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Ugens overskrifter

Rundtur
[KONTAKT] Guidede rundture på Folkehjem i
Aabenraa tilbydes.

Læs mere på KONTAKT side 2

Gråt guld
[KONTAKT] Næste grå guld-dialogmøde finder sted
i Flensborg.

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

Forfattere

[KONTAKT] Litteraturfesten rummer bl.a. fem forfatteres deltagelse, bl.a. Hanne Bech Hansen (foto).

Læs mere på KONTAKT side 4

Spidskandidat
[KONTAKT] På SSWs landsmøde 26. september
vælges spidskandidaten til landdagsvalget 2017.

Læs mere på KONTAKT side 5

LEDER

DET LILLE TEATER FLENSBORG

Velkommen til den 50. sæson
[KONTAKT] Det lille Teater Flensborg
kan fejre sit 50. jubilæum i år, og det
betyder, at teatrets medlemmer har
sørget for dansk teater i Sydslesvig i et
halvt århundred.
Teatret fokuserer på den slesvigske
landsdel, vores landsdel, hvor medlemmerne og tilskuerne har hjemme i
vores spillested Hjemmet.
I denne helt særlige sæson vil Det
lille Teater vise, hvordan det var at
komme hertil fra Baden med gæsteforestillingen: ”De elendiges rejse/
Weg der Elenden”: En familie fra
Baden-Württemberg rejser op til den
slesvigske gest, efter at være inviteret
af den danske konge. Tilskuerne kan
følge en familie, der prøver at overleve
under ringe vilkår, og opleve, hvordan de lokale allerede for mere end
200 år ikke ligefrem var begejstret for
flygtninge. Forestillingen spilles af den
dansk/ tyske teatergruppe og teksten
er skrevet af Kaj Nissen. Den spilles tre
gange i Flensborg; sidste gang i dag,
10. september.
HUMOR
Videre viser teateret et humoristisk billede af Sydslesvig med jubilæumsforestillingen ”Søsteren der ikke vendte
hjem”.
Teatret inviterer alle til en rejse gennem Sydslesvig. Hvordan opstod det
danske mindretal? Hvordan har vores
landsdel udviklet sig gennem tiderne?
Og hvor er vi på vej hen? Forestillingen giver et humoristisk billede af
Sydslesvigs historie op til i dag og lidt
længere ud. Forestillingen er Det lille
Teaters gave til hele Sydslesvig. Manuskriptet er af Kaj Nissen og forestillingen spilles i januar, februar og marts.
SAUERKRAUT
Yderligere vil teateret more sig sam-

Sydslesvigsk Forening

Dansk tv
en ommer

[KONTAKT] SSF gør sig fortsat
til talsmand for en sikker og
bredere modtagelse af dansk tv i
Sydslesvig.
Selv om det for år siden - efter omstilling til digitaliseret
modtagelse - ikke lykkedes at
få oprettet en slags sydslesvigsk
antenneforening, fordi løsningen
ville blive alt for dyr, har Kabel
Deutschland - nu Vodafone - og
en række boligselskabers egne
tv-net omstillet både DR1 og
TV2 til digital modtagelse i store
dele af Slesvig-Holsten.
Modtagelsen af dansk tv via
Telekoms IP-net er fortsat ikke
muligt, selv efter gentagne henvendelser, og satelit-løsningen
kræver, at modtageren betaler
dansk licens.
Modtagelsen via internettet på
udenlandsk IP-adresse fungerer
stort set kun, når den pågældende danske tv-station har ophavsretten til programmet
Modtagelsen af terristriske danske tv-signaler derimod fungerer
fint i store dele af Sydslesvig,
når det gælder DRs kanaler, TV

Syd+, sønderjysk lokalfjernsyn
og Folketingets tv.
Terristrisk modtagelse af TV2
kan kun ske via smartcard, og
det får man legalt kun med fast
adresse i Danmark.
SSF får ind imellem henvendelser fra virksomheder, der har
sat sig det mål at udbyde flere
danske tv-programmer via kabel,
igen så sent som i tirsdags.
Dem og deres forsøg bakker SSF
helhjertet op om, selv om vi ingen økonomiske ressourcer har
at støtte projekterne med.
SSF hjælper dem gerne med at
formidle kontakter til DR og TV2
samt CopyDan.
Det sker altsammen ud fra den
simple overbevisning, at danske
sydslesvigere bør følge med
i - ikke mindst også på tv - hvad
der rører sig i Danmark for
derved at holde sig ajour med
udviklingen i det land, de føler
tilknytning til, og for ikke medie- og samfundspolitisk at blive
hægtet af vognen.
SYDSLESVIGSK FORENING

men med sine gæster over sydslesvigerne med gæsteforestillingen: ”Rødkål og Sauerkraut”.
Forestillingen stiller spørgsmålet: Kan
Wackelpudding serveres på dansk?
Hvad sker der, når sprog og kulturer
mødes? ”Rødkål og Sauerkraut” er

FOR BØRN
I september, oktober og november
samt i april og maj 2016 kan de mindste tilskuere følge ”Muldvarpen, der
ville vide, hvem der havde lavet lort
på dens hoved”.
Op til jul kan tilskuerne følge ”Gummi

Det lille Teaters sal i Hjemmet, før teatret overtog bygningen. (Foto: Det lille Teater)
moderne historieundervisning om
grænselandet, indpakket som et revyprogram: Indsigtsfuld og oplysende,
poetisk og underholdene. Infotainment for feinschmeckere. Forestillingen spilles den 13. november.
BØLGEN
Herudover byder Det lille Teater
Flensborg i oktober og november på
”Bølgen”, et farligt eksperiment, der
gik grueligt galt.

