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25 ÅRs JUBILÆUM PÅ DANEVIRKE MUSEUM

Uffes kaffe

[KONTAKT] Børnene tegnede, mens de voksne fik
sig en tår kaffe i Uffes Kaffebar i Tønning.

Læs mere på KONTAKT side 2

80 år

[KONTAKT] Alwine Bracke, Hørup, runde de 80 på
lørdag.

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

25 år

[KONTAKT] Aktivitetshuset markerer 25 års dagen
med åbne værksteder.

Læs mere på KONTAKT side 3

Tarp vandt

[KONTAKT] Spil Dansk-skolekoncerten blev vundet
af Treneskolen. Hele Sydslesvig-programmet:

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

Den nye sprogpolitik

[KONTAKT] Landsregeringens ny
handleplan for en sprogpolitik
skal beskytte, bevare og synliggøre mindretalssprogene og regionalsproget nedertysk i SlesvigHolsten.
Delstatsregeringen har dermed
taget et seriøst initiativ til at
redde de autoktone sprog som
eksempelvis frisisk fra at uddø.
Dette ud fra erkendelsen af,
at den kulturelle og sproglige
mangfoldighed i delstaten ikke
opleves som en trussel, men som
en berigelse for grænselandet og
dets borgere.
Sprogpolitikkens ideelle mål er at
formidle civilsamfundet en for-

ståelse for, at sproglig diversitet
og det flersprogede i vores globaliserede verden er en værdifuld
kompetence. Handleplanens
konkrete hensigt er bl.a. på sigt
at indføre obligatorisk undervisning i mindretals- og regionalsprog ved de offentlige tyske
institutioner i delstaten.
Endvidere imødekommer regeringens sprogpolitik det danske
mindretals krav om, at det ikke
er borgerens økonomiske ansvar
at få dokumenter på et mindretalssprog oversat til tysk. Det er
myndighederne selv, der fremover finansierer oversættelserne.
En stor besparelse for Skoleforeningen, der hidtil har måttet
bekoste oversættelsen af bl.a.
deres regnskabsberetning ud af
egen lomme.
Fra Sydslesvigsk Forening skal
der lyde en stor tak og ros til delstatens mindretalskommitterede
Renate Schnack og SSWs gruppeformand i Kiel Lars Harms,
som løbende har holdt Det sydslesvigske Samråd orienteret om
udviklingen af delstatsregeringens
sprogpolitik og dens overordnede mål.
Her har delstatsregeringen udført
et godt stykke mindretalspolitisk
håndværk.

Jon Hardon Hansen

Folketingets formand Pia Kjærsgaard modtages af museumsinspektør Nis Hardt i 1864-premierløjtnantuniform, SSFs formand
Jon Hardon Hansen og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen, begge t.v. og landdagspræsident Klaus Schlie og generalkonsul Henrik Becker-Christensen, begge t.h.

Fire talere, ung sang,
udstillingsåbning og tre brag
[KONTAKT] Fire veloplagte talere:
Folketingets formand Pia Kjærsgaard, landdagspræsident Klaus Schlie,
Sønderjyllands Museums direktør
Orla Madsen og de slesvig-holstenske
landsmuseers direktør Claus von
Carnap-Bornheim og tre øredøvende
kanonbrag i det fri - plus åbning af den
nye flotte udstilling.
En gruppe unge fra Duborg-Skolens
12F underholdt med musik og sang
på allerbedste vis. Og lidt til ganen var
der også.
Der var fødselsdagsfest på SSFs Danevirke Museum den 25. september.
Alle talerne var i den grad positive, da
det gjaldt om at beskrive kvaliteten på
Danevirke Museum, og i den forbindelse blev også det danske mindretal
i almindelighed og husherren Sydslesvigsk Forening i særdeleshed rost.
Ikke mindst Pia Kjærsgaard roste det
danske mindretal for på en moderne
måde at gøre sig gældende i det
dansk-tyske grænseland men også i
det politiske rum i Danmark.
Klaus Schlie pointerede, at tysk, dansk,
frisisk og romanes er hjemmehørende
i Slesvig-Holsten og bidrager til delstatens kulturelle mangfoldighed.
Begge museumsdirektørerne fremhævede Danevirke Museums kvalitet og
det gode samarbejde museerne imellem, specielt også omkring Porten til
Norden.
SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen lykønskede museet og dets
inspektør på foreningens vegne, og
museumsinspektør Nis Hardt iført premierløjtnant-uniform fra 1864 takkede
for roserne, bad fødselsdagsgæsterne
udenfor og lod 1864-kanonens besætning fyre selvsamme af tre gange - til
alle gæsternes moro.
Åbningen af den nye flotte udstilling ”Danevirke - krig og arv” var lige
ved at drukne i feststemningen, der
herskede på museet den eftermiddag, men Kirsten la Cour fra museets
rådgivende ekspertudvalg og Nis Hardt
deltes om den opgave.

