv. senere på dagen i Mennonitterkirken i Frederiksstad.
Vogel er ny præst for den danske menighed for Husum og omegn og for

den danske menighed i Frederiksstad
og omegn.
Det er nyt, at disse to menigheder
arbejder sammen. Tidligere betjente
præsten i Frederiksstad også menigheden i Bredsted. Som resultat af kirkerådets strukturarbejde deler Frederiksstad og Husum præst siden 1. februar.

Menigheden i Bredsted har siden
efteråret haft Jens Bach Nielsen, Aventoft, som deres præst.
Ulrich Vogel er blev ordineret i Københavns Domkirke i 1989 og har
været præst lige siden. Størstedelen af
tiden (siden 1992) ved Tingbjerg Kirke
i København.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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SLESVIGHUS-BIOGRAFEN

SSW/ HUSUM

Infos zur Flüchtlingspolitik
[KONTAKT] Der SSW-Landesverband
und der SSW Nordfriesland laden ein
zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema ”Flüchtlingspolitik in Schleswig-Holstein” am
Donnerstag, den 12. Februar, 19 Uhr
ins Husumhus, Neustadt 95 in Husum.
Die Diskussion über Flüchtlinge und
die Flüchtlingspolitik ist vor dem Hintergrund der Pegida-Demonstrationen
und den Anschlägen in Paris in aller
Munde. Wie ist eigentlich die aktuelle
Situation von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein? Vor welchen Heraus-

forderungen stehen die Kommunen
bei der Unterbringung der Flüchtlinge
in 2015? Wie schaffen wir es eine
Willkommenskultur zu etablieren, die
auch von den Bürgern getragen wird?
Diese Fragen und vieles mehr können
Interessierte mit dem Flüchtlingsbeauftragten des Landes, Stefan Schmidt,
mit Harry Schröder, Leiter Ausländerbehörde Nordfriesland, sowie mit
Peter Martensen von der Migrationssozialberatung Nordfriesland diskutieren.
Alle sind herzlich willkommen.

WLAN FÜR FLENSBURG
20 hårdføre filmentusiaster trodsede vejrliget og så filmen Kapgang i lillesalen på Slesvighus. (Foto: ssf gottorp amt/t.)

Film med stof til eftertanke
[KONTAKT] Torsdag den 15. januar
tog SSF Gottorp Amt hul på en ny
række film i Slesvighus-Biografen.
Godt 20 personer havde på trods af
vejrliget fundet vejen til lillesalen på
Slesvighus, hvor man efter et dejligt

ostebord så filmen ”Kapgang”. En god
film med stof til eftertanke.
Slesvighus-Biografen fortsætter med
de gode film Fasandræberne den 19.
februar, Kraftidioten den 19. marts og
Stille Hjerte den 16. april.

På grund af servering beder Dansk
Sekretariat for Gottorp amt om tilmelding et par dage inden. Selve
filmsforevisningen er gratis; osten og
rødvinen tager man 5 euro for.
ssf gottorp amt/t.

STORE SOLT SSF/SSW

Den trofaste skare mødes
[KONTAKT] Fra SSF og SSWs generaforsamlinger i Store Solt distrikt:
I august starter man i SSF Store Solt
med at mødes til et grillarrangement,
hvor man i fællesskab laver programmet for den kommende tid. Ofte er
det den trofaste skare, der deltager i
årets arrangementer, og man er gode
til at melde fra, hvis man er forhindret.
Sidste år er det bl.a. blevet til besøg i
planetariet i Lyksborg, i biogården An-

kersolt og i Weihnachtshaus i Husum.
Bogbussen kommer fortsat, og der er
kaffe og kage og tid til en snak til alle
interesserede.
Julegudtjeneste i Møllebro Forsamlingshus blev det også til i fjor, denne
gang med Mitangelns nye præst Michael Steen.
Bestyrelsen for SSF består af Monika
Jansen, formand, Hans Werner Jansen, næstformand, Reinhold Schröter,

kasserer, Dorle Lorenzen og Gertrud
Schröter, bisiddere. Kassen revideres
af Herbert Kanzler og Karla Thams.
SSWs bestyrelse består af Monika Jansen, formand, Hans Werner Jansen,
næstformand, og Reinhold Schröter,
kasserer. Kassen revideres af Karla
Thams og Gertrud Schröter.
mh