Tarzans” drømme om en rigtig sej
dag, i april 2016 more sig over gæsteforestillingen: ”En cola – tak” og i maj
2015 lade marionetterne løbe efter
hinanden i gæsteforestillingen: ”De tre
små Grise igen igen”.
En sæson fyldt af glade, humor, smil,
grin og dog med rum til eftertanke.
Billetter fås via +49(0)461-144080,
silke@sdu.de eller ved indgangen.
www.detlilleteater.de
www.facebook.com/dltflensborg

FÆLLESARRANGEMENT

Brunch med Mette Fugl
[KONTAKT] SSF og SSW Flensborg by,
Borgerforeningen og Flensborg Danske
Journalistforening indbyder til foredrag
og brunch med Mette Fugl lørdag den
19. september kl. 11 i Flensborghus.
Entren er sat til 10 euro - billetter fås
på bysekretariatet, tlf. 0461 14408
125/ 126/ 127.
Mette Fugl har i årtier været kendt
som en af Danmarks skarpeste journalister - elsket af seerne, frygtet af
mange politikere for sin evne til at
skære ind bag flosklerne og få sandheden frem.
Mette Fugls foredrag bygger på hendes bog „Fra koncepterne“. I denne
erindringsbog fortæller hun med humor og bid om sit fantastiske liv: Om
at blive mobbet som barn - og selv
mobbe andre. Om et vildt bohemeliv
i Paris i 1968, da hun befandt sig midt
i ungdomsoprørets arnested med brostenskast og eksperimenter med sex og
stoffer.
Og om sin kærlighed til Bruxelles,
hvorfra hun i over 20 år dækkede små
og store begivenheder i hele Europa.
Hun tager læseren med ind bag krigens kulisser i Irak og Afghanistan og
skildrer gruen efter jordskælvet i Haiti.
Hun fortæller om afskeden med Danmarks Radio og om frygten for sit fags
fremtid.
Mette Fugl skriver også kærligt og
nænsomt om at miste sine forældre.
Og hun uddeler drøje hug til feministhadere, fundamentalister og andre.
Mette Fugl, født 1949, var medarbejder på dagbladene Politiken og InforMette Fugl.

mation, før hun i 1977 blev ansat på
TV-Avisens politiske redaktion. I over
20 år var hun DRs udenrigskorrespondent i Bruxelles.
Nu har hun taget hul på en ny karriere

som skribent, forfatter og foredragsholder.
Hun har tidligere skrevet bestselleren
”Er vi de eneste normale her?” sammen med kollegaen Karen Thisted.
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ARNÆS SSF

EJDERSTED SSF

Fejrer 70 års dag
[KONTAKT] Lørdag den 26. september kl. 17 fejrer Sydslesvigsk Forening i
Arnæs, at det er 70 år siden, distriktet
blev grundlagt. I den anledning fejrer
distriktet sammen med medlemmer,
venner og bekendte denne store begivenhed i forsamlingshuset, den fhv.
danske skole Ved Sportspladsen/ Am
Sportplatz 1 i Arnæs/ Arnis.
Distriktet har inviteret ægteparret Erik
og Kirsten Rettig fra Flensborg for at

synge sammen med de andre deltagere.
Bestyrelsen glæder sig til en hyggelig
aften sammen med alle, der kommer,
med sang, taler og fælles spisning (roemos).
Pris: 8 euro - drikkevarer kan købes.
Man beder om tilmeldelse senest den
20. september til Lotti Wiese, 046423264, eller Margit og Walter Timm,
04642-3374.

HELLIGÅNDSKIRKEN

Middagskoncert lørdag
[KONTAKT] Lørdag, 12. september
kl. 12 spiller organist Stephan Krueger middagskoncert i andlening af
dansk-tyske Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig i Helligåndskirken i

Flensborg. På programmet står værker
af bl.a. Th. Salomé, C. Franck, A.
Guilmant og L. Vierne.
www.orgelfestival-sja-sl.com

Ugen
der kommer
11.
Flensborg SSF Engelsby: Travestieshow med Miss Gloria Vain & Band i Engelsbycentret
kl. 20
SSF Kobbermølle: Historisk byvandring med Henrik Vestergaard fra søfartsmuseet i Flensborg kl. 18
12.
Vesterled: Sommermøde på Lejrskolehjemmet Vesterled/ Haurvig kl. 12
Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert med Stephan Krueger kl. 12
Den slesvigske Kvindeforening: Aktivitetsdag på Valsbølhus kl. 10-16
SSW og Nordisk Informationskontor: Kursus om nordisk fiskeripolitik og Slesvig-Holsten
på Flensborg Bibliotek kl. 15-18
SSF Store Vi, skolen og børnehaven: Udflugt til Tolk
De danske foreninger og institutioner i Læk: Loppemarked på skolen kl. 10-14
SSF Sild: Qigongkursus i Kulturhuset List kl. 11-18
Sild Menighed: Menighedsrejse til Amalfikysten 12.-20.9.
SSF Gettorp: Udflugt til Okseøerne kl. 9
SSF Satrup/Havetoft: Familieudflugt til Danfoss Universe fra Havetoft Freizeitanlage kl.
8.30
SSF Bøglund og Skovby: Besøg fra Grænseforeningen Viborg 12.-13.9.
13.
Kobbermølle Industrimuseum: Mindesmærkedag kl. 11-17
SSF Lyksborg og Hanved samt GF Vejle Vesteregn: Besøg på Phänomenta efter gudstjenesten i Lyksborg Kirke kl. 11
Valsbøl og Omegns Folkedansere: Udflugt
Læk menighed: Sangaften i kirken kl. 20
SSF Sild: Qigongkursus i Kulturhuset List kl. 10-14
Slesvig og Omegns Menighed: ”De små´s atelier” i Margrethegården kl. 15.30-16.45
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30
15.
Flensborg-Biffen: ”Steppeulven” vises på Flensborghus kl. 19
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole/ Sporskifte kl. 19-21.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF Tarp: Wellness for børn fra 5. klasse i og omkring SFO-huset på skolen kl. 18-20
Lyksborg Kvindeforening: Besøg på ”Alte Kafferösterei” i Flensborg, fra ZOB kl. 16
Skovby Seniorklub: Udflugt til Kobbermølle Industrimuseum, fra Hærvejshuset kl. 14
16.
SSFs Humanitære Udvalg og litteraturfest.nu: Koncert med Zenobia på Flensborghus kl.
14.30 (IKKE kl. 16)
Den Slesvigske Samling: Nyt og godt fra samlingen, bl.a. præsentation af Peter Lukas´ bøger ”Forandring” på Slesvig Bibliotek kl. 15
Aktive Kvinder Flensborg: Besøg på Kobbermøllemuseet, fra Sundhedstjenesten kl. 17
Valsbøl og Omegns Folkedansere: Første danseaften efter pausen på Valsbølhus
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Nibøl Seniorklub: Kaffe og film i Foreningshuset kl. 15
Nibøl Ungdomsforening: Generalforsamling i Foreningshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
17.
Den Slesvigske Samling: Nyt og godt fra samlingen, bl.a. præsentation af Peter Lukas´ nye
bøger ”Forandring” på Husum Bibliotek kl. 11
Læk Kvindeforening: Hobby til fordel for basaren, i pensionistboligerne kl. 19
Aktive Kvinder Nibøl: Debatmøde om foreningens fremtid i Foreningshuset kl. 19
SSF Gottorp amt og Slesvighus-biografen: ”Steppeulven” på Slesvighus kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig og Omegns Menighed: Mød det danske sprog i mødregruppen i Margrethegården
kl. 10-11.15
Heer drååwe we üs
10.
E Friisk Foriining lååsit ålere lasmoote tu en meekliken eeftermadi am e kl. huulwe trii önjt
Galerie-Café önj Lunham
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Ejderstederne på Amalienborg slotsplads. (Foto: Werner Schlickert)

