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UGENs OVERSKRIFTER

SPIL DANSK

Fastelavn
[KONTAKT] Fastelavnsfester alle vegne (foto: Flensborg Bibliotek); også i arrangements-oversigten
”Ugen der kommer”.

Læs mere på KONTAKT side 2

Verdensstjerner
[KONTAKT] To verdenstjerner og et unikt bigband
til jazz på Flensborghus. Køb billet i forsalg.

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

Topballet
[KONTAKT] Musik og ballet af karat: Dansk Danseteater og Carmina Burana i Husum den 19. februar
- med intro forinden. Ingen p-plads ved Husumhus.

Læs mere på KONTAKT side 3

Udsalg
[KONTAKT] Aktive Kvinder Flensborg flytter fra
Toosbüygade 7 og sælger ud af indboet, bl.a. køkkengrej - og et klaver.

Læs mere på KONTAKT side 4

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Skulderklap og
synliggørelse

[KONTAKT] Sydslesvig er valgt som
”Spil Dansk Kommune 2014” og
deler æren med Kalundborg. (Se
mere andetsteds her på siden)
Sydslesvig hædres for mindretallets
”retrospektive skuen og forankring
i den danske sangskat, og dets
kontinuerlige fokus på musikken
som identifikationsfaktor i lokalsamfundet. Det danske mindretal
har - til dels sammen med tyskerne
- fejret den danske musik med manér hele efteråret 2014”, som det
hedder i begrundelsen.
”Sydslesvig har i 2014 bundet Spil
Dansk sammen med historien og
forankret Spil Dansk i borgernes
identitet og hverdagsliv. Der er
blevet lagt stor vægt på fællessang,
men der har også været koncerter
med både nye og ældre musikalske stjerner, som Tina Dickow og
Gitte Hænning, der har gæstet
scenerne.
Sydslesvig er anerkendt som Spil
Dansk Kommune grundet regionens fokus på dansk musikliv”,
lyder det fra København.
Ricco Victor, direktør for Spil
Dansk, er ikke mindst imponeret
over opbakningen til Spil Dansk i
det sydslesvigske, og understreger,
at udnævnelsen som Spil Dansk
Kommune 2014 tildeles både for
Sydslesvigs ildhu og for det gode
samarbejde igennem årene.

Siden 2011 har Sydslesvig officielt
kunne kalde sig Spil Dansk kommune.
Spil Dansk Dagen, der i 2014
blev relanceret som Spil Dansk, er
en selvstændig forening med ny
ejerkreds bestående af Danske Populær Autorer, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Koda
og Dansk Musikforlæggerforening.
Spil Dansk-kommunerne i Danmark plus det danske mindretal i
Sydslesvig indgår i et partnerskab
med Spil Dansk om at løfte Spil
Dansk lokalt i et tæt samarbejde
mellem kulturforvaltningen, institutioner, spillesteder og musikforeninger, kirker, biblioteker og
lokale musikere og musiklærere.
I den sydslesvigske styregruppe er
både SSF, SdU, Skoleforeningen,
Centralbiblioteket og Aktivitetshuset repræsenteret.
Hædersbevisningen til Sydslesvig
honoreres med 10.000 kr., som
øremærkes til komponisthonorar
til en ny sang, der kan bruges som
officiel sang i Sydslesvig. Sangen
præsenteres i Spil Dansk ugen
2015 (uge 44), som dog i Sydslesvig grundet efterårsferie er rykket
til uge 42.
Tak til Spil Dansk for skulderklap
og synliggørelse!
SYDSLESVIGSK FORENING

Fra skolebørnenes Spil Dansk-fælleskoncert på Søndertorv i fjor. (Foto: SdU)

Sydslesvig - en vinderkommune
[KONTAKT] Efter endnu en rekordafvikling af Spil Dansk i 2014 med
1402 arrangementer i Danmark og
Sydslesvig er prisen som Årets Spil
Dansk-Kommune 2014 netop tildelt
det danske mindretal i Sydslesvig, der
har status som Spil Dansk-Kommune,
til deling med Kalundborg Kommune.
Der har været massiv opbakning i fjor
fra 26 Spil Dansk-kommuner, som
har præsenteret koncerter, debatter,
masterclasses og artisttalks indenfor
alle slags genrer og på alle slags lokationer.
I begrundelsen for pristildelingen
hedder det:

”Mindretallet har arbejdet ihærdigt og selvstændigt, og produceret
mange arrangementer for store og
små, seniorer og unge, og har aktivt
inddraget elever i Spil Dansk med
konkurrencer og fællessang. Desuden
er der knyttet broer mellem fonde og
erhvervssamarbejder.”
”Det er et kæmpestort arbejde, men
vi er overvældet over de mange nye
tiltag rundt omkring, som er opstået
på grund af Spil Dansk. Især skolerne
får gavn af de mange tilbud, men også et bredt publikum i hele Sydslesvig
kan lytte til de forskellige koncerter
rundt omkring Spil Dansk-Dagen”,
siger Boris Erben, tovholder i den

sydslesvigske Spil Dansk-styregruppe
og kulturkonsulent i Sydslesvigsk
Forening.
Overborgmester i Flensborg, Simon
Faber istemmer begejstret: ”Det er
både herligt - og naturligt - at Flensborg er med i Spil Dansk-Dagen. For
Flensborg har et blomstrende musikliv, hvor der spilles, synges og opføres
både tysk og dansk året rundt”.
150 år efter Danmark blev splittet,
samler Sydslesvig borgerne til Spil
Dansk, konstateres anerkendende i
Spil Dansks pressemeddelelse.
Se gerne også lederen her på siden.