SUCCES I OVERSØ-FRØRUP SSF/SSW

Med opbaknings-garanti
[KONTAKT] SSF og SSW Oversø/Frørup startede deres generalforsamlinger
med fællesspisning i Salz und Pfeffer i
Oversø.
Som den gode nyhed besluttede man
på generalforsamlingen, at maden næste år vil være gratis for alle de medlemmer, der møder op.
SSFs formand Angela Jensen mindede
om, at man sidste år havde besluttet,
kun at udbyde de arrangementer, der
havde en garanteret opbakning og ellers bakke op om det, Tarp/ Jerrishøj
SSF tilbyder - og selvfølgelig være med
til årsmøde i fællesskab med Tarp/ Jer-

rishøj i Frørup.
Derfor havde der i afvigte år været et
særdeles godt besøgt lotto, en udflugt
for de ældre og et af SSF arrangeret
sommerferie-tilbud for kommunens
børn, en udflugt til Danfoss Universe.
SSFs bestyrelse består af Angela Jensen, formand, Tanja Bohm, næstformand, og Dagmar Hansen, kasserer.
Der blev efterlyst nye kræfter, der har
lyst til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
SSW Oversø/ Frørup kunne berette
om en velbesøgt grilleftermiddag
og om at have deltaget i årsmødet i

Frørup med SSWs hvervekampagne.
Peter Scholtyssek berettede om kommunerådsarbejdet, bakket op af de
andre aktive SSWere.
Der var en livlig diskussion til emnet,
om kommunen skulle åbne op for
vindmølleparker. Det efterfølgende
valg gav følgende bestyrelse for SSW:
Hans Jürgen Beck, formand, Peter
Scholtyssek, næstformand, Silke Pingel, kasserer, og Rainer Pingel, bisidder.
Revisorer i Oversø SSF og SSW er Paul
Strunz og Lene Beck.
mh

SSF/SSW VANDERUP-JØRL

Aktivt distriktsarbejde
[KONTAKT] Traditionen tro afholdt
SSF og SSW Vanderup-Jørl som første
distrikt i Flensborg amt deres generalforsamlinger. 20. januar var 20 deltagere mødt op til en aften med tilbageblik over året, der gik, og med valg til
bestyrelserne.
Carolin Methmann, formand for SSF,
kunne berette om mange forskellige
arrangementer. Således havde man et
cheerleading-kursus for ung og gammel, hvilket må siges at være et unikt
tilbud, samt bl.a. filmsaftener, fællesspisning, lotto, en tur til Jels og en
sankthansfest med korsang og en heks,
der holdt båltalen.
Bestyrelsen for SSF består nu af Carolin Methmann, formand, Bodil Meyer,
næstformand, Aage Jensen, kasserer,
og Jytte Lorenzen som nyvalgt bisidder. Georg Eggen og Peter Sindberg
valgte ikke at genopstille til bestyrelsen
Carolin Methmann, formand for SSF i
Vanderup-Jørl og nyt medlem af SSFs
amtsstyrelse i Flensborg amt. (Arkivfoto:
Marike Hoop)

efter at have været med i årtier. Der
lød en stor tak for deres indsats.
For øvrigt er Carolin Methmann rykket

ind i amtsstyrelsen, efter at Pia Lasch
valgte at trække sig.
Årsberetningen for SSW blev holdt af
formand Bodil Meyer, der berettede
om distriktets aktiviteter. De deltog
ved åbenthus-arrangementet på skolen i forbindelse med ”Wanderup
trifft sich” og er også medarrangør ved
den traditionelle fællesspisning for alle
danske i Vanderup.
Også arbejdet i kommunerådet kom
hun ind på, hvor der har været meget at se til og tage stilling til. For blot
at nævne nogle emner: forsyningen
med bredbånd, vindparkanlæg, en ny
brandbil og ikke mindst udviklingen af
boligområdet i Vanderup, hvor man
ikke har fået tilgodeset sine ønsker om
at udstykke nye boliggrunde.
Bestyrelsen for SSW består nu af Bodil
Meyer, formand, Rolf-Dieter Lippert,
næstformand, Aage Jensen, kasserer,
og Jytte Lorenzen, Hans-Günther
Mönk og Birgit Mönk som bisiddere.
Revisorer for SSF og SSW i Vanderup
er Ingo Nielsen og Mogens Skou.
mh

