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sAnkeLMArk: 60 JAHre Bke

[KONTAKT] Die Europäische Akade-
mie und die Welle Nord des NDR 
laden am Sonnabend, 14. März ab 9 
Uhr zu einer Talkshow über 60 Jahre 
Erfahrungen mit den Bonn-Kopenha-
gener Erklärungen ins Akademiezent-
rum Sankelmark ein.
Zu Beginn spricht Werner Junge mit 
den ehemaligen Generalsekretären 
Peter Iver Johannsen von der deut-
schen Minderheit und Karl Kring von 
der dänischen Minderheit darüber, 
wie Mehrheiten und Minderheiten 
nach dem Krieg im Grenzland noch 
miteinander umgingen.
Beide waren Organisationschefs der 
Minderheiten.
Im zweiten Teil geht es mit den Vor-
sitzenden Hinrich Jürgensen und Jon 
Hardon Hansen um die Zukunftsper-
spektiven der Minderheiten an der 
deutsch-dänischen Grenze.
Zwischen den beiden Gesprächsrun-

den stellt Dr. Jørgen Kühl vor, welche 
Lehren man aus den Entwicklungen 
der letzten 60 Jahre im Grenzland zie-
hen muss.

Die Veranstaltung ist für alle Interes-
sierten offen. Der Eintritt ist frei.
Anmeldungen sind erbeten an die Eu-
ropäische Akademie, Tel. 04630 550.

Rückblick und Ausblick

ssfs HoveDstYreLse

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings 
Hovedstyrelse er indkaldt til åbent 
møde (undtagen sidste dagsordens-
punkt) tirsdag den 17. marts kl. 19 
på Kobbermølle Danske Skole, Was-
sersleben/ Sosti 32, 24955 Harrislee/ 
Harreslev.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer
2. Mødet åbnes
3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra mødet 27. januar
5. Fastlæggelse af den endelige dags-
orden
6. Formandens beretning
7. Præsentation af årsmødeplakaten
8. Nyt fra SSFs udvalg
9. Revideret regnskab 2014, revide-
ret budget 2015 og budget 2016 - 
orientering, drøftelse og godkendelse
10. Eventuelt
11. Lukket møde

Åbent møde 17. marts

[KONTAKT] Når udstillingen 
”Færøene 3x2” åbnes af SSFs 
formand og Mikkelberg-Fondens 
næstformand Jon Hardon Han-
sen, folketingsmedlem Kim 
Andersen (V) og kunsthistoriker 
Inger Smærup Sørensen skær-
torsdag den 2. april kl. 16 på 
Mikkelberg i Hatsted, bevæger 
Mikkelberg/ Nordisk Center for 
Kunst og Cricket sig ud i noget 
ganske nyt:
Et interessant møde mellem tre 
ældre og tre yngre kunstnere in-
denfor færøsk kunst.
Formålet med udstillingen er 
nemlig at skabe kunstnerisk 
dialog mellem to meget forskel-
lige generationer og dermed 
formidle den færøske kunst på 
en ny måde.
Udstillingen tager udgangspunkt 
i tre færøske kunstnere: Bardur 
Jákupsson (1943), Tróndur Pa-
tursson (1944), som begge er til 
stede ved åbningen, og Zacha-
rias Heinesen (1936) - alle tre 
med stor betydning for færøsk 
kunst.
De har til denne udstilling valgt 
hver en ung kunstner, som de 
synes er interessant. Baldur 

Jákupsson har valgt Sámal Blak 
(1983), Tróndur Patursson har 
valgt Brandur Patursson (1977) 
og Zacharias Heinesen har valgt 
Heidrik á Heygum (1983).
Mikkelbergs udstilling er koordi-
neret af kunsthistorikeren Inger 
Smærup Sørensen, Torshavn, 
og Dansk Generalsekretariat i 
Flensborg.
Projektet støttes af Færøernes 
kulturinstitut Mentanargrunnur 
Landsins og Sydslesvigsk For-
ening.
Alle er velkomne til udstillings-
åbningen den 2. april.
Udstillingen kan derefter ses 
frem til 21. juni tirsdage-onsdage 
10-13, torsdage-søndage 11-17 - 
samt efter aftale på 04846 6604.
Planlagt er flere færøske kul-
turindslag - bl.a. omkring mad 
og film på Flensborghus. Men de 
er endnu i deres vorden.
Det er en kær pligt for SSF - 
gerne sammen med ligesindede 
- at initiere og støtte initiativer, 
der retter fokus på nordisk kunst 
og kultur.
Sydslesvig er porten til Norden.

SYDSLESVIGSK FORENING

Fokus på 
færøsk kunst

FYRorkester
[KONTAKT] Bovbjerg FYRorkester giver folkkoncert 
i Egernførde.