LANDTAGSWAHL 2017

SSW beschließt Fahrplan
[KONTAKT] In einer Klausurtagung der
SSW-Landtagsfraktion und des SSWLandesvorstandes am Wochenende
beschloss die Partei den Fahrplan für
die Landtagswahl 2017 und diskutierte über die Strategie der Partei der
nächsten zwei Jahre.
So soll der Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2017 bereits auf dem Landesparteitag im September 2015 nominiert werden. Die lokalen Landtagskandidaten sollen im Frühjahr 2016
von allen SSW-Mitgliedern auf den
Kreisparteitagen gewählt werden und
schließlich die Landesliste im September 2016 auf dem Landesparteitag.
Hierzu Landesgeschäftsführer Martin
Lorenzen: „Die Landtagswahl 2017
ist für den SSW von entscheidender
Bedeutung, da wir erstmals in einer
Landesregierung vertreten sind. Als
Minderheitenpartei war dies Neuland
für uns. Deshalb muss die Partei inhaltlich und organisatorisch optimal
aufgestellt werden.
Gerade weil wir einen erheblichen
Generationswechsel auf der Landesliste haben werden, ist es wichtig, dass
wir die Landtagskandidaten so früh
wie möglich wählen um ihnen die
Gelegenheit zu geben, sich in ihren
Wahlkreisen und in der Bevölkerung
bekannt zu machen.“
Neben dem Werben um die Mitglieder der dänischen Minderheit und
friesischen Volksgruppe will sich der
SSW in den zwei nächsten Jähren
auch verstärkt um die vielen Sympathiewähler in den Landesteilen Schleswig und Holstein kümmern.

Der SSW wird insbesondere die
Themen wirtschaftliche Entwicklung/
Arbeitsplätze im ländlichen Raum,
Verkehrsinfrastruktur, deutsch-dänische Zusammenarbeit, skandinavische
Kulturpolitik und soziale Themen wie
eine erweiterte, landesweite Sozialstaffel im Kita-Bereich, Ausbau der
Ganztagsschule und die Teilhabe von
Behinderten ansprechen.
„Es geht darum, sich um die Probleme
der Teile der Bevölkerung zwischen
30-60 Jahren anzunehmen, die mit
Kindern im Leben stehen und einer
ganz normalen Arbeit nachgehen.
Diesen Menschen müssen wir politische Angebote und Zukunftsperspektiven hier im Norden bieten“, so der
Vorsitzende des SSW im Landtag Lars
Harms.
Dazu sollen die Landtagsabgeordneten
und die Parteispitze verstärkt Institutionen, Organisationen und Firmen

besuchen, um sich mit den Problemen
und Sorgen der Menschen vor Ort
auseinander zu setzen.
SSW-Landesvorsitzender Flemming
Meyer sieht optimistisch in Zukunft:
„Die Teilnahme des SSW an der
Landesregierung und die gute Arbeit
unser Ministerin Anke Spoorendonk
gibt uns die Möglichkeit, noch mehr
Wähler anzusprechen, die sich wie
wir eine sozialere Gesellschaft mit
skandinavischen Einflüssen wünschen,
wo die schwächsten der Gesellschaft
nicht vergessen werden. Dafür steht
der SSW, und ich bin sicher, dass die
Wähler uns für dafür belohnen werden.
Wir wollen die erfolgreiche Arbeit des
SSW in der Landesregierung fortsetzen. Wichtig ist, dass der SSW so stark
wie möglich bei der Landtagswahl abschneidet, damit unsere Forderungen
auch Wirklichkeit werden können.“

SSW

Formiddagskursus
[KONTAKT] SSWs kommune- og amtsrådsmedlemmer men også alle andre
interesserede medlemmer indbydes
til et kursus ”Statusbericht über die
Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung“ lørdag den 21. februar 10-13 i
Medborgerhuset, H.C. Andersensvej 8
i Egernførde.
I den seneste tid har der været en del
forandringer på området, som ikke

umiddelbart kunne læses i aviserne.
Det vil SSW råde bod på. SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering
orienterer på kurset om den aktuelle
udvikling og giver en statusrapport.
Tilmeldelse senest 18. februar til gerhard.jessen@ssw.de hhv. 0461 14408
312, mobil 0152 2270 1702.
gj
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SKOVBY SSF

SSF/ SdU

Fra vor egen verden
[KONTAKT] Dansk Generalsekretariat
meddeler, at SSFs medlemskort 2015
udsendes i begyndelsen af marts.

om tilskud: Oplysning og tilmelding:
0461 14408 126 (SSFs bysekretariat i
Flensborg).

Humanitært Udvalg har to ledige pladser på en uges kursus på Nørgaards
Højskole 6.-12. april. Pris 450 hhv.
500 euro med mulighed for at søge

SSFs og SdUs fælles copy- og layoutafdeling holder lukket mandag/ tirsdag
den 16./ 17. februar pga. levering og
installering af nye kopimaskiner.

Et analogt kamera af typen Olympus
OM10 er blevet fundet på årsmødepladsen i Flensborg 2014 og er nu
havnet på Dansk Generalsekretariat
i Flensborg. Ejeren bedes kontakte
presseafdelingen dér, hvis han/ hun er
interesseret i at få kameraet tilbage.

FASTELAVN PÅ BIBLIOTEKET
Kun fantasien sætter grænser for valg af
kostume, når Flensborg Bibliotek, SdU
og Aktivitetshuset kalder til fastelavn
for børn og deres voksne i morgen, fredag. (Foto: Flensborg Bibliotek)
Glade deltagere. (Foto: Bernd Bossemeier)

Dejlig nytårsfest
[KONTAKT] Sidst stod Skovby SSF
atter som synonym for godt dansk
foreningsarbejde på landet. Den folkelige musik, sang og underholdning
ved distriktets nytårsfest stod Duoen
MoinMojn for.
Formand Pia Wilm og hendes dygtige
hjælpere havde tilrettelagt en hyggelig
nytårsfest med god stemning og dejlig
mad. Og også de planlagte arrange-

menter i 2015 tyder på bredde i programlægningen.
Det er disse arrangementer rundt
omkring i amtet, der engagerer medlemmer og venner - og giver en god
stemning ved basis, hvilket også den
tilstedeværende formand for SSF Gottorp amt, Franz Dittrich bekræftede.
Johanna