Initiative zeigt Wirkung
[KONTAKT] In der Flensburger Norderstrasse zeigen sich Effekte der WLAN-Initiative des SSW. Philipp Bohk,
stellvertretender SSW-Kreisvorsitzende: „Inzwischen kann man in der
Norderstrasse sowie vielen Teilen der
Stadt auf das Freifunk-Netz zugreifen.
Mittlerweile gibt es 54 Knotenpunkte,
so im Aktivitetshuset und Flensborghus. An Spitzenzeiten sind mehr als
200 Nutzer im Freifunknetz online.“
Das Einloggen ist völlig unproblematisch.
Bohk: „Man ruft in seinem Handy die
W-LAN-Angebote ab. In der Regel
sind nur ein oder zwei Schritte nötig
und man ist im Freifunk-Netz. Der
Clou ist aber: hat man sich einmal
eingeloggt, sucht das Handy später
selbständig das Freifunk-Netz.“ Ziel-

gruppe sind neben den Flensburgern
die Gäste der Stadt.
Bohk: „Freies W-LAN gehört inzwischen zur touristischen Infrastruktur.
Vor allem für Touristen aus dem Ausland ein toller Service, die sich teure
Roaming-Gebühren sparen.“
Wo genau das Freifunk-Netz steht,
kann man entweder ausprobieren
oder auf der Karte nachschauen (map.
freifunk-flensburg.de).
Zur Erinnerung: Der SSW hatte im
September 30 Router erworben und
dem Freifunk-Projekt zu Verfügung
gestellt, um das W-LAN- Angebot in
der Stadt zu verbessern. Das politische
Ziel ist ein offenes, freies W-LAN-Netz
in Flensburg, indem ein Teil des privaten Netzes via Router der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.

BIBLIOTEKET

Læs bogen - se filmen
[KONTAKT] Leo Tolstojs roman ”Anna
Karenina” fra 1877 er et mesterværk
indenfor verdenslitteraturen - en kærlighedsroman, der udstiller borgerskabets dobbeltmoral og kvinders kår i
1800-tallets Rusland.
Efter en introduktion til Tolstojs forfatterskab og romanens temaer onsdag
den 11. februar kl. 15 på Flensborg

Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59, ser deltagerne filmen med Keira
Knightley i hovedrollen. Romanen
er filmatiseret flere gange, men den
aktuelle udgave rummer en særdeles
inspirerende og anderledes billedside
og lægger sig tættere op ad romanen.
Bogen kan lånes på biblioteket.

Hjælp til IT
[KONTAKT] Bøger er ikke kun papir.
Det er også bøger, man hører, og
bøger man læser på en tablet eller
Ipad. Men hvordan fungerer det? Vil
du i gang med at læse bibliotekets ebøger, høre netlydbøger eller har du
problemer med din pc eller tablet, så
er bibliotekar Michael Juul Olsen klar

med råd og vejledning på Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59,
tirsdag den 10. februar kl. 16.
Tag din tablet eller Ipad med, og Michael hjælper dig med at hente bøger
til den.
LL

Biblioteksmedarbejdere
på udviklingsseminar
[KONTAKT] Alle medarbejderne i
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
er på udviklingsseminar fredag den 6.
februar på Jaruplund Højskole.
Derfor er Flensborg Bibliotek lukket
hele dagen.
Bibliotekerne i Husum og Slesvig samt

bogbusserne er ikke berørt af lukningen, da de alligevel har lukket om
fredagen.
Dørene åbner som sædvanlig igen lørdag den 7. februar.
RJ

FLENSBORG DANSKE JOURNALISTFORENING

Nyt ansigt i bestyrelsen
[KONTAKT] Christian Granhøj Skouboe blev nyvalgt til bestyrelsen, da
Flensborg Danske Journalistforening
(FDJ) holdt generalforsamling på Restaurant Kontraste i Flensborg.
Hansjørgen Boel Stiller og Thomas J.
Wiltrup blev genvalgt som henholdsvis
kasserer og menigt bestyrelsesmedlem.
Formand Hans Christian Davidsen og
næstformand Trine Flamming var ikke
på valg.
I beretningen så formanden tilbage på

et aktivt år.
På aktivitetskalenderen var en rejse til
Dresden, en Superliga-kamp mellem
SønderjyskE og FC København, en
politisk brunch med udenrigsredaktør
Anna Libak i samarbejde med blandt
andet Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigsk Vælgerforening samt en vellykket julefrokost.
I år planlægges en studierejse og en
tur til ishockey i Vojens.
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ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2014/2015

VERANSTALTUNGEN
in Südschleswig 2014/2015
Sønderjyllands
Symfoniorkester

En moderne og eksplosiv danseforestilling | Musik af Carl Orff

CARMINA BURANA

Berwald,
Abrahamsen,
Sibelius

Philharmonie Süddänemark

danskdanseteater
PÅ FLENSBORGHUS

Husumhus, Husum 19.02.15 • 20:00
Billetter/Tickets: 0461-14408 125 & ssfbilletten.de
Foto: Henrik Stenberg | Grafik: Jon Glarbo