Duborg-Skolens 12F underholdt med sang og musik.

1864-kanonen og dens besætning er klar.

Det var det forventningsfulde, feststemte publikum også.
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VALSBØL PASTORAT

TØNNING

Afskedens
time

Onsdagskaffe aflyst
[KONTAKT] Valsbøl pastorat meddeler, at onsdagskaffen den 7. oktober kl.
15-17 på Valsbølhus med Else Marie

Rieks-Petersen og Gunnar Sjöström
er aflyst men programsættes engang i
2016.

EGON CLAUSEN

Gæster Flensborg
[KONTAKT] Onsdag den 7. oktober kl.
20 på Flensborg Bibliotek kastes Egon
Clausen for de slesvigske løver.
Egon Clausen, forfatter og debattør,
har udgivet erindringer, biografier, rej-

sebreve mm. I 2014 udkom ”I grænselandet. Rejsebreve fra Sydslesvig”.
Gratis entre.
Arrangør er Jaruplund Højskole og
Dansk Centralbibliotek.

Uffes Kaffebar tog afsked med Jette Jochimsen og Kirsten og Werner Schlickert.
(Fotos: Werner Schlickert)

SSF & GAMLEs VÆRN

Efterårsfest

[KONTAKT] Torsdag den 8. oktober
kl. 14.30 inviterer SSF Flensborg by og
Gamles Værn til efterårsfest/ høstfest
på Flensborghus.
Fællesarrangementet byder i år igen
på et veldækket kaffebord, god underholdning, idet bugtaler Sven-Ulf
Jansen kommer med Anton og Hr.

Thomsen, og en tombola med dejlige
gevinster.
Velkomst ved SSF-formand Preben K.
Mogensen. Aase Abild er konferencier.
Entré: 5 euro.
Billetbestilling og -afhentning på bysekretariatet, tlf. 0461 14408 126/127.

SLESVIGHUS-BIO

Kerstin Pauls viser børnenes tegninger for
de fremmødte.

BIBLIOTEKERNE

20 trodsede regnen
[KONTAKT] Torsdag den 17. september begyndte Slesvighus-biografens
vinterhalvårs-forestillingsrække med
filmen Steppeulven. Vejrliget var ikke
det bedste, og det regnede ret kraftigt,
men det hindrede ikke 20 tilmeldte
personer i at komme til Slesvighus for
at se filmen.
Steppeulven er en desperat kærligsfor-

[KONTAKT] I Uffes Kaffebar forleden
på Uffe-Skolen i Tønning tog deltagerne afsked med Kirsten Schlickert, der
stoppede efter mange års virken. Allerede sidste år sagde hun, at hun ville
stoppe, og nu var det så på tide. SSF
Ejdersted amt siger tusind tak til især
Kirsten, men også til hendes mand
Werner Schlickert og Jette Jochimsen.
Børnene var til tegnekonkurrence og
tegnede de flotteste efterårsbilleder.
Derefter var der en diashow med
gamle billeder fra Tønning fra 1950 til
1970erne.
Næste cafédag er den 3. november.
Kerstin Pauls

tælling, skriver Politiken. Om man er
enig i dette udsagn, er bl.a. op til dem,
som ser filmen, der til tider virker som
en dokumentarisk præsentation af hippie-tiden i 60erne med narko og sex,
men også om, hvordan to mennesker,
der føler sig tiltrukket af hinanden, bliver ved med at være hinanden nær.
SSF Gottorp Amt /t.