UGEN
DER KOMMER
13.
SdU og Flensborg Bibliotek: Fastelavn på biblioteket kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Filmaften i Taruphus
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Rendsborg by: Bogbuscafé med Dolas Dukketeater i Ejderhuset kl. 15
Risby UF: Bingo på skolen
SSF- og SSW-distrikt Risby: Generalforsamling på skolen kl. 19
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
14.
SdU: Indefodboldturnering for mikropuslinge og puslinge B-runde i Idrætshallen, Flensborg
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves og Ves kommune: Fastelavn i Oksbøl Forsamlingshus kl. 14.30
SSF-distrikt Egernførde og menigheden: Fastelavn i Medborgerhuset kl. 14.30
SSF-distrikt Pris/Klaustorp: Fastelavn for voksne i Christianshus
15.
SdU: Fræk Fitness og Dance Aerobic med Trine Møller-Fink i Idrætshallen, Flensborg kl. 12.45
SdU: Petanque-fastelavnsstævne i Tarup kl. 13-17
16.
Foreningen Norden: ”Nordiske finurligheder – sproglige og kulturelle ligheder og forskelle i
Norden” på Flensborg Bibliotek kl. 10-11.45
Harreslev ældreklub: Fastelavn på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Nyhus: Generalforsamling på den gamle skole kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Vyk og Aktive Kvinder: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Hohn Herred: Generalforsamling i Vestermølle Danske Skole kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke, Slesvig kl. 19.45-21.30
17.
Biffen: Filmen ”Fasandræberne” vises på Flensborghus kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Fastelavn på skolen kl. 15.30
Valsbøl pastorat: Læsekreds i Valsbølhus
Store Vi Kvindeforening: Forberedelser til vinterfesten på skolen kl. 19.30
Aktive Kvinder Egernførde: Spileftermiddag i Medborgerhuset kl. 15
SSF-distrikt Sønder Brarup og Stenfelt samt menigheden: Senioreftermiddag i menighedslokalet kl. 15
SSW-distrikt Dannevirke: Generalforsamling på Danevirkegården kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Strukstrup: Generalforsamling i Bøglund Forsamlingshus kl. 19
Sønderbrarup Seniorklub: Foredrag med Gerhard Eichhorn om ”Eichhorn – en kolonistfamilies
vej fra Kurpfalz til Sønderbrarup” i mødelokalet i kirken kl. 15
18.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med chefredaktør Jørgen Møllekær om ”En chefredaktørs
sorger og glæder” på Flensborghus kl. 14.30
Borgerforeningen Flensborg: Foredrag med Maike Lohse om ”En ganske almindelig sydslesviger” i Restaurant Borgerforeningen kl. 19
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, Flensborg, kl. 19-21.30
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Generalforsamling i Margrethe Gudme-Hjemmet kl.
19
Oksbøl kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
SSF-distrikt Tønning: Filmaften på Uffe-Skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Rendsborg-Bydelstorp: Filmaften i kirken
SSF-distrikt Ravnkær: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Hildegard Srogosz i Ansgarsalen kl. 15
19.
SdU: Juleica kursus på Flensborghus kl. 17-20
SSF: Dansk Danseteater opfører ”Carmina Burana” på Husumhus kl. 20
De danske foreninger og institutioner i Flensborg-Sporskifte: Glem aftensmaden revival på
skolen kl. 17
Harreslev Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSW-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling hos Anke Schulz kl. 19
SSF-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser ”Fasandræberne” kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl.15
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Stor fastelavnsfest i morgen
[KONTAKT] I morgen, fredag den 13.
februar kl. 15-17 er der stor fastelavnsfest på Flensborg Bibliotek.
Børn og deres voksne inviteres til
at komme festlig udklædt, og kun
fantasien sætter grænser for valget af
kostume. Børnebibliotekets personale

er også klædt ud efter alle kunstens
regler.
Programmet omfatter fotografering af
børn og deres forældre i kostumer,
katten slås af tønden, sjov leg med Anne, samt samba-dans og koncert med
det flensborgske samba-band Policio

do Samba.
Når tønderne er slået ned, og man har
fået kåret årets kattekonger og kattedronninger, serveres boller, frugt, saft
og kaffe.
Medarrangør er SdU og Aktivitetshuset.

SLESVIG BIBLIOTEK

Mange til festlig genåbning
[KONTAKT] Det var ret så fortryllende
at opleve, at den hæderkronede Ansgarbygning i Slesvig med indflytningen
og indvielsen af Slesvig Bibliotek nu
er fyldt med endnu mere liv. Kirken
er der fortsat, men børnehaven flyttede derfra og efterlod et tomrum,
som satte spørgsmålstegn ved det
økonomisk forsvarlige i at bevare den
af skoleforeningen ejede bygning. Men
så flyttede sundhedstjenesten ind for
et stykke tid siden; og nu altså også
biblioteket.
De holdt indvielse for få dage siden.
FØR OG NU
I uger havde håndværkere arbejdet
inde som ude. Havepynt blev sat op,
parkeringsplads og adgangsforhold
blev moderniseret. Inde blev der dobbelt så megen plads som i de fraflyttede lokaler på Slesvighus, som Flensborg Avis-Slesvigredaktionen har overtaget, mens SSWs nye amtssekretariat
og kredsdagsgruppe har fået rimelige
pladsforhold i de tidligere redaktionslokaler på førstesalen på Slesvighus.
I og omkring Ansgarbygningen er de
glade for, at kulturformidling og mødeaktivitet spredes til gavn for det dansksydslesvigske liv i Sli-byen.
Ansgarbygningen har en lang dansk
tradition i Slesvig - først som skole fra
30erne og ind i 60erne, siden som
kirke, præstebolig og menighedslokaler, som Sønderjysk Samfunds Børnehave i årtier, som relativt nyt social- og
sundhedscenter ved sundhedstjenesten - og nu med bibliotek samt en
næsten færdigt istandsat Ansgarsal som
populært mødested for foreninger og
distrikter.
Ikke mindst hos Ansgarbygningens
danske nabo, Margrethegården med
dens over 20 beboere nyder man det
nye liv på den danske grund i Bis-