En weekend i København
[KONTAKT] SSF Ejdersted amt drog
den første weekend i september til
dronningens København med sol og
byger og styrtregn. Deltagerne fik sammen med en kyndig guide set både
seværdighederne i byens centrum og
lidt længere ude den flotte Grundtvigs

kirke, der ligger på Københavns højeste punkt, 36 m over havets overflade.
Nogen tog i den frie tid på shopping
på Strøget, andre kiggede indenfor på
Glyptoteket, og de mest modige tog
den udvendige trappe op i Frelserkirkens tårn.

Sammen nød deltagerne det smukke
Tivoli i aftentimerne, og søndag formiddag dykkede de alle ind i fiskenes
forunderlige verden i Den blå Planet.
Kirsten Schlickert

DEN SLESVIGSKE SAMLING

Nyt og godt præsenteres
[KONTAKT] Historiker og leder af Den
Slesvigske Samling, Klaus Tolstrup Petersen, har igen fundet en perlerække
af nye og gode titler frem fra samlingens boghylder og præsenterer dem i
Slesvig og Husum:
Slesvig Bibliotek onsdag, 16. september, kl. 15.

Husum Bibliotek torsdag, 17. september kl. 11.
Der vil blive givet læsetips til både
skønlitteratur og fagbøger. Så uanset
om du interesserer dig for historie, kultur, krimier, romaner eller noget helt
tredje skulle der være noget for enhver
smag.

Denne gang præsenteres bl.a. den
norske fotograf Peter Lukas’ nye bøger
med den fælles titel ”Forandring”, som
viser en lang række spændende før og
nu billeder fra byerne Slesvig, Flensborg og Kappel.
ktp

FOLKEHJEM

Guidede rundture tilbydes
[KONTAKT] Folkehjem i Aabenraa har
besluttet at invitere interesserede til en
guidet rundtur på Folkehjem søndag
den 13. september og søndag den 11.
oktober, begge dage kl. 15-15.45.
Efter rundvisningen bliver der serveret
kaffe og kage i Folkehjems restaurant.
Rundvisningen inkl. kaffe og kage koster 75 kr. Tilmelding til folkehjem@
folkehjem.dk
I Sprogforeningen hilses dette initiativ
velkomment. Sprogforeningen, som
købte Folkehjem i 1900, betragter det
stadig som sit kære barn, et sted hvor
man kan opleve historiens vingesus.
På det seneste møde i Sprogforeningen besluttede bestyrelsen at donere
10.000 kr. til fire flag incl. stænger fra
tårnet på Folkehjem, oplyser Sprogforeningens formand Frode Sørensen.
HISTORIENS VINGESUS
På de guidede ture rundt på Folkehjem vil man kunne se Billedesalen
med portrætterne af vigtige sønderjyder, genforeningsplakaterne fra
folkeafstemningen i 1920 og den
smukke Kongesal; høre historien om
dengang Sønderjylland var tysk, om de
dansksindedes kamp for at bevare tilknytningen til Danmark; høre om H.P.
Hanssen, der fra balkonen på Folkehjem i 1918 fortalte de forsamlede, at

der ville komme en folkeafstemning,
hvor de dansksindede nordslesvigere
ville få mulighed stemme sig hjem
til Danmark. Og høre om dengang i
1920, hvor folkeafstemningen fandt
sted, og hvor Kong Christian X red
gennem Sønderjylland på den berømte hvide hest.
SØNDERJYSK HISTORIE
Folkehjem bliver ofte kaldt for hele
Sønderjyllands forsamlingshus, og
det er ikke uden grund. Folkehjems
historie er fantastisk og helt central for
den sønderjyske historie og for Genforeningen.
Tiden omkring 1900 var en hård tid
for de dansksindede nordslesvigere.
De preussiske myndigheder gjorde det
svært for danske foreninger at leje lokaler til deres møder, og som et modtræk begyndte de danske foreninger at
bygge forsamlingshuse. Forsamlingshusene var ikke kun praktiske bygninger
til afholdelse af møder, gymnastik og
fester. Forsamlingshusene blev protesthuse vendt mod magthaverne.
Sprogforeningen var en forening, hvis
formål var at bevare det danske sprog
og den danske kultur i Nordslesvig. I
1900 købte Sprogforeningen en smuk
bygning i Aabenraa. Bygningen hed
dengang Schweizerhalle, men Sprog-