Ugen
der kommer
2.
Mikkelberg/ Hatsted: Åbning af udstillingen ”Marie Tångeberg – en frisisk ildsjæl” kl. 16. Kan
ses til 15.11.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Tur til Porzellanbörse i Hyllerup, fra Junkerhulvej kl. 14.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Hohn Herred: Filtning på Vestermølle Danske Skole kl.
SSF: Landsteatret opfører ”Skylight” på Flensborg Teater kl. 20
3.
SSF Sild: Loppemarked i Kejtumhallen kl. 11-17
4.
Ansgar Menighed Flensborg: Høstgudstjeneste med høstfest kl. 10
5.
SSF og DCB: Præsentation af ”Sydslesvigantologi” på Flensborg Bibliotek kl. 17
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
Slesvig Menighed: ”De små´s atelier” i Margrethegården kl. 15.30-16.45
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45 – 21.30
6.
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, Flensborg kl. 19-21.30
SSF Kobbermølle: Møde i Klub 60+ i børnehaven
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Foredrag for alle ved Gudrun Ring Wiwe om ”Livø og
Sprogø” i kirken k. 15
SSF Sild: Strikkecafé i Kulturhuset kl. 15-17
SSF Rendsborg-Egernførde og Gottorp amter: Fælles ældreeftermiddag i Gasthof Norderbrarup kl. 15
7.
SSH: Høstfest i Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte kl. 18
Jaruplund Højskole og DCB: Forfatteren Egon Clausen kastes for de slesvigske løver på Flensborg Bibliotek kl. 20
SSF Flensborg amt: Efterårsfest 60+ på Flensborghus kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Hatsted: Spil for hele familien i forsamlingshuset kl. 17-19
SSF Mårkær: Sang med Hans J. Jessen i børnehaven kl. 19.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
8.
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester med”Drifter og drama” i Deutsches Haus, Flensborg kl.
20
SSF Flensborg by og Gamles Værn: Efterårsfest 60+ på Flensborghus kl. 14.30
Sporskifte Menighed: Studiegruppe i Det Danske Hus kl. 19.30
Harreslev: Dansk-tyske kulturdage 8.-11.10.
Vesby UF: Generalforsamling på skolen
Dansk Kirke i Sydslesvig: Møde i Kreds 1 i foreningshuset i Nibøl kl. 18.30
Nordkolleg Rendsburg: Forfatterlæsning med Anna Grue kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig Menighed: ”Mød det danske sprog i mødregruppen” på Margrethegården kl. 10.0011.15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15

Gode tilbud
[KONTAKT] Nogle gode tilbud fra de
danske biblioteker:
JON HARDON HANSEN
Temaet for efterårets lyttesaloner er
”Kunst og kærlighed.”
Onsdag den 7. oktober kl. 15 læser
Jon Hardon Hansen, formand for SSF
og præst, novellen ”Oscar Wildes
elevator” af den norske forfatter Lars
Saabye Christensen.
Lillis lyttesalon finder sted på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59.
Gratis adgang. Kaffe og kage kan købes.
VALHALLA-TEGNEREN
Peter Madsen er tegner og illustrator

og kendt for ”Valhalla,” den sjove tegneserie om de nordiske guder, samt
”Menneskesønnen,” historien om Jesu
liv.
Peter Madsen besøger Slesvig Bibliotek, Bismarksgade 18a, tirsdag den 6.
oktober kl. 19. Fri entré.
GODE IDÉER
På Mads Clausen-Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg er Michael Sørensen ansvarlig for projektet
Green Water, et projekt om miljørigtig
klimatisering ved hjælp af havvand.
Michael Sørensen fortæller om innovation og selve projektet tirsdag
den 6. oktober kl. 9.45 på Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Fri entré.

Klasser er velkomne, gerne med tilmelding til lene.lund@dcbib.dk.
HJÆLP TIL IT
Vil du i gang med at læse bibliotekets
e-bøger, 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 6. oktober kl. 16.
Tag gerne din tablet eller Ipad med.

Dansk tegnefilm-klassiker
[KONTAKT] Forud for tegneren Peter
Madsens besøg i Slesvig den 6.oktober viser Slesvig Bibliotek tegnefilmen
”Valhalla” efter Peter Madsens velkendte tegneserie af samme navn.
Peter Madsens sjove historier om de
nordiske myter, oplevet af menne-

skebørnene Tjalfe og Røskva og ikke
mindst jættedrengen Quark, fascinerer
børn og barnlige sjæle den dag i dag.
Filmen er fra 1986 og er én af de første danske tegnefilm med bred succes.
Den havde endda re-præmiere i de
danske biografer i 2003.

I 1987 fik den tildelt Publikumsprisen
for Bedste Børne- og Ungdomsfilm i
Cannes.
Filmen vises onsdag den 30. september kl. 16 på Slesvig Bibliotek, Bismarcksgade 18a.

Mød forfatteren Thorstein Thomsen
[KONTAKT] Thorstein Thomsen er
igen aktuel med en medrivende fortælling om et stykke danmarkshistorie,
om krigen og om den svære kærlighed.
Fredag den 2. oktober udkommer bogen ”Frøken Narvik”, og torsdag den
8. oktober kl. 19.30 besøger Thomsen
Husum Bibliotek, hvor han bl.a. vil
fortælle om det nyeste skud, der også
har tråde til den nordtyske grænseegn:
Anne Kyllingstad driver sammen med
sin mor et lille pensionat i Narvik, da
krigen bryder ud. Hun forelsker sig i
den dansk-tyske soldat Christian, som
gør hende gravid. Mod krigens afslutning bliver de imidlertid skilt ad, da
Christian havner i russisk krigsfangenskab. Fortvivlet over at have mistet sin
udkårne rykker Anne teltpælene op og
drager med sin lille søn til Danmark i
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håb om at starte på en frisk.
Da den jævnaldrende og venlige Holger frier til hende, lægger hun låg på
fortiden og takker ja. Skæbnen vil dog,
at Christian alligevel får sin frihed og
vender hjem, men med ar på sjælen.
Frøken Narvik er beretningen om to
unge, der begge vil det bedste, men
som af ydre omstændigheder tvinges
til at vælge nye veje. Historien bevæger sig fra 1920 til 1978 fra Slesvig
over Narvik via Gulag-lejrene til København.