marcksgade.
Det blev tydeligt allerede ved bibliotekets indvielse sidst. Folk i alle aldre
kiggede indenfor for at ønske til lykke,
og for at se sig om på hylderne med
skøn- og faglitteratur, med historie(r),
det nyeste nye inden for CDer og DVDer, diverse blade og aviser, fristende
såvel børn som unge og voksne.
De hyggelige rum byder på rigelig
plads til smalltalk, og nyeste teknik
muliggør avanceret computerarbejde.
INDVIELSEN
Børnene fra den fraflyttede børnehave
kom til indvielsen for at se på deres
tidligere lokaler, overraskede og glade
for de nu større og yderst børnevenlige
rum og den dejlige stemning på denne
festlige dag.
Men også mange forældre, lærere,
gamle foreningskammerater mødte op

og dannede en slags vennekreds. Slesvigs bibliotekar gennem årtier, Carsten
Reyhé tog imod, besindigt smilende,
alt imens der blev holdt taler, sunget
og underholdt. Bl.a. var der tale ved
biblioteksbestyrelsen, ”dronninge”- og
forfatterbesøg, en række muntre fortællinger samt en fin koncert for børn
med Tine Mynster.
Og til kagerne var der kaffe fra Ilona
og Peter Scheepstras nye tresprogede
servicekøretøj ”Coffee Roller” fra Struxdorf.
Indvielsen gav for øvrigt nogle af de
ældre deltagere en kærkommen lejlighed til en mere udførlig snak med
børnene. Mere ukendt med tidens
børn overraskedes disse af de unges
opmærksomhed og viden bl.a. om litteratur, musik, film - og mennesker.
Sikkert også bibliotekets fortjeneste.
Johanna

Slesvig-bibliotekar Carsten Reyhé 2.f.v. sammen med kollegaer og gæster. (Foto:
Bernd Bossemeier)

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

FORENINGEN NORDEN

Bigband møder verdensstjerner
[KONTAKT] SSF og SdU lægger op til
et storslået møde mellem Danmarks
verdensberømte trompetist Palle Mikkelborg, electronica-vidunder Mike
Sheridan og det vidtfavnende bigband
Blood Sweat Drums n’ Bass til jazz på
Flensborghus i Flensborg søndag den
22. februar kl. 20.
Palle Mikkelborg er en visionær musiker med et internationalt ry og en af

dansk musiklivs største personligheder.
Mike Sheridan, komponist, DJ og producent, bliver kaldt et elektronisk vidunderbarn. De to har siden 2013 haft
et frugtbart og kreativt samarbejde,
der bl.a. har udmøntet sig i flere roste
koncerter.
De to musikalske enere optræder denne gang for første gang i et samarbejde
med det fremragende bigband Blood

Sweat Drums n’ Bass. Et orkester, der
under kyndig ledelse af Jens Christian
”Chappa” Jensen frygtløs kaster sig ud
i alt fra arabisk musik over electronica
til sejt swingende jazz. Dette unikke
orkester tæller 25 personer - 14 blæsere, 2 sangere samt 9 i rytmegruppen.
Til koncerten får publikum et af verdens mest sjældne og beundringsværdige instrumenter, cristal baschet at
høre. Mike Sheridan har de seneste
år arbejdet med det fantastiske instrument. For det utrænede øje ligner det
nærme en skulptur frem for instrument, og de sælsomme og glasklare
lyde, som dette krystalorgel frembringer, skulle efter signende få enhver der
lytter, til at lukke øjnene – nærmest
instinktivt.
Alle sejl er således sat til en helt unik
koncert med plads til både sarte, lyriske strøg og majestætisk orkesterklang.
Billetter sælges via ssf-billetten.de,
+49 461 14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset i Flensborg, sh:z
Ticketcenter Flensborg (Nikolaistr.7)
og ved indgangen, hvis der ellers er
billetter tilbage den aften.
To verdensstjerner, Palle Mikkelborg
& Mike Sheridan, møder det unikke
bigband Blood Sweat Drums n’ Bass til
jazz på Flensborghus 22. februar.

FLENSBORGHUS-/ SLESVIGHUS-BIFFEN

Krimi: Fasandræberne
[KONTAKT] Tirsdag den 17. februar
kl. 19.30 på Flensborghus i Flensborg
og torsdag den 19. februar kl. 19.30
på Slesvighus i Slesvig vises Mikkel
Nørgaards kriminalfilm Fasandræberne.
Denne danske film fra 2014 er 2. del
af Jussi Adler Olsens krimi-serie om
den misantropiske Carl Mørk fra afdeling Q og hans standhaftige makker
Assad.
I Fasandræberne hvirvles de to ind i

opklaringen af et gammelt mord på
et tvillingepar i et sommerhus. Sagen
trækker spor til en gruppe indflydelsesrige mænd i toppen af samfundet,
der for enhver pris vil forhindre fortiden i at indhente dem.
Forevisningen er gratis; ønsker man at
nyde rødvin og ost, koster det 5 euro.
Af hensyn til indkøb bedes man melde
sig til på Dansk Sekretariat Slesvig,
04621 23888, gottorp@syfo.de, gerne
senest to dage inden.

Mød Maria Bonner
[KONTAKT] Mød Maria Bonner og
oplev hende fortælle om sproglige og
kulturelle ligheder og forskelligheder i
Norden med både dybsindige og fornøjelige funderinger.