foreningen omdøbte straks bygningen
til Folkehjem, og stedet blev det centrale sted for den danske bevægelse i
Nordslesvig.
Derfor var det naturligt, at de dansksindede nordslesvigere samlede sig
her i dagene efter afslutningen på 1.
verdenskrig.
Vælgerforeningen holdt folkemøde
den 16. og 17. november 1918, og
flere end 3.000 sønderjyder mødte
op. Det var fra Folkehjems balkon,
at H.P. Hanssen holdt sin store tale.
Her sagde H.P. Hanssen, at der ville
komme en folkeafstemning, hvor de
dansksindede sønderjyder ville få
mulighed for at stemme Sønderjylland
hjem til Danmark. Denne begivenhed
er nok den mest kendte i Folkehjems
historie.
Folkehjem er fortællingen om de
dansksindede nordslesvigers trængsler
under preussisk herredømme, om
deres store tab i 1. verdenskrig. Det er
historien om folkeafstemningen, der
gjorde Sønderjylland dansk igen, og
som lagde grænsen fast.
Den dag i dag er folkeafstemningen og
den efterfølgende grænsedragning et
af de bedste eksempler på, hvordan
svære konflikter kan vendes til varig
fred.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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HUSUM/ EJDERSTED

DIALOGMØDE
Frokosten, der var
leveret af slagteren
i Hatsted, blev
indtaget i solskinnet foran museet,
mens Maike Lohse
bød velkommen.
Denne lokalitet
var dog desværre
temmelig hjemsøgt
af hvepse. (Fotos:
Peter Hansen)

Hammerværket
her blev drevet direkte af møllehjulet
udenfor, og lavede
et frygteligt spektakel, da Leif Volck
Madsen løsnede
bremsen og åbnede
stigbordet.

De gamle arbejderboliger er opført i
nyboderstil. Sådan som man også ser
det i – Nyboder. Og i øvrigt også ved
cementfabrikkerne i Assens ved Mariager og ved Silkeborg Papirfabrik.

På besøg i
Kobbermølle
[KONTAKT] Et par snese seniorer
fra Sydslesvigsk Forenings Husum
og Ejdersted amter besøgte i forgårs Kobbermølle Industrimuseum.
De blev kyndigt ført rundt i samlingerne og blandt de gamle arbejderboliger overfor af Maike Lohse og Leif
Volck Madsen, der begge er godt inde
i historien.
Og historien rummer her masser af
historier. Om badebukser, der gik i
opløsning under badning i fjorden,
når værket havde sendt en ordentlig
skudefuld saltsyre derud. Om arbejderboliger, hvor strømmen forsvandt,
når fabrikken begyndte at producere,
fordi de fik strøm derfra. Om lærere
der undrede sig over, at børnene altid
råbte, ind til de fik at vide, at stort set
alle fædrene var stokdøve af at arbejde
i kobbermøllens hammerværk.
At de blev det, undrede vist ingen,
efter at guiderne havde demonstreret
først den vandmølledrevne kobberhammer og siden en eldreven. De
præsterede begge en så infernalsk
larm, at flere måtte holde sig for
ørerne.
På hjemvejen gjorde man holdt ved
Christas Cafe i Vanderup og svælgede
i kaffe og kage.
Flere fotos på www.syfo.de
ph

– Hvordan skal vi dog få kål på alt
det, synes Ulla og Vilhelm Andresen at
tænke om den kvarte lagkage, der blev
serveret til hver på Christas Cafe.

[KONTAKT] Til Aabenraa Grænseforenings og SSF Flensborg Bys fortsatte
dialogmøde den 30. september kl.

14.30 på den fhv. Christian PaulsenSkole i Flensborg er alle velkomne;
blot man husker at melde sig til.

SdU

FDF FLENSBORG

Så er ferien slut, og FDF er startet. (Fotos: Thore Paulsen)

Gråt guld mødes

Henrik på vej op.

Igang igen
[KONTAKT] Mandag den 7. september havde FDF Flensborg det første
FDF-møde efter sommerferien, et
møde med forhindring, da vejen til
FDF-huset Uglereden i Tarp var spærret p.g.a. asfaltarbejde.
FDF-bussen fra Flensborg blev nødt til
at holde ved Trenehytten, og så kom
alle på en lille skovtur til Uglereden.
Børn og unge fra Tarp og omegn måtte
finde de mest kreative måder at komme til Tarpholz på.

Men fra på mandag den 14. kører det
normalt igen.
Der bliver så FDF-møder mandagene
14., 21., 28., september og 5. oktober
kl. 16-18 omkring FDF-huset, Uglereden, Tarpholz 1, 24963 Tarp.
FDF-bussen kører fra Cornelius
Hansen-Skolen kl 15.30 og er tilbage i
Flensborg kl. 18.20.
Den kommende weekend er der Seniorfestival på Kongeådalens Efterskole, søndag den 4. oktober fejrer FDF

høstgudstjeneste sammen med Ansgar
menighed i Flensborg samt Flensborg
Y´s Men i Ansgarkirke i Flensborg.
Endelig forestår et besøg i Hochseilgarten ved Egernførde lørdag den 10.
oktober.
Yderligere oplysninger kan man få enten via sten_andersen@skoleforeningen.de eller på www.facebook.com/
FDFFlensborg.