Thorstein Thomsen i Husum 8. oktober.
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EGO BAHR-FOLLOWSHIP

SYDSLESVIGANTOLOGI

Mød forfatterne
[KONTAKT] Et dyk ned i Sydslesvigs
fine dansksprogede litteratur. Så kort
kan man præsentere den antologi,
som Maike Lohse, Signe Andersen og
Erik Jensen har udgivet i forbindelse
med de danske årsmøder 2015. Antologien består af digte, noveller og uddrag af romaner.
I kølvandet på udgivelsen af denne antologi afholdes et forfatterarrangement
på Flensborg Bibliotek mandag den 5.
oktober kl. 17, hvor du har chancen
for at møde nogle af de forfattere, som
har bidraget til antologien, og for at
komme bag om selve arbejdet med at
udgive bogen.
I arrangementet deltager forfatterne
Ole Andersen, Finn Egeris Petersen og

På billedet ses den gruppe, der beskæftigede sig med mindretal, deres leder og tolk, sammen med SSFs generalsekretær Jens
A. Christiansen.

Om flygtninge og mindretal
[KONTAKT] 10 russiske og 10 tyske
deltagere i seminaret ”Egon BahrFellowship” - arrangeret af Friedrich
Ebert-Stiftung Moskva/ Berlin - blev
informeret om det danske mindretal
og det dansk-tyske grænseland af SSFs
generalsekretær Jens A. Christiansen
forleden på Flensborghus.

Ugeprogrammet 23.-27. september
bød på møder med mere eller mindre
fremtrædende tyske politikere og informationer om tyske politiske strukturer og problemstillinger
I to arbejdsgrupper beskæftigede de
25-35-årige sig især med flygtninge- og
mindretalsproblematikken.

Møderne foregik i bl.a. Berlin, Hamborg, Bad Segeberg, Kiel og Flensborg.
Sidstnævnte sted var destinationerne
rådhuset, ECMI og SSF.
Protektor for meningsudvekslingen
mellem de russiske og tyske unge var
forbundsdagsmedlem Franz Thönnes.

SYDSLESVIGSK FORENING

Indvarsler sit landsmøde
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening har
indvarslet sit landsmøde, der finder
sted lørdag den 14. november på
Husumhus, Nystaden/ Neustadt 95 i
Husum.
Mødet begynder kl. 9. Forud for mødet er der morgenbrød med kaffe/te.
Forslag til dagsorden og valg af medlemmer af forretningsudvalget (formand, 2. næstformand, 2. bisidder
samt en 1. og en 2. suppleant) samt

medlemmer af regnskabs- og revisionsudvalget (formand og øvrige medlemmer) skal indsendes mindst fire uger
inden landsmødet, altså inden lørdag
den 17. oktober.
Formand Jon Hardon Hansen, 2.
næstformand Steen Schröder og 2.
bisidder Annette Neumann samt 2.
suppleant Silke Weinzierl-Hancke tager imod genvalg, 1. suppleant Tatjana
Mahmens gør ikke.

Revisionsudvalgets formand Gerd
Pickardt og medlemmerne Hans Uwe
Axen og Ebbe Paulsen tager imod
genvalg.
Dagsorden og indkomne forslag udsendes mindst to uger inden landsmødet.
Tilmelding til landsmødet hhv. afbud
meddeles gaby@syfo.de.

Alwine Bracke, Hørup, 80 år
der var et arrangement om måneden
året rundt, for det meste i Skovlund
Forsamlingshus. På nær i juli, for da er
der jo sommerferie.
Mandlige deltagere var der til at begynde med småt med. Til et møde var
der kun „en hane i kurven“. Han blev
skuffet væk de første par gange derefter, men efterhånden som mændene
blev pensioneret, kom de også med.
Mindst en gang om året var der lotto,
hvor Aage råbte tallene op, og Alwine
fordelte gevinsterne så retfærdigt, som
det nu kunne lade sig gøre.
De åbnede tit deres hjem i Hørup for
ældreklubben til kaffe og hjemmebag,
også til jule- og påskeklip.