100 koncerter
[KONTAKT] Helene Blum og Harald Haugaard ind-
leder en turné med 100 koncerter på Slesvighus.

Festen
[KONTAKT] Dansk teaterforestilling om en familie 
med hemmeligheder - i Flensborg.

Thriller
[KONTAKT] Kraftidioten - en spændingsfilm, som 
filmklubber i Flensborg og Slesvig viser næste uge.

[KONTAKT] Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger har indbudt de søn-
derjyske og sydslesvigske folkedanser-
foreninger til stort folkedanserstævnet i 
Flensborg den 25. april med udgangs-
punkt på Flensborghus kl. 13. Der 
ventes flere hundrede folkedansere.
Kl. 13.30 bliver der optog fra Flens-

borghus til Havnespidsen, hvor 
formanden for SdUs dans- og musik-
udvalg Inger Marie Christensen byder 
velkommen.
Opvisningerne indledes kl. 14.15 og 
afvikles frem til kl. 17 - kun afbrudt af 
en tår kaffe og lidt kage i ny og næ.
Efter en fællesdans går det i sluttet 

trop tilbage til Flensborghus, hvor 
der er gjort klar til spisning kl. 18 og 
”legestue” kl. 20 under ledelse af Elke 
Christesen og Inger Marie Christensen 
og med musik ved Hans Jakob Jessen 
og dennes spillemænd.
Sidste frist for tilmelding til ingerma-
rie@sdu.de er den 30. marts. 

Venter flere hundrede udøvere
Folkedansere fra Sønderjylland og Sydslesvig mødes i Flensborg 25. april. (Arkivfoto: Aage Bracke)

[KONTAKT] Historisk Samfund Søn-
derjylland/ Sydslesvigkredsen minder 
om paneldebatten »60 år med Bonn-
København erklæringerne - og hvad 
så?« i aften, torsdag den 12. marts kl. 
19:30 i mødelokalet Grønland på den 
fhv. Christian Paulsen-Skole i Flens-
borg.
Der er plads til flere interesserede, 
oplyser Samfunds-formand Kirsten la 
Cour, der henleder opmærksomheden 
på, at der jo bliver et panel af ”tunge” 
oplægsholdere, idet publikum for 

første gang kan møde to mindretalsavi-
sers relativt nye chefredaktører i fælles 
debat med GF-formanden og SSW-
landssekretæren.
Medvirkende er nemlig formanden for 
Grænseforeningen Mette Bock MF, 
chefredaktør Jørgen Møllekær, Flens-
borg Avis, chefredaktør Gwyn Nissen, 
Der Nordschleswiger, samt landssekre-
tær Martin Lorenzen fra SSW.
Ordstyrer er SSFs generalsekretær Jens 
A. Christiansen.
Aftenen byder desuden på et lille 

sønderjysk kaffebord med hjemmebag 
og er arrangeret i et samarbejde med 
Sydslesvigsk Forening, Dansk Skolefor-
ening, Den Slesvigske Kvindeforening 
og Aktive Kvinder.
Allerede fra kl. 18 vil der være åbent i 
Center for Undervisningsmidler i stue-
etagen på samme adresse. Her kan 
man se en lille udstilling af materialer 
til undervisningsbrug om emnet samt 
få et indtryk af de nye lokaler.
(Fotos: Lars Salomonsen)

klc

Paneldebat om ”erklæringerne”
Jens A. Christiansen. Martin Lorenzen. Mette Bock. Gwyn Nissen. Jørgen Møllekær.



12.
Slesvig SSW, SSW Slesvig-Flensborg og SSW Rendsborg-Egernførde: Offentlig paneldebat om 
Sliens vandkvalitet, kl. 18 i Slesvig Roklub

13.
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
Læk: Marked kun for kvinder på skolen kl. 17-22

14.
SdU: Petanque-vinterstævne i Ringe på Fyn
Flensborg SSF Skt. Hans: Generalforsamling på Jørgensby-Skolen kl. 13
SSF Egernførde: Gospelworkshop med Bebiane Bøje og Jakob Gunnertoft i kirken kl. 10 - of-
fentlig koncert i kirken kl. 16
SSF: Koncert med Harald Haugaard, Helene Blum og band på Slesvighus kl. 19

15.
SSF Bøglund: Påskebasar i forsamlingshuset kl. 10-17

16.
Borgerforeningen Flensborg: Foredrag med forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, om 
”Digte, der virker” i restauranten kl. 19
Harreslev ældreklub: Pakkelotto på skolen kl. 14.30
SSF og SSW Lyksborg: Generalforsamlinger på skolen kl. 19
Slesvig Folkekor: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19.45-21.30 