POLITISCHES FORUM 2/15

Fra en tidligere efterårslejr. (Fotos: SdU)

Flensburg-Löwe und Bismarck-Denkmal Efterårslejr
[KONTAKT] Das Politische Forum 2/15
lädt unter dem Motto Geschichtsbewusstsein & Geschichtsvergessenheit
ein zu einer öffentlichen Veranstaltung
am Mittwoch, 16. September, 19
Uhr, in die Deutsche Zentralbücherei,
Apenrade/ Aabenraa.
Ab 18 Uhr zeigt Dieter Nickel, Flensburg, nach einer kurzen Einführung
seinen Film über die Rückführung des

Flensburger Löwen (Idstedt-Löwen)
nach Flensburg.
Zur Fragestellung ”Warum ist der
dänischen Minderheit der IdstedtLöwe so wichtig und warum will die
deutsche Minderheit nicht Bismarck
wieder auf den Knivsberg stellen?
beziehen Büchereidirektorin Claudia
Knauer, der ehem. Archivleiter und
Forschungschef Lars N. Henningsen,

der Leiter Archiv/ Forschungsstelle der
deutschen Minderheit Frank Lubowitz
sowie der Leiter des Sekretariats der
deutschen Minderheit in Kopenhagen
Jan Diedrichsen Stellung.
Zeit für eine ausgiebige Diskussion ist
vorgesehen.
Wer nur den Film sehen bzw. nur die
Vorträge hören möchte, ist ebenfalls
willkommen.

[KONTAKT] SdU arrangerer efterårslejr
for 10-12 årige på Christianslyst 16.19. oktober.
Prisen er sat til 7 euro, søskende 55
euro. SdU tager gerne imod Bildungsgutscheine.
Der bydes på aktiviteter som bl.a.
idræt og svømning, værksteder, leg
og spil, og en udflugt til Erlebniswelt i
Damp.

Kontaktperson og yderligere info: Tinne Virgils, tlf. 0178-4507 404, tinne@
sdu.de.
Tilmelding senest 18. september.
Online-tilmelding på www.dgi.
dk/201514006004.
Ved problemer kontakt Katja Kohrt på
0461-14408 221 eller katja@sdu.de.
www.SdU.de
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LITTERATURFEST

Fredrik Backman. (Foto: Henric Lindsten)

Hanne Bech Hansen. (Foto: Thomas
A.)

Thomas Rydahl. (Foto: Ninna Flor)

Ulla-Lena Lundberg. (Foto: Cata Portin)

Auður Ava Ólafsdóttir.

skrevet romanerne ”Leo” og ”Is”, som
skildrer livet på Ålandsøerne, hvor hun
voksede op. Hun har en særlig evne til
at beskrive personer og deres indbyrdes relationer. Anette Jensen, tidligere
leder af Nordisk Informationskontor,
interviewer Lundberg.
Mød forfatterne ved to arrangementer
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstr. 59.
Festivalfinale - lørdag den 19. september kl. 14 i udlånet.
Forfatterne Hanne Bech Hansen, Tho-

mas Rydahl og Ulla-Lena Lundberg.
Entré inkl. kaffe og lagkage 13 euro.
Forsalg på biblioteket.
Fredagscafé - fredag den 18. september kl. 15 i Blå sal.
Forfatterne Fredrik Backman og Auður
Ava Ólafsdóttir.
Entré inkl. kaffe og kage: 8 euro. Forsalg på biblioteket.
Lene Lund

Fem forfattere på biblioteket
[KONTAKT] Fem nordiske forfattere
besøger Flensborg Bibliotek i september i forbindelse med litteraturfestivalen. Alle fem har fornøjet de sydslesvigske læsere på hver deres måde.
Fredrik Backman har begejstret læsere
med sin to humoristiske romaner:
”En mand der hedder Ove” og ”BrittMarie var her.” Bøger om mennesker,
der er en smule anderledes. I oktober
udkommer ”Min mormor hilser og siger undskyld”. Henriette Bacher Lind
interviewer Backman.

Auður Ava Ólafsdóttir har skrevet
”Stiklingen”, som er en smuk fortælling, om en tænksom ung mand,
som rejser til en forsømt klosterhave
med tre stiklinger, som hans afdøde
mor har frembragt. I oktober udkommer ”Svaner bliver ikke skilt.” Begge
romaner er oversat til dansk af Erik
Skyum-Nielsen, som også interviewer
forfatteren.
Hanne Bech Hansen udgav en krimi,
kort efter hun gik på pension fra sit
job, som politidirektør i København.

SSF FLENSBORG NORD/ INGRIDHJEMMET

Fælles familieudflugt
[KONTAKT] SSF Flensborg Nord og
Ingridhjemmet indbyder til en fælles
familieudflugt til Givskud Løvepark lørdag den 19. september med afgang fra
Ingridhjemmet, Gl. Kobbermøllevej/
Alter Kupfermühlenweg 39 kl. 8.30.
Turen koster 7,50 euro for børn og 20
euro for voksne, for ikke-medlemmer

af SSF dog 35 euro. Prisen omfatter
bus og entré men ikke forplejning. Alle
er velkomne til selv at medbringe mad
og drikkevarer.
Der er ganske få pladser tilbage, men
hvis man skynder at tilmelde sig på
0461-43376, skulle der være mulighed for at komme med.

Det vakte opsigt, at en tidligere politidirektør blev forfatter. Men det er blevet til en fængende trilogi, om består
af: ”Lasten”, ”Operation Dacapo” og
”Under rosen”.
Thomas Rydahl debuterede med
„Eremitten,” som er en atypisk spændingsroman med en taxachauffør som
detektiv. For romanen fik han blandt
andet ”Bogforums debutantpris”.
Forfatteren er i gang med at skrive en
fortsættelse.
Ulla-Lena Lundberg har blandt andet

FLENSBORG/ SLESVIG/ HUSUM

Bifferne igang igen
[KONTAKT] Den danske biografsæson
i Sydslesvig er startet igen: Tirsdag den
15. september kl. 19.30 på Flensborghus, torsdag den 17. september kl.
19.30 på Slesvighus og mandag den
21. september kl. 19.00 på Husumhus
vises Ole Christian Madsens film Steppeulven.
Forevisningen er gratis inkl. en kort

introduktion, men ønsker man at nyde
ost og rødvin til, koster det 7. euro.
Filmen tager udgangspunkt sidst i
1960erne, hvor tidens normer og
samfundet var under heftig forandring
- også i Danmark. Den unge poet og
sanger Eik forelsker sig i den smukke
fredsaktivist Iben, men tidens mantra
om fri kærlighed begynder at skille

dem ad. Eik, som nyder berømmelse
med sit rockband ”Steppeulvene”, rejser efter en kort turné til Østen, hvorfra han aldrig vender tilbage.
Filmen om Eik Skaløe, forsanger i bandet ”Steppeulvene”, var én af de mest
omtalte danske film i år og fortæller et
stykke nyere tids Danmarkshistorie.