På SSFs landsmøde 2007 modtog Alwine Bracke Oberst H. Parkovs Sydslesvigspris
af mindefondens formand Niels Henriksen.

BORGERFORENINGEN

Generalforsamling
og Dressø-foredrag
[KONTAKT] Den selskabelige forening
Borgerforeningen kalder til hovedgeneralforsamling onsdag den 7. oktober
kl. 19 i Borgerforeningen i Flensborg.
Dagsordenen følger vedtægterne. På
valg er næstformand Birthe Lønborg
og bisidderne Christian Jürgensen,
Aase Abild og Preben Busck Nielsen,
der alle modtager genvalg.

Aftenenes foredragsholder er forstander Karsten B. Dressø, Jaruplund Højskole: Fra klodsmajor til højskoleforstander - glimt af udviklingsprocessen
på Jaruplund Højskole.
Mødet indledes med fællesspisning,
som man senest 5. oktober bedes tilmelde sig til på tlf. 0461 23385.

RENDSBURG

MÆRKEDAG

[KONTAKT] En ildsjæl og kendt personlighed i Hørup, Skovlund, Valsbøl,
Medelby og Meden, Alwine Bracke,
Hørup, bliver 80 år lørdag den 3. oktober.
Udover at passe hus, have, mand og
fem børn fik Alwine tid til foreningslivet. Hun er engageret i alle danske
foreninger på egnen, i ungdomsforeningen, SSF, SSW, menigheden,
kvindeforeningen, folkedanserne og
sidst - men ikke mindst - Skovlund
Ældreklub.
Ældreklubben blev grundlagt i 1986,
og fra starten var Alwine formand for
klubben og altid bakket op af husbonden Aage. Hun har sørget for, at

Karin Johannsen-Bojsen. Ole Andersen beretter om sit forfatterskab, Finn
Egeris Petersen fortæller om sin roman
”Broderskab” og læser uddrag herfra,
og Karin Johannsen-Bojsen læser op
af sine digte og fra erindringsbindene
”Sydslesvigpige” og ”Sydslesvigkvinde”.
Derudover kommer antologiens udgivere ind på ideen bag bogen og skildre
arbejdet med værket.
Der er fri entré, og der serveres en
forfriskning.
Arrangementet afholdes af Den Slesvigske Samling i samarbejde med antologiens udgivere.
KTP

Hvert år var der en busudflugt, som de
var fælles om at planlægge og prøvekøre, på skift sydpå eller til Danmark.
Det var altid oplevelsrige ture.
Desforuden var Alwine utrolig flittig til
at besøge de ældre. Også til at hjælpe
med det ene eller andet, som kan
være svært at klare, når man kommer
op i årene.
At Alwine - og Aage - også modtager
respekt fra flertalsbefolkningen, er den
anerkendelse, de begge fik i august
2012 i anledning af „Tag des Ehrenamtes“, et bevis for.
På SSFs Landsmøde i 2007 modtog Alwine Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris,
der tildeles ildsjæle, som med flid og
vedholdenhed har ydet en særlig folkelig indsats udenfor rampelyset. Den
anerkendelse var i høj grad fortjent.
Livets modgang er Alwine og Aage
ikke gået fri af. I fællesskab har de bearbejdet problemerne og bevarede det
gode humør.
Da det begyndte at knibe med kræfterne og helbredet, blev ansvaret for
ældreklubben overdraget til et lidt
yngre team for omkring to år siden.
Alwine og Aage gik fra at være ydende
til at være nydende i ældreklubben.
Dét er de også gode til, og det er dem
– efter mere end 25 års ansvar - vel
undt.
De deltager med strålende humør,
trofasthed og stor loyalitet i de månedlige møder, og herfra ønsker vi Alwine
hjertelig tillykke, alt godt for fremtiden
og 1000 tak for den store indsats igennem alle årene.
På ældrekubbens vegne,
Gerda Lund,
Kirsten la Cour,
Skovlund

Lesung mit Anna Grue
[KONTAKT] Am 8. Oktober um 19.30
Uhr stellt die dänische Bestsellerautorin Anna Grue gemeinsam mit dem
Schauspieler Nico Frankenberg und
der Übersetzerin Anke Strunz ihren
neuen Kriminalroman »Die Wurzel des
Bösen« im Nordkolleg Rendsburg vor.
In Dänemark steht Anna Grues Krimireihe mit dem Privatermittler Dan
Sommerdahl auf den Bestsellerlisten. Im August erschien der 5. Band
»Die Wurzel des Bösen« - auch auf
Deutsch.