Mandag den 16. februar kl. 10-11.45
på Biblioteket, blå sal.
Medlemmer af Foreningen Norden fri
entré, ikke-medlemmer 5 euro.
IJ

AKTIVCAFE KEJTUM

Indbyder til ”snuseaften”
[KONTAKT] Aktiv-Caféen i Kejtum,
hele øen Silds aktive mødested, inviterer til en „snuseaften“ med sportssko i
Kejtum-Hallen onsdag den 18. februar
18-22.
Klubben tilbyder forskellige aktiviteter
som indoorpetanque, badminton,
dart, stigegolf, bob og det sjove pustespil. Desuden har arrangøren lånt
SdUs tæppecurlig-bane denne aften.
Selvfølgelig er der også kort og andre

bordspil på banen.
Klubben byder på en bid mad og drikkevarer til rimelige priser.
Aktiv-Caféen er åben for folk i alle
aldre.
Åbningstider: Første og tredje onsdag i
måneden 18-22.
Kontakt: Peter Petersen, 04651449474, petermatjes@hotmail.com.
www.aktivcafe-sylt.de

SPORSKIFTE

Syng gospel og
glem aftensmaden
[KONTAKT] SSF og menigheden indbyder til gospelaftensang i FlensborgSporskifte fredag den 20. februar kl.
18 i Det Danske Hus.
Først spises der sammen (3 euro pr.
voksen), og siden underviser gospelkorets leder Sven-Ulf Jansen deltagerne
i at synge gospel. Til afslutning er man
sammen om en gospelaften-andagt.
Alle er velkomne; tilmelding gerne
men ikke nødvendig, oplyser Thomas
Hougesen, 0151 6750 6782, Hougesen@kirken.de

GLEM AFTENSMADEN
Dagen forinden, torsdag den 19. februar kl. 17 på Oksevejens Skole søges
”Glem aftensmaden”-succesen reaktiveret for hele familien. Der startes
kl.17 med kreativt værksted, hvor hele
familien kan være med. Og der spises
sammen senest kl. 18.00-18.30. Pris:
4 euro pr. voksen (inkl. kreativt værksted). Tilmelding senest tirsdag den 17.
februar til Thomas Hougesen, 0151
6750 6782, Hougesen-mbu@t-online.
de, eller til Klaus Petersen, 0171 7516
474, petersen-k@versanet.de

RENDSBORG SSF/ SSW

Vinterfest i Borgsted
[KONTAKT] SSF og SSW i Rendsborg
indbyder til vinterfest med grønkålsspisning og musik ved Nico Valente
fredag den 20. februar kl. 19 i Lindehof i Borgsted.
Entreen er sat til 13,50 euro for med-

lemmer, 16,50 for ikke-medlemmer.
Bindende tilmelding til Margret Mannes, 04331 6645 932, m.mannes@
me.com eller Bente Lange, 04331
30932 senest søndag den 15. februar.

FDF FLENSBORG

CARMINA BURANA/ MUSIK & BALLET

En hyldest til livet, kærligheden
og de jordiske glæder
[KONTAKT] SSF har indbudt Dansk
Danseteater og dens ballet Carmina
Burana til Husumhus i Husum torsdag
den 19. februar kl. 20.
Carmina Burana klinger velkendt og
er da også en moderne klassiker inden
for symfonisk musik.
Titlen betyder Sange fra Bura/ Bayern
– og er en samling digte fra ca. 1230
fra Tyskland, Frankrig og England
skrevet af omrejsende digtere. Det er
hovedsageligt kærlighedsviser, drikkeog legeviser samt satiriske tekster om
moral og samfund. Den tyske komponist Carl Orff skabte i 1936 et kor- og
orkesterværk ved at udsætte de krasse
tekster for massive rytmer og smældende korstemmer. Han skabte et af
det 20. århundredes mest populære

musikværker – et værk, der brøler af
liv den dag i dag.
Carmina Burana var Carls Orffs første
store symfoniske mesterværk, som er
inspireret af middelalderens folkelige
og eviggyldige poesi - eksistentielle
grundtanker som Dansk Danseteaters
nye værk også udspringer fra.
Carmina Burana indeholder således
en række musikalske og eksistentielle
kvaliteter, der virker oplagte at videreudvikle til et moderne danseværk.
Og det er da heller ikke første gang,
Dansk Danseteaters kunstneriske leder
Tim Rushton arbejder med Carmina
Burana. Men hvor Tim Rushton i 1997
skabte en koreografi til Carl Orffs musik på egen hånd, udvikler han denne
gang et nyt værk i samarbejde med

kompagniets dansere. Dansen er ny,
og det er rammerne også.
Komponisten Carl Orff gjorde Carmina
Burana berømt, da han satte musik til
et udvalg af teksterne.
Tim Rushton og Dansk Danseteater
tager udfordringen op og skaber i
bedste middelaldertradition en forestilling, hvor musikken og dansen, det
himmelske og det jordiske, forenes i
en hyldest til livet, kærligheden og de
jordiske glæder.
Der er gratis introduktion kl. 19.
Balletten varer 60 minutter uden
pause.
www.danskdanseteater.dk

Thore og Steven pyntede på en af tønderne. (Foto: Sten Andersen)

Fest og farver

P-PLADSEN LUKKET
Da Husumhus-naboen har lånt en
betragtelig del af p-pladsen til sit byggearbejde, da teatret kommer med en
del større køretøjer, og da der skal være plads til Sundhedstjenestens biler,
vil det ikke være muligt for publikum
at parkere bag Husumhus i forbindelse
med forestillingen Carmina Burana
den 19. februar.
Der er p-pladser ved Kreishaus, men
de vil på det tidspunkt ofte være fyldt
med biografpublikummets biler.
Nærmeste P-plads er derudover
P-huset bag Husumer Kaufhaus,
med indkørsel fra Großstrasse eller
Schloßstrasse.

[KONTAKT] Søndag den 15. februar kl. 14 begynder en festlig fastelavnsfest i Ansgar kirke, Åbenrågade 25 i Flensborg i samarbejde med Flensborg
FDF-kreds.
Først er der en fastelavnsandagt i kirken, hvor
FDF-orkesteret står for musikken. Bagefter har alle
mulighed for at slå katten af børnetønden hhv.
voksentønden.
De mindste FDFere har sammen med deres ledere
malet tønderne og lavet andet fastelavnspynt.
Efter at kattekongerne og kattedronningerne er
blevet kåret, bliver der et veldækket kagebuffetbord med alt fra kiksekage ”Schwarzer Peter” fra
Gisela Zeuch til lederbagte fastelavnsboller.
Børn betaler 1 euro, voksne 2 euro.
Tilmelding til Sten_andersen@skoleforeningen.de.