Syd: „Es gibt keinen Zweifel: Wenn
Unternehmen zunehmend international agieren, sollte sich dies sich
auch im Aufbau der Berufsausbildung
abzeichnen. Mit der Ausbildung von
Fachkräften wird das Fundament für
den Arbeitsmarkt der Zukunft gelegt.
An der EUC Syd agieren wir schon
lange international und haben einen
starken Fokus auf die Vernetzung von
Schulen und Betrieben in der Grenzregion gelegt, zugunsten der Auszubildenden beiderseits der Grenze.“

Erste Auszubildende in der Gastronomie aus Dänemark befinden sich
bereits seit August 2013 in deutschen
Betrieben. Weitere folgten unter anderem im Einzelhandel, in Büroberufen, in der Nutzfahrzeugmechanik und
in der Tierpflege.
„Dieser Standort ist prädestiniert dafür, bei der Entwicklung zukunftsfähiger Modelle in der Berufsausbildung
über den Tellerrand – oder besser die
Landesgrenze – hinauszublicken. Diese Chance haben wir gemeinsam mit
unseren Projektpartnern ergriffen und
möchten einen Beitrag dazu leisten,
die berufliche Bildung attraktiver zu
machen, indem wir die guten Beziehungen zu unseren dänischen Nachbarn nutzen”, so Dr. Michael Schack,
Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und
Weiterbildung bei der IHK Flensburg.
ML

DEUTSCH-DÄNISCHES KOMPETENZCENTER

Startschuss für Interreg-Projekt
[KONTAKT] Mit dem am 25. Juni
durch den Interreg-Ausschuss bewilligten Projekt „Deutsch-Dänisches Kompetenzcenter“ geht eine Initiative an
den Start, die alle relevanten Akteure
im Aus- und Weiterbildungsbereich
in einer strategischen Kooperation
vereint.
Das Projekt sieht vor, die Möglichkeiten grenzüberschreitender Ausbildung
zu verbessern, um Betrieben zukünftig
einen erweiterten Zugang zu Fachkräften zu bieten. Ein gemeinsames Berufsbildungsforum soll mögliche Hindernisse in der grenzüberschreitenden
Mobilität im Bereich Berufsausbildung
ausräumen, die im Rahmen der praktischen Arbeit des Interreg-Projektes
identifiziert werden.
Erst im April dieses Jahres wurde die
„Gemeinsame Ministererklärung zu
Wachstum und Wirtschaftsentwicklung im deutsch-dänischen Grenzland“ in der Flensburger Phänomenta
unterzeichnet. Die Vereinbarung
zwischen den Regierungen SchleswigHolsteins und Dänemarks soll auch
auf Ebene der Berufsausbildung die
Zusammenarbeit stärken und vereinfachen. Das Projekt fand in der Erklärung konkrete Erwähnung und kann
mit politischer Unterstützung rechnen.
Die Motivation der IHK Flensburg ist
klar:
„Unser Anliegen als Industrie- und
Handelskammer zu Flensburg ist es,
den Wirtschaftsstandort grenzübergreifend zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Sicherung qualifizierten
Fachkräftenachwuchses, nicht zuletzt
über innovative Konzepte wie die binationale Berufsausbildung, ist dabei
von großer Bedeutung für unsere Unternehmen. Mit dem Kompetenzcen-

ter haben wir einen entscheidenden
Schritt in diese Richtung getan“, so
IHK-Präsident Uwe Möser.
Die IHK Flensburg wird gemeinsam
mit ihren Partnern nicht die Frage
nach gegenseitiger Anerkennung von
Ausbildung stellen, sondern zielgerichtet an Modellen für deutsch-dänische
Ausbildungsangebote mit zwei gleichwertigen Ausbildungsnachweisen
sowie grenzüberschreitenden Weiterbildungsmöglichkeiten arbeiten.
PARTNER
Im Projekt „Deutsch-Dänisches Kompetenzcenter“ engagieren sich IHK
Flensburg (Leadpartner), ErhvervsUddannelsescenter Syd (EUC), International Business College (IBC) Aabenraa,
Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL),
Tietgen KompetenceCenter (TKC), Berufsbildungszentrum Schleswig - RBZ
des Kreises Schleswig-Flensburg, HLA
- Flensburger Wirtschaftsschule - RBZ
Flensburg, Hannah-Arendt-Schule RBZ Flensburg, RBZ Eckener-Schule
Flensburg sowie die Beruflichen
Schulen des Kreises Nordfriesland
in Husum und Niebüll. Außerdem
unterstützt aufgrund der Relevanz für
Süddänemark auch die Region Syddanmark das Deutsch-Dänische Kompetenzcenter finanziell.
Weitere Netzwerkpartner sind die
Region Sønderborg-Schleswig mit dem
Regionskontor & Infocenter, Styrelsen for Videregående Uddannelser,
die Handwerkskammer Flensburg,
Vækstrådet Sønderborg, der Kreis
Ostholstein mit dem FehmarnbeltBüro, Center for Erhvervsrettede Uddannelser (CELF) und die Svendborg
Erhvervsskole.
Ihre Unterstützung haben auch die

zuständigen Ministerien SchleswigHolsteins und Dänemarks zugesagt.
Für die beteiligten Berufsschulen auf
deutscher Seite ist die Mitarbeit naheliegend, erläutert Dr. Sven Mohr,
Schulleiter der RBZ Eckener-Schule
Flensburg AöR: „Das RBZ EckenerSchule beteiligt sich am Projekt, weil
wir uns verantwortlich fühlen für die
gute Ausbildung der Fachkräfte auf
beiden Seiten der Grenze. Wir wollen
einen Beitrag dazu leisten, dass der
gesamte Wirtschaftsraum sich entwickelt. Dazu gehört eine enge Zusammenarbeit aller Arbeitnehmer. Dies
gelingt besonders gut, wenn bereits
die Ausbildung gemeinsam gestaltet
wird und Netzwerke angelegt werden,
die lange tragen.“
Die Vorteile einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Berufsausbildung unterstreicht auch Hans
Lehmann, Vizedirektor an der EUC