17.
Flensborg-Biffen: ”Kraftidioten” vises på Flensborghus kl. 19.30
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole i Flensborg kl. 19-21.30
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Kobbermølle Danske Skole kl. 19
Det Lille Teater Flensborg: ”En aften med Gustav Wied” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
Flensborg SSF og SSW Sporskifte: Generalforsamlinger i Det Danske Hus kl. 19.30
SSW Harreslev: Generalforsamling i Borgerhuset kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Besøg hos Ingrid Matlock, fra ZOB kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF Sønder Brarup/ Stenfelt & menigheden: Senior-eftermiddag i kirkens mødelokale kl. 15
Skovby Seniorklub: Foredrag med Inge Lise Møller om ”En rejse”, i Hærvejshuset kl. 15

18.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med fhv. sygehjælper Lis Ingemann om ”Som luksusvaga-
bond gennem Jylland – i St. St. Blichers fodspor” på Flensborghus kl. 14.30
Valsbøl og omegns Folkedansere: Generalforsamling på Valsbølhus kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSW Lyksborg: Borgermøde i Rudehalle kl. 19
Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
SSF Slesvig by og GEW Schleswig-Flensburg: ”Besat – Berlin møder København” - musikalsk 
aften med Mads Elung-Jensen (tenor) og Dirk Rave (harmonika) på Slesvighus kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Hyggemøde i Ansgarsalen kl. 14.30

19.
SdU: Rock Ya Youngsters inviterer elever fra 6.-10. Klasse til 60er/70er party på Læk Danske 
Skole kl. 18.30-21.30
Det Lille Teater Flensborg: ”En aften med Gustav Wied” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
Flensborg SSW Centrum-Vest: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Sporskifte menighed: Aftensang med foredrag ved pastor Jørgen Holm om ”Bøn” i Det Danske 
Hus kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF Store Solt: Gæster Det Lille Teater og ”En aften med Gustav Wied” i Flensborg kl. 19.30
SSF og SSW Jaruplund-Veding og Sankelmark: Generalforsamlinger på skolen kl. 19
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser ”Kraftidioten” kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Foredrag med Volker Bock om ”Tid og kalender” hos Gertrud Jochim-
sen kl. 15

  Ugen 
der kommer
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skaf et nyt SSF-medlem!
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SØnderBrArUP SSF

[KONTAKT] 35 FDF-ledere og -se-
niorer mødtes sidst på FDF-centret 
Mellerup syd for Agerskov. Her havde 
FDF-sekretær for Syd- og Sønderjyl-
land samt Sydslesvig, Mette laCour, 
inviteret til lederkursus.
Fra Flensborg kom seks FDF-ledere og 
-seniorer, oplyser FDF-leder Sten An-
dersen fra FDF Flensborg. 
Der blev afprøvet forskellige aktivite-
ter; nogle af lederne prøvede kræfter 
med snask over bål.  Andre seniorer 
afprøvede forskellige lege.
”Det er altid vigtigt at komme på le-
derskole i FDF”, siger Sten Andersen. 
Når det så i dette tilfælde både er tæt 
på Flensborg, nemlig på FDF-centret 
Mellerup, og det er Mette laCour, som 

står for lederskolen, så kommer de 
fra Flensborg. ”Vi FDF-ledere ved, at 
vi altid både får mange gode idéer og 
aktiviteter fra Mette laCour med hjem 
til FDF-kredsen i Flensborg”. 
Efter nogle års pause er man i FDF 
rigtig glad for, at dette gode mødested 
er kommet i gang igen; ikke blot fordi 
det ligger tæt på Flensborg, men også 
fordi FDF-centret rummer så mange 
muligheder til FDF-aktiviteter. 
”Nu har vi fået vores rygsæk fyldt op 
med mange gode ideer, og vi har 
mødt gode FDF-ledere fra grænse-
kredsene, så vi klare til mange spæn-
dende FDF-møder både før og efter 
påskeferien”, siger Sten Andersen.

fdf

På givtig lederskole

Deltagerne fra Flensborg: 2. række: Marlon Loelf, Ina Grønvig og Jonas Franzen; 
første række: Johanna Andersen, Kim Paulsen og Sten Andersen. (Foto: privat)