Scene fra balletten Carmina Burana.
(Foto: H. Stenberg)

Kan I gætte, hvem vi er? Anna Sophie og Lina bag
maskerne, som skal bruges på søndag.
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SSW FLENSBURG & UMLAND

DET LILLE TEATER FLENSBORG

En aften med Gustav Wied
Will größere und
stärkere Kommunen
[KONTAKT] Die Flensburger SSWRatsfraktion und Oberbürgermeister
Simon Faber haben mit SSW-Vertretern der Umlandgemeinden neue
Wege der interkommunalen Zusammenarbeit erörtert.
SSW-Landesgeschäftsführer Martin
Lorenzen:
„Auch wenn eine Großkommune
Flensburg derzeit nicht ansteht, hat
Simon Faber eine wichtige Diskussion für Schleswig-Holstein insgesamt
angestoßen.
Schleswig-Holstein hat über 1.100
Kommunen, von denen die meisten
bereits jetzt ohne Kooperationen ihre Aufgaben nicht mehr bewältigen
können. Allein wegen des demographischen Wandels wird der Druck
steigen, Kommunen zusammenzulegen. Wir brauchen aber auch eine
Kommunalreform um die kommunale Demokratie zu stärken. Die Bürger haben in Zweckverbänden und
Amtsversammlungen nämlich keinen
direkten Einfluss mehr. Das will der
SSW ändern und die Voraussetzungen für größere und stärkere Kommunen schaffen.“
SSW-Fraktionsvorsitzende Susanne
Schäfer-Quäck: „Flensburg und die
Umlandgemeinden kooperieren
bereits auf vielen Handlungsfeldern.
Doch wir müssen erkennen, dass wir
an Kapazitätsgrenzen stoßen.
Wir werden in einer Arbeitsgruppe
über konkrete Strukturreformen
beraten, weil wir vor Ort am besten
wissen, was notwendig ist.“
Die SSW-Politiker der Nachbargemeinden befürworten die Debatte.
Gerd Voß, SSW Wees: „Der SSW ist
die einzige Partei, die das schwierige

Thema überhaupt in Angriff nimmt.
Wir sollten das selbst in die Hand
nehmen, bevor uns Kiel etwas vorsetzt. Dass weitere Fusionen anstehen, ist doch klar.“
Marcus Dechange, SSW-Fraktionsvorsitzender Glücksburg: „Halbherzige Lösungen haben wir schon
genug. Die Kommunen verändern
sich dramatisch. Darum begrüße ich
es ausdrücklich, dass wir dieses heiße Eisen anpacken. Wir müssen aber
den Bürgern ihre Sorgen nehmen
und sie auf den Weg mitnehmen
und in die Planungen mit einbeziehen.
Per Wietz, SSW-Fraktionsvorsitzender Handewitt, verwies auf die Fusion seiner Gemeinde, womit Handewitt nun auf Augenhöhe mit Flensburg verhandeln könne: „Das kann
ein Vorbild für andere Gemeinden
sein. Wir brauchen Flensburg, aber
Flensburg braucht uns auch. Die
Bürger wollen keine Revierkämpfe,
sondern verlässliche und transparente Strukturen, bei denen sie mitentscheiden können.“
Björn Ulleseit, SSW-Fraktionsvorsitzender Harrislee: „Wir haben bereits gelebte Kooperationsmodelle.
Wenn Flensburg aber einen neuen
Weg gehen will, stehen wie dem
offen gegenüber. Harrislee hat eine
effektive und schlanke Verwaltung
und sieht keinen Bedarf für eine
Großkommune. Wir ehrenamtliche
Kommunalpolitiker fordern dennoch
Kooperationsmodelle mit transparenten Strukturen, die nicht nur Zeit
fressen, sondern auch tatsächlich
etwas entscheiden.“

[KONTAKT] Det lille Teater Flensborg
præsenterer Gustav Wieds morsomme
og satiriske enaktere ”Skærmydsler”
og ”Fru Mimi” på scenen i Hjemmet i
Mariegade 20.
I ”Skærmydsler” opleves Tante Et og
Tante To i deres verden af faste meninger og stringente opfattelser.
I det herrens år 1901 sidder to ældre
frøkner, Clara og Hertha, i deres stue

og venter på, at ”lille Ellen”, deres niece og protegé, skal komme fra forelæsning på universitetet. Der er varmt og
hyggeligt og ild i kakkelovnen, for det
er december, og månen har den farve,
måner skal have. Ellen, som er datter
af deres afdøde søster, har tanterne
”taget til sig”, da hun var barn, og det
er ikke nemt for de to at opdrage en
så ung og livlig pige.

En sen aftentime får de uventet besøg
af familiens ven og læge, professor Petersen. Det sætter liv i tanterne.
Mindre kendt er Gustav Wieds enakter ”Fru Mimi”, hvor fruen er utrolig
forkælet, selvcentreret og selvovervurderende. Hendes noget verdensfjerne
Valdemar er rede til at imødekomme
alle hendes besynderlige ønsker, og
Marie, tjenestepigen, er uddannet til
det samme. Derfor keder fru Mimi sig
og opfinder ting, som aldrig rigtig bliver til noget.
”En aften med Gustav Wied” har premiere tirsdag den 24. februar kl. 19:30
på Det lille Teater Flensborgs scene
på Hjemmet og spilles yderligere syv
gange: 26. februar og 5., 12., 17., 19.,
24. og 26. marts, altid kl. 19:30.
Wieds to enaktere spilles i stedet for
produktionen ”Sommer i Tyrol”, som
på grund af indtrufne omstændigheder
må aflyses.
Billetter fås på 0461-144080, via
silke@sdu.de eller ved indgangen.
www.detlilleteater.de
www.facebook.com/dltflensborg
Skuespillerne Anne Stubbe Horn og
Inger Svane Bruhn som Tante Clara og
Tante Hertha under en prøve på Gustav Wieds ”Skærmydsler”. (Foto: Det
lille Teater Flensborg)