Derzeit ist eine Verfilmung der Krimireihe durch die ARD in Vorbereitung.
Karten können in der Coburg´schen
Buchhandlung in Rendsburg, bei der
Tinok im Nordkolleg Rendsburg und
unter www.amiando.com/AnnaGrue
erworben werden.
Anna Grue, 1957 in Nykøbing geboren, lebt mit ihren drei Kindern und
ihrem Mann in der Nähe von Kopenhagen.

AKTIVITETSHUSET

25 års jubilæum
[KONTAKT] Det er nu 25 år siden,
at Aktivitetshuset i Nørregade 49 i
Flensborg slog sine døre op og siden
har markeret sig som dansk kulturhus i
Sydslesvig.
Fredag den 9. oktober kl. 15-18 mar-

kerer Aktivitetshuset sit 25 års jubilæum med et åbent hus-arrangement.
Man kan møde husets medarbejdere,
lave noget kreativt i de åbne værksteder og smage på sjove lækkerier.
Alle er velkommen.

ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2015/2016

Sønderjyllands
Symfoniorkester

Drifter
og drama

Michael Sunding
Foto: E. Joenniemi
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- The Melodies of Carl Nielsen

Lørdag

Torsdag

Torsdag

03.10.2015 • 20:00
Stadttheater

08.10.2015 • 20:00
Deutsches Haus

15.10.2015 • 17:00
Flensborg Bibliotek

Parasitterne
Flensborg

Flensborg

Fredag

Fredag

Torsdag

16.10.2015 • 20:00
Volksbad

16.10.2015 • 20:00
Stadttheater

05.11.2015 • 20:00
Flensborghus

Flensborg

Den Danske
Jazz Kvartet

15

Simon Glöde
Erica Dime
Support:
Helgen

Flensborg

Billetter • Abo

Flensborg

Flensborg

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
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MINDERHEITEN IN BERLIN

10 Jahre Minderheitensekretariat
[KONTAKT] Am frühen Morgen des
24. September hatte der Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen
Deutschlands die Mitglieder des Deutschen Bundestages zum gemeinsamen
Parlamentarischen Frühstück in die
Deutsche Parlamentarische Gesellschaft in Berlin eingeladen.
Anlässlich des 10-jährigen Bestehens
des Minderheitensekretariates und des
formalisierten Minderheitenrates (der
Rat an sich ist älter) wurde gemeinsam Bilanz gezogen: „Wir danken
den Mitgliedern des Bundestages für
deren Unterstützung in den letzten
10 Jahren. Wir haben es geschafft im
Minderheitenrat gemeinsame Stellungnahmen zu artikulieren und diese auf
die Tagesordnung des Bundestages zu
bringen. Ob in den beratenden Ausschüssen der jeweiligen Minderheiten,
im jährlich stattfindenden Gesprächskreis mit den Mitgliedern des Innenausschusses, oder mit Hilfe der Unterstützung des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten – unsere Themen werden gehört. Wir freuen uns
auf weitere gute Zusammenarbeit“, so
der Vorsitzende des Minderheitenrates
Karl-Peter Schramm in Berlin.
Wie dieser Kontakt mit den Minderheiten weiter intensiviert werden
kann, wurde gemeinsam erörtert. Die
anwesenden Mitglieder des Bundestages begrüßten die Idee eines verantwortlichen Abgeordneten in jeder
Fraktion zur Qualifizierung der Zu-

sammenarbeit und wollen diese nun
in den Fraktionen diskutieren.
Ein Ergebnis der letzten Jahre ist das
Grundsatzpapier „Charta-Sprachen in
Deutschland – Gemeinsame Verantwortung“, in dem der Minderheitenrat
eine umfassende und abgestimmte
Sprachenpolitik in Deutschland fordert.
Noch in dieser Legislaturperiode
soll dazu eine Debatte mit Bundes-

tagsbeschluss durchgeführt werden.
Die Zeit drängt. Nach der Hälfte der
Wahlperiode steht somit für den Minderheitenrat der Schwerpunkt für das
nächste Jahr fest. Denn der Schutz der
Minderheitensprachen und der Regionalsprache Niederdeutsch ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und
somit eine der größten gemeinsamen
Herausforderungen in Deutschland.
Auch der Präsident der Föderalisti-

schen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) Hans Heinrich Hansen
war nach Berlin gekommen. „Ich
gratuliere dem Minderheitenrat für
dessen geleistete Arbeit und möchte
meine tiefe Wertschätzung für dieses
Engagement ausdrücken. Alle vier
Minderheiten sind Mitglieder der
größten Dachorganisation der Minderheiten in Europa – der FUEN – und
gehören zu den aktivsten in unserer