ZUKUNFT
In den kommenden vier Jahren soll
sowohl praktisch in den Unternehmen
als auch in der Theorie an den Schulen ein enger Austausch erfolgen.
Die IHK Flensburg freut sich daher
über die gute Zusammenarbeit mit
den Berufsschulen und das Interesse
der regionalen Wirtschaft.

V.l. Susanne Kühn (Jacob Erichsen), Dr.
Sven Mohr (RBZ Eckener-Schule), Jens
Lehmann (EUC Syd), Mette Lorentzen,
Uwe Möser, Dr. Michael Schack (alle
IHK Flensburg) und Helena Jensen (dänische Auszubildende bei Jacob Erichsen). (Foto: IHK Flensburg/ Hedrich)
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KAFFE HOS SJØSTRØMs

SSW-LANDSMØDE

Fra et tidligere SSW-landsmøde. (Foto: SSW)

Spidskandidat vælges
Til kaffe- og fortællemøde hos Erik og Anne Karen i Havestoft/ Hostrup. (Foto: Bernd Bossemeier)

De lytter gerne og går med tiden
[KONTAKT] Efter sommerferien er
(sam)arbejdet i Sydslesvigsk Forening
for Gottorp Amt så småty ved at komme i gang igen. Der venter masser af
møder - hyggelige samvær, biografaftener, alvorlige møder, børnetræf.
”Vi er enige om,” siger Erik Sjøstrøm,
medlem af Gottorp amts SSF-amtsstyrelse, ”at vi skal i tættere personlig
kontakt med vore medlemmer i by og
land. Uroen og udviklingen i vores globale verden forstyrrer, er blevet mere
krævende; liggyldigheden har gode
kår. Ungdommen har behov for mere
oplysning og bistand i disse omskiftelige tider.”
BLOMSTER
Blomster overalt. En stor busk duftende tymian i forhaven hos familie Sjøstrøm i Havetoft/ Hostrup. En smal vej
gennem det typiske angelske landskab
med modne hhv. afhøstede marker.
”Jeg blev tidligt betaget af Sydslesvig”,
fortæller Erik. Det er nu 40 år siden.
Han blev født i Kagelund på Sjælland,
er hjemme i Danmarks-historien, og
har en dyb hengivenhed for Grundtvig, der ”ofrede liv og sjæl for et frit
samfund og varm menneskelighed”.
Da studiekammeraterne flyttede fra
Danmark og ud i verden, drog han til
Sydslesvig. Pædagogen og historikeren

fik en lederstilling på Bredbøl/ Bøl
Danske Skole, der er nedlagt i dag, og
betegnede den som er herligt sted på
en bakke med udsigt næsten til Slesvig
domkirke.
Eriks moder sagde: ”Så bliver du nok
vores ambassadør dernede”. Og sådan
blev det så.
Historiens alvor og interessante aktiviteter bestemmer Eriks pensionstid.
Denne alvorlige, stille danske sydslesviger har fundet sin fascinerende vej
ind i to kulturer, to sprog, som ”er lige
så tæt som langt fra hinanden”.
Bøl Skole har været de danskes aktivitets-midtpunkt i mange år, ligesom
Hostrup Børnehave er det i dag.
Her lærte han også en yndig pige at
kende, der siden blev hans kone.
Anne Karen, lærerinde fra Århus. Hun
er ansat i Strukstrup.
Velkommen står der med store bogstaver over deres hverdag. Parret er aktivt
i foreningslivet, i grænseforeningen, alt
muligt i grænselandet. De elsker teater
og koncert.
Forsamlingshuset ved Havetoft Børnehave er det lokale SSF-distrikts
mødested. ”Og der mangler vi en vuggestue,” lyder det energisk fra Erik, der
sammen med mange andre går ind for
en sådan indretning.
Bogbussen kommer engang om må-

neden.
Og pastor Nikolaus Steen ses ofte på
egnen.
”Vi skal alle hjælpe og støtte hinanden” mener parret.
HJÆLPE OG STØTTE
Ugebladet Mittelangler Rundschau
bragte den 1. august et smukt billede
af folkedansende SSFerne i Damholm.
”Der kan du se, at jeg kan danse”,
smiler Erik til sin kone, der ellers havde udtrykt tvivl om det.
Deres hus med dansk præg rummer
en imponerende mængde rum og
bøger. Fagbøger med uforståelige gloser, historiske bøger, gerne også om
Slesvig-Holsten og Preussen.
Midt i det hele et billede af Eriks tipoldefar Jens Nielsen fra 1839. Han
var med på Dybbøl som 25-årig, blev
såret - mistede en arm - den 18. april
1864 og lå på Sønderborg sygehus i
11 uger; også en kilde for Eriks dykken
ned i fortiden.
I nutiden er det dog Angellandet, der
er deres faste hjemsted.
Og for Erik Sjøstrøm gælder, at han
har sine faste meninger, ”men jeg lytter gerne og går med tiden”, siger han.
Johanna

DOLAs DUKKER

Tre små stykker
[KONTAKT] Dolas Dukketeater for de
små og deres voksne lørdag, 12. september kl. 11 på Flensborg Bibliotek,
Nørregade/ Norderstr. 59:
Efteråret nærmer sig, og for bondemanden og hans kone er tiden inde til
at høste det, de har sået på marken.
Men den kæmpestore roe sidder fast

i jorden og kan hverken rokkes frem
eller tilbage. Hvordan mon den kommer op?
Regnvejret er holdt op, og Kaninen
Ludvig vil lege udenfor i det dejlige
vejr sammen med sine venner. Men
der kommer ingen, og Ludvig keder
sig noget så forfærdeligt, men så kom-

mer der en mus forbi.
I det sidste af de tre små stykker spiller
Kasper med. Han glæder sig til at se
børn og voksne efter den lange ferie.
Og så har han forresten fået nyt tøj,
som han gerne vil vise frem. Han har
så meget at fortælle, at han helt glemmer at han skal spille teater.