UFFEs KAFFEBAR TØNNING

AKTIVE KVINDER FLENSBORG
Sørøverleg er dejlig, men ind imellem gør det godt at hvile ørerne. (Foto: Werner Schlickert)

For store og små
[KONTAKT] Forleden tirsdag var der
igen Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen i
Tønning. De voksne kiggede filmen fra
avisens ungdomsredaktion Zejt-ung,

som havde været på besøg på UffeSkolen tidligere. I den viser eleverne
Konstantin Jockel og Paul Ziegert
rundt på skolen. Børnene fik lov til

at lege sørøverleg i gymnastiksalen
imens.
Næste cafédag finder sted 3. marts.
Kerstin Pauls

STAATSKANZLEI-CHEF

Zu Besuch bei den Friesen
[KONTAKT] Friesenrat Sektion Nord,
Nordfriesischer Verein und Friisk Foriining stellten sich vor, als der Ende
September neu ernannte Chef der
Staatskanzlei, Thomas Losse Müller,
im Rahmen einer Lageerkundung

En af de større ”lopper” den lørdag er et styk klaver med klaverstol. (Foto: privat)

Stort loppemarked
[KONTAKT] Aktive Kvinder Flensborg
holder loppemarked i Toosbüystr. 7,
1. sal lørdag den 28. februar i tiden
10-15.
Foreningen skal af med masser af
lopper, så der bliver salg af ting som
bestik, broderier, bordduge, borde,

bænke med hynder, fade, forhæng,
gardiner, kaffemaskiner, klaver med
klaverstol, kopper, lamper, lysestager,
opslagstavler, skabe, skåle, stole, tallerkener, teglas, tekander, termokander,
vandglas, vandkoger, vinglas og andet.
ks

bei den Volksgruppen/ Minderheiten
Schleswig-Holsteins Halt im Friisk Hüs
in Bredstedt machte.
Dort hatte er Gelegenheit, die Arbeit
und das Wirken der nordfriesischen
Vereine näher kennen zu lernen.

Die friesischen Vertreter unterstrichen,
dass mit ihrem gemeinsames Haus
dank einer Sonderzuwendung des
Bundes im Spätsommer 2010 ein lang
gehegter Wunsch der Friesen in Erfüllung ging und sehr zu einer Kräftebündelung beiträgt.
Losse Müller, der das erste Mal die
Gelegenheit nutzte, sich eingehender
mit den Friesen in Schleswig-Holstein
zu befassen, zeigte sich beeindruckt
von der geleisteten Arbeit und der
Sichtbarkeit der friesischen Kultur.

V.l.n.r: Wolf Rüdiger Konitzki (Geschäftsführer des Nordfriesischer
Vereins), Renate Schnack (Minderheitenbeauftragte des Ministerpräsidenten
Schleswig-Holsteins), Gudrun Fuchs
(Vorsitzende des Nordfriesischer Vereins), Bahne Bahnsen (Vorsitzender der
Friisk Foriining), Ilse Johanna Christiansen (Vorsitzende des Frasche Rädj/
Friesenrat Sektion Nord), Thomas Losse
Müller (Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holstein) und Manfred Nissen
(Geschäftsführer der Friisk Foriining).
(Foto: privat)
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SdUs REGIONSMODEL

Regionsmodellen præsenteredes på Sydslesvigkonferencen den 24. januar på Jaruplund Højskole - SdUs næstformænd Ronny Grünewald i vindueskarmen t.v. og Anders Kring på talerstolen t.h.

Hvad handler det om?
[KONTAKT] Ronny Grünewald og Anders Kring lagde op til en bred drøftelse af SdUs såkaldte Regionsmodel på
Sydslesvigkonferencen 24. januar på
Jaruplund Højskole. Regionsmodellen
er lagt på https://prezi.com/qs021upvjvfg/region-sydslesvig/
For at give kritikere og tilhængere
mulighed for at nærlæse SdU-næstformændenes indlæg - samt for at undgå
misforståelser - gengives deres indlæg
efterfølgende:
”SdUs intention er at få undersøgt, om
det kunne være en god idé at samle så
mange mindretalsorganisationer som
muligt og hensigtsmæssigt i én stor
forening. Selve regionsbegrebet er lidt
betændt. Men da barnet skal have et
navn, bør begrebet anses som navnet
på en model. Man kunne også kalde
det Sydslesvig Kommune eller Sydslesvig Amt.
Hvad skal det være godt for?
Etablering af en overordnet struktur,
der er demokratisk legitimeret og i
stand til at træffe beslutninger for den
sydslesvigske helhed.
Besparelser via konsolidering af forvaltningsopgaver.
Demografisk udligning.
Højne bevidsthed og ansvar for helheden.
Hvorfor kan det ikke fortsætte
som hidtil?
Forestil jer et parlament, der ikke kan
træffe juridisk bindende beslutninger, og hvor aftaler udelukkende kan
realiseres ved enstemmighed. Det er
situationen i Samrådet, som er et samarbejdsorgan, hvor det danske mindretals organisationer koordinerer fælles
interesser og initiativer. De enkelte organisationer er selvstændige enheder,
der som foreninger sikrer planlægning
og demokratisk beslutningstagen via
den juridiske ramme, som tysk foreningslov og vedtægter sætter.
Findes ikke
En overbygning, som er i stand til at
træffe juridisk bindende flertalsafgørelser for den sydslesvigske helhed findes
ikke. Dette har til følge, at afgørelser
vedrørende spørgsmål af fælles interesse for hele mindretallet for ofte bliver
trukket i langdrag eller slet ikke bliver
afgjort, fordi parterne ikke kan finde
en fælles holdning. Som eksempler
kan nævnes Tænketanken, Jaruplund
Højskole-sagen, kommunikations- og
oplysningsprojektet og her til sidst en