Dirigent: Shao-Chia Lü • Solister/Solisten:
Thomas Gould, violin/Violine , Alasdair
Beatson, klaver/Klavier

Fredag/Freitag

06.02.2015 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg/Flensburg

BANG OG BETTY
Onsdag/Mittwoch

Søndag/Sonntag

Torsdag/Donnerstag

11.02.2015 • 20:00
Stadttheater

22.02.2015 • 20:00
Flensborghus

19.02.2015 • 20:00
Husumhus

Flensborg/Flensburg

Flensborg/Flensburg

Husum

Tangueros
Foredrag
ved
Christian
Gottlieb

Den russiske ortodokse kirke
i lyset af den seneste politiske
udvikling i Rusland

Tirsdag/Dienstag

24.02.2015 • 19:30
Flensborghus

Flensborg/Flensburg

Lørdag/Samstag

Lørdag/Samstag

28.02.2015 • 20:00
Uffe-Skolen

28.02.2015 • 21:00
Volksbad

Tønning/Tönning

Flensborg/Flensburg

Fr 27.03.15 • 20:00 • Bredsted Danske Skole, Bredsted/Bredstedt
Foto: N. Rydvald

Fr 06.03.15 • 21:00 • MAX, Flensborg/Flensburg

On/Mi 11.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

Flensborg/Flensburg

La Porta Band

Eivør

Tove! Tove! Tove!

02.03.2015 • 20:00
Stadttheater

Vestkystkultur

SSF & SdU præsenterer/präsentieren

Det Kongelige Teater/Theater in dänischer Sprache

Mandag/Montag

Teatret Svalegangen/Theater in dänischer Sprache

Inga & Lutz

To/Do 23.04.15 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig/Schleswig

Sønderjyllands Symfoniorkester/Philharmonie Süddänemark

Koncert/Konzert

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

To/Do 23.04.15 • 21:00 • Volksbad, Flensborg/Flensburg

Gymnasiekorkoncert/Gymnasienchorkonzert

Pligten kalder

Sønderjyllands Symfoniorkester/Philharmonie Süddänemark

Vestkystkultur

Fr 20.03.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

Lø/Sa 25.04.15 • 20:00 • Hans Helgesen-Skolen, Frederikstad/Friedrichstadt

Almost Irish

Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Festen

Lø/Sa 21.03.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg

Foto: G. Thai

Skurke og helte/Schurken und Helden

Jazz på Flensborghus/Jazz im Flensborghus

Jens Jefsen Trio feat. Allan Mortensen

Ma/Mo 27.04.15 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

Koncert/Konzert

Foredrag v. Mette Bock/Vortrag in dänischer Sprache

To/Do 26.03.15 • 20:00 • Volksbad, Flensborg/Flensburg

Ti/Di 05.05.15 • 19:30 • Flensborg Bibliotek, Flensborg/Flensburg

Thomas Buttenschøn

Billetter • Tickets • Abo

„Har vi brug for grænser?“

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse

Foto: M. Fauerby
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FLENSBORG BYKIRKE

LITERATURSOMMER 2015

Tipps erwünscht
Alle medlemmer velkomne
[KONTAKT] De fem danske kirker/
menigheder i Flensborg arbejder sammen. Under overskriften ”Flensborg
Bykirke” gøres der her på KONTAKT
opmærksom på den nærmeste tids
fælles tiltag, hvor alle kirkernes medlemmer naturligvis er lige velkomne.
10.2. 9:30 Sct. Jørgen: Morgenandagt
og -mad.
13.2 15:00 Sct. Hans: Spilleeftermiddag for alle, med spil og bagværk.
15.2. 14:00 Sct. Hans: Tøndeslagning
og fastelavnsboller efter en kort guds-

tjeneste.
15.2. 14:00 Ansgar: Fastelavnsgudstjeneste med FDF. Orkestret spiller.
Tøndeslagning og fastelavnsfest i menighedshuset.
20.2. 18:00 Sporskifte: Fælles aftensmad og gospel-syngsammen. Gospelandagt. Tilmelding påskønnet, men
ikke påkrævet.
22.2. 12:00 Sct. Hans: Generalforsamling.
24.2. 19:30 Flensborghus: Kirkehøjskole. Foredrag ved dr. theol. Christian
Gottlieb, adjungeret professor i kirke-

historie på Københavns Universitet:
Den russisk-ortodokse kirke i lyset af
den seneste politiske udvikling i Rusland.
26.2. 17:00 Ansgar: Aftensang. Efter
fællesspisning kort foredrag ved Harrison Kissi, prædikant i den afrikanske
menighed, som har til huse i Ansgar,
om kirke og kristendom i Ghana og
Afrika.
4.3. 19:00 Sct. Hans: Hverdagsgudstjeneste.
10.3. 9:30 Sct. Jørgen: Morgenandagt
og -mad.