Organisation!“
Das parlamentarische Frühstück
wurde in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin unter
Schirmherrschaft ihrer Vizepräsidentin
Karin Evers-Meyer MdB durchgeführt.
Der Einladung waren viele Mitglieder
des Bundestages gefolgt, u.a. aus den
Siedlungsgebieten der Minderheiten,
den beratenden Ausschüssen und dem
Innenausschuss.
Dem ebenfalls anwesenden Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Hartmut Koschyk MdB wurde ein
großes und wiederholtes Lob sowie
ein herzlicher Dank für seine Arbeit
ausgesprochen.
Ganz nach dem Motto „Wiederholung
ist die Mutter des Erfolges“, welches
die Sorbin Maria Michalk MdB geäußert und als einen Ratschlag den Minderheiten mit auf den Weg gegeben
hatte, äußerte sich der Minderheitenrat in seiner anschließenden Sitzung:
„Wir bleiben am Ball. Wir intensivieren unsere Arbeit in Berlin gegenüber
dem Bundestag und der Bundesregierung und setzen unsere Themen
wiederholt auf die Agenda. Wir dürfen
nicht vergessen: Zu unserer alltäglichen unermüdlichen Arbeit gehört
Wissen über uns zu vermitteln und auf
die kulturelle Vielfalt in Deutschland
und Europa als ein Mehrwert hinzuweisen.“
jw

Minderheitenbeauftragter Hartmut Koschyk begrüsst die Teilnehmer. (Foto: Minderheitensekretariat)

SPIL DANSK I SYDSLESVIG

Noget for enhver smag
[KONTAKT] Spil Dansk-Dagen (ugen) i
Sydslesvig forestår. Fra 10. til 16. oktober er der en bred vifte af musiktilbud
for alle i Sydslesvig:
PER CHR. FROST OG BAND
Lørdag den 10. oktober kl. 20, Slesvighus, Slesvig
Per Chr. Frost har markeret sig primært som medlem af Gnags i 20 år,
men også som sidemand både til Sanne Salomonsen, Poul Krebs og Allan
Olsen. Han er en af landets ypperligste
guitarister, men også en kunstner, der
med de seneste albums og turnéer har
udviklet et stærkt og personligt sceneudtryk.
Med sig bringer han Lars Daugaard,
Henrik Møller og Peter Dencker.
Forsalg: 14 euro (12 for medlemmer)
- ved indgangen: 16 euro (14 for medlemmer)
THE BLUES OVERDRIVE
Lørdag den 10. oktober kl. 20, Flensborghus, Flensborg. Koncerten er flyttet fra Kirkevang i Ladelund til Flensborghus.
Bandet The Blues Overdrive har høstet
stor international og national anerkendelse med et hav af flotte anmeldelser
og flere musikpriser. Senest har bandet
modtaget prisen for ”Årets Debut Album”, og pressen skriver om dem: En
koncert man ikke må gå glip af!
Forsalg: 14 euro (12 for medlemmer)
- ved indgangen: 16 euro (14 for medlemmer)
FÆLLESSANG PÅ SØNDERTORV
Mandag den 12. oktober kl. 10.30 11.30, Søndertorv, Flensborg.
Børn fra danske skoler er inviteret til
Søndertorv i Flensborg for at synge
med på Spil Dansk Dagens fællessange. Eberhard von Oettingen og
Ture Pejtersen fyrer sammen godt op
under børnene, så sangene kan høres
ud over hele Flensborg. Kom og oplev
denne unikke livekoncert. I tilfælde af
regnvejr finder arrangementet sted i
Idrætshallen, Moltkesgade 20c.
SYNG MED PÅ ALDERDOMSHJEMMET
Onsdag den 14. oktober kl. 10-11,

Dansk Alderdoms- og Plejehjem, Nerongsallé 27, Flensborg.
Aase Pejtersen synger med hjemmets
beboere, og alle andre er også hjertelig velkommen til at deltage i arrangementet.
VESTKYSTKORET SYNGER
Torsdag den 15. oktover kl. 11, Fiede
Kay-Plads, Bredsted.
150 børn fra de danske skoler i Bredsted, Husum, Frederiksstad, Treja og
Tønning underholder med dansk musik og synger danske sange. I tilfælde
af regnvejr finder arrangementet sted
indendørs.

tær Johan Herold synger i en lille times
tid sammen med deltagerne bl.a.
sange fra Højskolesangbogen. Johan
Herold er vokset op med musikken og
den danske sangskat. Han har brugt
musikken og sangene i skolen, ved
lejrbålet, på hospitaler og ved sangaftener i Grænseforeningen.
Gratis entré.
HJEMMEKONCERT
Torsdag den 15. oktober kl. 17, Kgl.
Dansk Generalkonsulat, Nørregravene/
Nordergraben 19, Flensborg.
Generalkonsulen og frue slår dørene
op til hjemmet, og deltagerne kommer

til at nyde en spændende koncert med
guitaristen Select Captain.
Billetter til 7 euro kun i forsalg på
Flensborghus og Aktivitetshuset.
HER MÅ DANSES
Torsdag den 15. oktober kl. 18, Ejderhuset, Brandtsgade 29-31, Bydelsdorf.
En workshop i østeuropæisk og nordisk dans for børn og voksne med
Klezmerduo. At danse er at hylde livet.
Dans er nærvær og glæde. Deltagerne
mødes i festlige, finurlige og smukke
danse på tværs af alder og erfaring.
Alle kan være med.
Børn betaler 4 euro, voksne 7 euro.