undersøgelse af en ny struktur for et
samlet mindretal.
Spidst formuleret kan Samrådet betragtes som en uforpligtende sammenkomst af konkurrerende lobbyister.
Lobbyister, der til dels har dannet
uformelle koalitioner.
Helheden i anden række
Dette er hverken forkasteligt eller forunderligt, sørger dog lige netop den
manglende struktur for, at organisationernes repræsentanter helt legitimt i
første linje repræsenterer organisationens primære interesser, mens interessen for helheden kommer i anden
række.
Samrådet
Ikke et ondt ord om Samrådets medlemmer. De er alle, uden undtagelse,
nogle flinke, engagerede og kompetente mennesker. Konstruktionen „Det
sydslesvigske Samråd” er dog i vore
øjne ikke mere end en nødløsning,
som af mange anses for værende et
nødvendigt onde - hvilket så i øvrigt jo
altid er de andres skyld. Derudover er
flere af Samrådets medlemmer strikket
grundigt ind i noget, man kalder dysfunktionelle loyaliteter.
Loyaliteter, der sætter spørgsmålstegn
ved deres habilitet. Ville man lægge
den danske forvaltningslov til grund
for deltagelsen, var Samrådet hurtigt
smeltet sammen fra 19 stemmeberettigede medlemmer til kun 10. Vi har
jo nu engang med mennesker at gøre,
og derfor ville det være naivt at tro,
at familiære eller professionelle bånd
ikke tager indflydelse på de berørte
samrådsmedlemmers meningstilkendegivelser og beslutninger.
I sidste ende er det dog lige netop disse faktorer, der er medansvarlige for,
at mindretallet i sin helhed udvikler sig
mere slæbende, end dette ville være
tilfældet med en anden struktur.
Dyr flerdobbelt forvaltning
Så godt som alle større organisationer
har deres eget bygningsmanagement,
deres egne finans- og personaleafdelinger. Tænkeligt, at der her kunne
spares, og at midlerne kunne komme
mindretallet til gode på mere hensigtsmæssige områder. Derfor ville en konsolidering af forvaltningsopgaver være
mere end anbragt.
Demografisk uligevægt
SSF har ”de gamle”, Skoleforeningen
og SdU ”de unge”. Sådan har det altid

været. Men hvorfor skal det være sådan? Hvorfor er skoler og børnehaver
ikke vedkommende for ”de gamle”,
og hvorfor har de unge svært ved at
engagere sig i andre kulturelle sammenhænge end skole og sportsliv?
Det ville for alle områder være af afgørende betydning, hvis overordnede
emner kom alle ved. En sammensmeltning af de tre ovennævnte organisationer ville føre til en demografisk
ligevægt.
Bevidsthed, ansvar og kritikpunkter
Derudover ville en fusion skærpe
bevidstheden og dermed ansvaret for
helheden i det danske mindretal.
Uigennemtænkt
Ja, regionsmodellen er ganske rigtig
u-igennemtænkt. Det er en model,
en idé, et udkast, et afsæt, som kunne
danne grundlag for, hvordan et demokratisk folkestyre for Sydslesvig kunne
skrues sammen.
Der er kommet en del konstruktiv
kritik. Eksempelvis blev der fra en ung
sydslesviger gjort opmærksom på, at
der savnes et ungdomsråd i modellen,
og at modellen er lidt u-sexet.
Et andet argument var, at identiteten
kunne gå tabt, når gamle organisationer med rig historie og traditioner bliver integreret i en slags kommune.
Dette er relevante argumenter, og
vi ved, at det vil komme til at koste
noget, hvis man vil have noget andet.
Man kan ikke udvikle uden at afvikle.

Har Sydslesvigs et fælles værdigrundlag?
Har Sydslesvig en fælles retning, fælles
mål?
Formår Sydslesvig at tale med én
stemme, og hvor skal man henvende
sig, når man vil i kontakt med det samlede danske mindretal?
Har Sydslesvig en fælles vision og mission?
Har Sydslesvig ikke et fælles økonomisk ansvar overfor de danske skatteydere og derfor en forpligtelse til at
tage stilling til mulige effektiviseringer
og moderniseringer?
Har de sydslesvigske organisationer
ikke et ansvar overfor hinanden?

Tilfældigheder
Eller er disse ting mere eller mindre
overladt til tilfældigheder og afhængig
af, om og hvordan folk kan finde ud af
det med hinanden?
Vi er her for at gøre os vores fællesopgave bevidst og tage et fællesansvar
for, at vi sammen og i fællesskab kan
klæde Sydslesvig på til den fremtid
som venter os.
Lad os gøre en indsats for, at fremtidens mindretal ikke længere udelukkende bliver båret af nogle få ildsjæle,
men at mange får lyst og synes, det er
spændende at udvikle Regionen Sydslesvig.”

KURSUS/ AKTIVITETSHUSET

Udemokratisk
Hvis modellen er udemokratisk, vil enhver dansk og tysk kommune have en
udemokratisk struktur.
Ikke ret realistisk
Rigtigt. Den er ikke ret realistisk, så
længe der er organisationer i Sydslesvig, som ikke kun blankt afviser
modellen, men ikke engang vil give en
undersøgelse en chance.
Svagt
Men ét er sikkert, et fragmenteret mindretal er et svagt mindretal.
Et mindretal, der kun formår at stå
sammen i krisetider, er et kedeligt
foretagende.
Vi må spørge os selv:
Har vi ikke de samme kunder i butikken?
Har vi ikke alle stort set de samme
overordnede udfordringer?
Har vi ikke en fælles opgave?

En enkelt ledig plads
[KONTAKT] Der er en enkelt ledig
plads på Aktivitetshusets glasperlekursus for begyndere mandagene
23.2., 2. og 9. marts kl. 18-21 med
Lise Paulsen.
Kurset koster 29,50 euro plus materialer.
På dette kursus kommer deltagerne til
at dyrke den ældste form for glashånd-

værk –fremstillingen af glasperler.
Kurset er for dem, der aldrig har lavet glasperler før. Man lærer at lave
grundperler, der siden dekoreres med
prikker i forskellige farver og former,
og resulterer i mange forskellige mønstre.
Tilmelding via 0461 150 140 eller
akti@sdu.de.