[KONTAKT] Das Literaturhaus Schleswig-Holstein am Schwanenweg 13 in
Kiel veranstaltet in diesem Jahr einen
dänischen Literatursommer.
Beim Literatursommer handelt es sich
um eine Veranstaltungsreihe, die in
jedem Jahr einen anderen Länderschwerpunkt besitzt und aus Landesund Stiftungsmitteln gefördert wird.
Ziel ist es dabei, die Literatur eines bestimmten Landes vorzustellen.
Dabei arbeitet das Literaturhaus mit
lokalen Kooperationspartnern zusammen, laden stets bis zu sechs Autoren
ein, die von Ende Juli bis Ende August
in verschiedenen Orten SchleswigHolsteins auf Lesereise geschickt werden.
Für den Literatursommer 2015 hat
der Veranstalter die Literatur Dänemarks im Blick. Zum Einen aufgrund
des 60-jährigen Jubiläums der BonnKopenhagener Erklärungen, zum Anderen aufgrund der besonderen Nähe
Schleswig-Holsteins zu Dänemark.
Ziel ist es, die Vielfalt der dänischen
Literatur aufzuzeigen und den Autoren
ein neues Publikum in Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.
Aus dem literarischen Blickwinkel
betrachtet erscheint die vielfältige und
auf dem deutschen Buchmarkt aktuell

in vielen Neuerscheinungen zugängliche dänische Literautr reizvoll, und
der Veranstalter erwartet, dass es in
Schleswig-Holstein ein besonders interessiertes Publikum dafür gibt.
Angefragt hat man bei namhaften
Autoren wie z.B. Janne Teller, Tom
Buk-Swienty, Kim Leine und Jonas T.
Bengtsson, die auf Lesereise durchs
Bundesland geschickt werden sollen.
Um ein Projekt in dieser Größenordnung realisieren zu können, ist eine
grundständige Förderung vonnöten.
Aus diesem Grund wägt man momentan alle Möglichkeiten, wie sich solch
ein Projekt finanziell realisieren lässt.
Ein wesentliches Ziel des Literatursommers wäre es, die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein mit ein zu
beziehen. Dafür steht der Veranstalter
bereits im Kontakt mit der Dansk Centralbibliotek und dem Nordisk Informationskontor in Flensburg.
Dankbar für weitere Tipps aus der dänischen Minderheit wäre Sara Dušanić
vom Literaturhaus Schleswig-Holstein
e.V., Schwanenweg 13, D-24105 Kiel,
Tel. + 49 (0) 431-579 68 41, Fax
+ 49 (0) 431-579 68 42, literatursommer@literaturhaus-sh.de, www.
literaturhaus-sh.de .

SANKELMARK

Oversømarch i morgen
[KONTAKT] Stammkomitee von 1864
og Sydslesvigsk Forening minder om
den 151. ”Oversømarch” i morgen,
fredag den 6. februar.
Afgang fra Nytorv/ Neumarkt i Flensborg 9.30. Pause i Bilskov/ Bilschau
10.20-11.00.
Kransenedlæggelse ved mindesmærket
i skoven 11.15, mindehøjtidelighed

Den russisk-ortodokse kirke; kirkehøjskole-foredrag på Flensborghus 24.2.

Prædikant Harrison Kissi; foredrag i
Ansgar 26.2.

ved den danske mindestøtte i Sankelmark 11.30, mindehøjtidelighed
ved det østrigske mindesmærke 11.45
med tale ved landråd dr. Wolfgang
Buschmann.
Arrangementet afsluttes med en fællesspisning i Tarp for tilmeldte. Tilmeldingsfristen er udløbet.