SUNDHEDSTJENESTENs SOMMERFEST

Også for pensionister
[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste
minder om tilmelding til den interne
firmafest, også kaldet sensommerfesten, som afholdes lørdag den 26. september kl. 12-16 i haven ved Dansk
Sundhedstjeneste i Skovgade/ Waldstr.
45 i Flensborg. I tilfælde af dårligt vejr
afholdes festen i Sundhedscentrets lokaler samme sted.
En ganske særlig appel om at deltage

rettes især til organisationens pensionister, dvs. alle, der har været ansat ved
Dansk Sundhedstjeneste engang inkl.
Dansk Alderdomshjem.
Tilmeldingsfristen er - grundet sommerferietiden - forlænget til torsdag
den 17. september. Tilmelding sker
via 0461-57058-0 eller info@dksund.
de.
Festen arrangeres for alle medarbej-

dere samt pensionisterne og forretningsudvalget - alle velkomne med
ledsagere og børn - i anledning af
Sundhedstjenestens 70 års fødselsdag
samme dag.
Der bliver noget godt til ganen samt
aktiviteter for børn og voksne.

[KONTAKT] SSW har indkaldt sine
delegerede og indbudt gæster til sit
ordinære landsmøde med valg af
spidskandidat til landdagsvalget 2017
lørdag den 26. september kl. 9 (kaffe
fra kl. 8) i Husumhus i Husum.
Alle medlemmer er velkomne til at
komme med debatoplæg og kommentarer til politiske emner, der ligger
dem på hjertet.
Efter en række indledende dagsordensrutiner drøftes og foreslås vedtaget aktuelle emner/ resolutioner - og
vælges SSWs spidskandidat til landdagsvalget 2017.
Gruppeformand Lars Harms er foreslået, efter at minister Anke Spoorendonk
har meddelet, at hun ikke mere står til
rådighed.
Beretnings-rækken er omfattende:
Landsformand Flemming Meyers inkl.
fra Kontaktudvalget, for regnskabsåret 2014 ved næstformand Rüdiger
Schulze, landdagsgruppens ved gruppeformand Lars Harms, om landsregeringens politik ved minister Anke Spoorendonk, fra frisernes kontaktudvalg
i Kiel ved Friisk Foriinings formand
Bahne Bahnsen, og fra SSWU ved formand Christopher Andresen
Efter drøftelse og godkendelse af
beretningerne er SSWs forslag til en
kommunalreform i Slesvig-Holsten og
delstaten Slesvig-Holsten i Norden sat
på dagsordenen.

Vedr. kontingent foreslår landsstyrelsen uændret kontingent for 2016.
På valg i år er landsformanden (hidtil
Flemming Meyer), 2. næstformand
(hidtil Elke Putzer), 2. bisidder (hidtil
Jette Waldinger-Thiering), 4. bisidder
(hidtil Christian Dirschauer), 1. suppleant (hidtil Bjørn Ulleseit), og 2. suppleant (hidtil Gerhard Bethge), landsstyrelsens ansvarlige for partiets finanser i hh. til partiloven (hidtil Rüdiger
Schulze), revisorerne (hidtil Annette
Terkelsen, Carsten Petersen), partiets
repræsentanter i det Sydslesvigske
Samråd (hidtil Flemming Meyer og Rüdiger Schulze), og voldgiftsdomstolen
(hidtil formand Christian Jürgensen,
Karl-Erich Davidsen og Marianne
Wullf, stedfortrædere Dieter Lenz,
Gert Wiencke og Karin Becker).
Landsmødet afrundes med mulighed
for åben debat.
Landsmødet 2016 fatsættes til lørdag
den 24. september.
Tilmelding til landsmødet sker til
SSWs landssekretariat på telefon
0461/14408 310,
per fax 0461/14408 313 eller info@
ssw.de senest mandag den 21. september.
Er man som delegeret forhindret i at
deltage, bedes man sørge for, at der
kommer et medlem fra ens distrikt
som stedfortræder.

SSW-DEBAT

TTIP-info i aften
[KONTAKT] SSW og SSW Nordfrisland
indbyder til en informations- og diskussionsaften om TTIP, handelsaftalen
mellem USA og EU, og dens følger
for kommunerne, i aften, torsdag,
10. september kl. 19 på Husumhus i
Husum.
Foredragsholder er Thomas Fritz fra
PowerShift, en forening som arbejder

for en økologisk og solidarisk energiforsyning og en retfærdig verdensøkonomi.
Efter foredraget diskuteres konsekvenserne af TTIP for den fremtidige indenrigspolitik, handelspolitik, fødevarepolitik og især kommunalpolitikken i
EU og Tyskland.
Alle er velkomne.

FOR DE 15-20-ÅRIGE

Lær at lave film
[KONTAKT] Også danske sydslesvigere er velkomne, når
professionelle filmfolk fra Danmark og Tyskland lærer unge
15-20-årige at lave film i Filmvæksthuset i Tønder.
Der er tale om et toårigt forløb
- hvert år med 10 lørdage og en
optageweekend.
Tilmelding på www.filmbyvest.
dk hhv. 0045 7492 8854, kulturskolen@toender.dk.
Der startes lørdag den 12. september.