MUSIKFOREDRAG FOR SSFs SENIORER MED SØREN CHRISTENSEN
Torsdag den 15. oktober kl. 14.30,
Husumhus, Nystaden/ Neustadt 95,
Husum
Søren Christensen, der er organist og
tidligere lærer, fortæller om den danske sangskat, om sangenes baggrund
og dem, der har skrevet dem. Og ikke
kun højskolesangbogens klassikere, også mere moderne klassikere som Niels
Hausgaard, Allan Olsen og Johnny
Madsen bliver taget under behandling.
MICHAEL SUNDING - THE MELODIES OF CARL NIELSEN
Torsdag den 15. oktober kl. 17, Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr.
59, Flensborg
En fejring af de smukke melodier
fra Danmarks store komponist Carl
Nielsen - tilsat nordisk jazzfeeling og
fortolkning af Michael Sunding, piano,
& Mads Vinding, kontrabas. Sundings
nænsomt krydrede arrangementer
kombinerer Carl Nielsens musikalske
poesi med jazzens små skæve vinkler
og frække fantasier. Det er ”nordic
cool”, men også klassisk klangfuld og
hjertevarm musik med højt til himlen,
og rødderne dybt plantet i den skandinaviske muld.
7 euro.
FIVE O`CLOCK-SANG
Torsdag den 15. oktober kl. 17, Harreslev Danske Skole, Søndergade/ Süderstr. 90, Harreslev/ Harrislee.
Fhv. skoleinspektør og GF-rejsesekre-

Spil Dansk-styregruppen i Sydslesvig - her repræsenteret ved Tinne Virgils (SdU),
Sarah Kepler (Aktivitetshuset) og Nina Lemcke (SSF) havde indbudt FSJleren Anna
Kaapke (SSF) som lykkefe ved lodtrækningen blandt 18 deltagende skoler om en
skolekoncert. Vinder blev Trene-Skolen i Tarp. Kunstnernavnet kendes ikke endnu,
og datoen heller ikke, men det bliver en gang i november, de på skolen kan glæde
sig til en gratis koncert.

FOOLS PARADISE
Fredag den 16. oktober kl. 19, Askfelt
Danske Skole, Dorfstr. 25, Ascheffel.
Fools Paradises repertoire er baseret
på Detlef Kapteinas kompositioner og
arrangeret med stærke guitarriffs og
brede keyboard-klangflader, understøttet af tunge og solide rytmegrooves
fra bas og trommer, som underlægning
for de melodiske vokaler. Stilen spænder fra flotte lyriske kompositioner
med nærmest Pink Floydske referencer til tung, næsten syret rock.
7 euro.
SIMON GLÖDE OG ERICA DIME
Fredag den 16. oktober kl. 20, Volksbad, Skibbroen/ Schiffbrücke 67,
Flensborg
Dørene åbnes kl. 19.30.
Simon Glöde er sanger og sangskriver
med rødder i det danske mindretal
i Sydslesvig. Efter arbejdet i de berømte Electric Lady Studios i New
York og deltagelsen i musikprogrammet Mentor i Danmark bor han nu i
Hamborg. Med sin seneste EP ”Blame
it on the Boogie” er han på turné med
koncerter i bl.a. Danmark, Tyskland
og Italien. Hans musik er populær og
personlig.
Erica Dime med band består af Erica,
vokal; Claus Bagge, trommer; Max
Holmgaard, perkussion; René Andersen, guitar; Frederik Hellum, bas. Erica
har i løbet af 2014 taget mere fat, og
har spillet koncerter rundt i det meste
af Danmark. Hendes til tider akavede
personlighed spiller godt sammen med
den inderlighed og indlevelse, hun
giver sangene. Musikken bevæger sig i
alle kroge mellem de store ballader og
en skrigende postpunk/ rocklyd.
5 euro.
De steder, hvor der kræves entre, ydes
50% rabat for elever, unge under uddannelse, bistandsmodtagere og handicappede mod behørig legitimation.
Mere på http://syfo.de/spildansk