TANZTHEATER CARMINA BURANA

Am 19.2. in Husum
Fastelavn i Sct. Hans og Ansgar 15.2.
(Fotos: privat)

[KONTAKT] Der Anzeigentext betr.
Dansk Danseteater (dänisches Tanztheater) ”Carmina Burana” im sh:z am
29.1. war fehlerhaft. Das Ballett findet
NICHT am 6.2. in Flensburg statt, son-

dern am 19.2. ab 20 Uhr im Husumhus in Husum. Der Parkplatz am Haus
steht nicht zur Verfügung.
syfo.de/de/kulturangebote/singleview/
artikel/carmina-burana/

NY BOG OM NATIONALISME OG ARKITEKTUR

Sammenligner Sønderjylland med andre grænselande
[KONTAKT] Museum Sønderjylland
har just udgivet en bog, der ligger i et
grænseland mellem arkitekturhistorie,
politisk historie og kulturarvshistorie.
Den præsenterer resultatet af det
første europæiske sammenlignende
forskningsprojekt om forholdet mellem
arkitektur og nationalitet i en række
europæiske grænselande.
Haderslev og Sønderborg kaserner, den
tyske banegård i Metz, det tyske kejserpalads i Strasbourg, kejser Wilhelms
slot i Poznan eller Mussolinis sejrsmo-

nument i Bolzano. Det er bare nogle
eksempler på de mange bygninger, der
er opført som symboler på magt i omstridte grænselande.
Men i de samme egne møder man også
de nationale mindretal eller selvstændigheds-bevægelsers mod-arkitektur:
Folkehjem i Aabenraa, Duborg-Skolen i
Flensborg, ”det franske hjørne” i Metz,
det polske ”Hotel Bazar” i Poznan osv.
Det er nogle af de mange bygninger og
kvarterer, som fhv. overinspektør Peter
Dragsbo, Museum Sønderjylland, har
udforsket i sin nye sammenlignende
undersøgelse af arkitektur og nationalitet i fem europæiske grænselande, som
nu publiceres med bogen ”Arkitektur

To markante tyske manifestationer i
landsdelen Slesvig: Haderslev Kaserne
(1886-88) t.v. og flådestationen i Flensborg-Mørvig (1906-08).

til grænsen. Arkitektur og nation i europæiske grænselande 1850-1940”.
De fem grænselande er: Sønderjylland,
Alsace, Lorraine og Vestpolen, som alle
var tyske indtil Første Verdenskrig, samt
det østrigske Sydtyrol, der blev annekteret af Italien i 1919-21. Gennem
perioden 1850-1940 følger han hver
enkelt områdes svingninger mellem
internationalt og nationalt, centralstyret
eller lokalt i arkitektur og byggeskik
– inklusive arkitekturpolitikken i de
”genvundne” franske, danske og polske
områder efter Første Verdenskrig.
Gennem sammenligningen afslører
Peter Dragsbo en række spændende
forskelle og overraskende ligheder

Tyske kejser Wilhelms banegård i lorrainske Metz (1904-08), bygget i tyskkejserromansk stil efter personligt ønske.
I dag fransk ”monument historique”.

mellem vores eget dansk-tyske grænseland og de andre grænselande. Og til
sidst viser han også, hvordan man i de
enkelte områder forholder sig til den
”ubekvemme” kulturarv, der handler
om andre nationer og ideologier – fra
kejser-Tysklands slotte i Alsace eller
Polen til den nye fascistiske bydel i Bozen/ Bolzano.
Her er det tankevækkende, at man
f.eks. i Metz og Strasbourg konkurrerer om at få de tyske bydele fra før
1914 erklæret Verdenskulturarv. Mens
man i Sydtyrol stadig strides bittert om
kulturarven – og i Danmark? Her er vi
fortsat lidt fodslæbende, når det gælder
anerkendelsen af den tyske kulturarv i

Det tyske kejserpalads (1884-88) i
Nystaden i alsaciske Strasbourg. I dag
Palais du Rhin og ”monument historique”.

Sønderjylland.
Arkitektur til grænsen er et flot værk på
366 sider, rigt illustreret og med sammenfatning på tysk. Bogen, der koster
300 kr., udkom 3. februar og kan købes på Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
CPR
Forneden nogle eksempler fra Peter
Dragsbos og Museum Sønderjyllands nye bog om forholdet mellem
arkitektur og nationalitet i en række
europæiske grænselande. (Fotos: Peter
Dragsbo/ Haderslev Kaserne: Søren
Petersen)

Mussolinis sejrsmonument (1929) i
sydtyrolske Bozen/ Bolzano, rejst som
indgang til den nye fascistiske bydel.
I dag fortsat omstridt, men med et
erindringssted i krypten nedenunder
(2005) for ofrene for fascisme og kolonisering.