[KONTAKT] Johan Herold fra Århus 
spillede for, da FDF Flensborg indvi-
ede deres nye klaver. Han er lidt af et 
geni med musik. Derfor var det også 
helt naturligt, at det var ham, som blev 
kaldt til Sydslesvig, da det nye klaver 
skulle indvies sidst. Klaveret er en gave 
fra Alssund Y’s Men´s Club.
I to timer sang FDFerne sange fra FDF-
sangbogen March & Lejr, mens Johan 
Herold akkompagnerede på klaveret.
Mellem sangene fortalte han - FDF-
medlem siden 1946 - små anekdoter. 
Som dengang, hvor han ringede til 
Halfdan Rasmussen for at få lov til at 
få “Den lille frække Frederik” og ”Rap-
anden Rasmus” med i FDFernes sang-
bog. Det kom de. Uden beregning.
Eller dengang i i 1969, hvor han be-
søgte en venskabskreds i Skotland 
med sin egen FDF-kreds. Dengang for-
elskede han sig i en skotsk sang.
- Jeg tog melodien med hjem fra Skot-
land og gav den til Bodil, fortæller 
han.
Bodil var forbundssekretær i FPF og fik 
hurtigt skrevet en tekst til melodien. 
Sangen, ”Hjemad fra langfartens even-
tyr”, er nu nr. 53 i March & Lejr og en 
hyldest til de sejlende FDFere i Århus.
Johan Herold er en ildsjæl. Både i FDF 
og i grænsearbejdet.
- FDF er godt, er hans simple svar på, 
hvorfor han har holdt ved i så mange 
år.
Det samme er musikken. Den spiller 
Johan Herold for børn, der er syge af 
kræft. Også for lille Nanna på 3 år, 
hvis ord han tydeligt husker: “Jeg el-
sker dig, Josser”.

sta

Klaverind-
vielse med 
anekdoter

Johan Herold ved FDFs nye klaver, en 
gave fra Alssund Y’s Men´s Club. (Foto: 
privat)

[KONTAKT] SSF Rendsborg-Bydelsdorf 
inviterer til lækker påskefrokost for 
hele familien lørdag den 21. marts kl. 
12 i Ejderhuset i Bydelsdorf.
Der er sørget for tag-selv-bord med 
lækker påskemad, og så er det oven i 
købet billigt: Medlemmer skal kun af 
med 6 euro, børn op til 5 år 4 euro, 
gæster 10 euro. Drikkevarer kan kø-
bes.
Tilmelding inden 18. marts til Mar-
gret Mannes, 04331-6645 932 hhv. 
m.mannes@me.com eller Bente 

Lange 04331-30 932. 
Har man lyst til at bidrage med en 
ret til buffeten, angiv det venligst ved 
tilmeldingen. Udgifter refunderes mod 
kvittering af kassereren.

FORÅRSLOTTO
SSF Rendsborg by inviterer medlem-
merne til forårslotto med tombola fre-
dag den 27. marts kl. 19 i Ejderhuset 
i Bydelsdorf, hvor der venter mange 
flotte gevinster.

Lækker påskefrokost

[KONTAKT] Egernførde SSF greb op 
omkring den danske tradition med 
gækkebreve i 2014, og den tradition 
vil de fortsætte med at pleje. Bestyrel-
sen glæder sig til at tilbringe en hyg-
gelig eftermiddag sammen med for-
håbentligt mange medlemmer lørdag 
21. marts kl. 10-13 i Medborgerhuset, 
hvor man sammen klipper og designer 
gækkebreve. 
Du ved ikke hvad et gækkebrev er? En 
gammel dansk tradition, som arrangø-
ren fortæller mere om på selve dagen. 
I dag er det stadig en god tradition i 
Danmark, at der klippes flotte mønstre 
i papir, pyntes og skrives sjove vers på. 
Afsenderen skriver ikke under med 

sit navn, men sætter en prik for hvert 
bogstav, navnet har. Derefter sendes 
det til en, man har kær, gerne med en 
vintergæk.
Modtageren har nu tre gæt for at finde 
afsenderen. Reglen er, at gættes der 
rigtigt, skylder afsenderen et påskeæg 
til påske. Gætter modtageren ikke, 
hvem der har sendt gækkebrevet in-
den påske, så skylder han afsenderen 
et flot påskeæg.
Af hensyn til materialeindkøb bedes 
om tilmelding senest den 17. marts 
via sekretariatet, tlf. 04351-2527 (brug 
gerne telefonsvareren), eller formand 
Fred Witt, ssf-egernfoerde@t-online.
de

Klipper gækkebreve

[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egern-
førde amt, Gottorp amt og SSFs Hu-
manitære Udvalg indbyder til fælles 
ældreeftermiddag for alle medlem-
mer i Rendsborg-Egernførde amt og 
Gottorp amt onsdag den 22. april kl. 
15 på Seehotel Försterhaus, Beekstr. 
41, 24811 Okslev/ Owschlag.
Der bliver underholdning ved Lene 
Krämer Duo, festligt kaffebord med 

fællessang og tombola. 
Entréen inkl. kaffebord og under-
holdning er sat til 5 euro, bus fra 
Egernførde - afgang kl. 14 fra Med-
borgerhuset - koster 2 euro.
Tilmelding til Dansk Sekretariat 
Egernførde, tlf. 04351-2527 (uden-
for kontortid: indtal besked på tele-
fonsvareren) hhv. Dansk Sekretariat 
Slesvig, tlf. 04621 23888.

Fælles ældreeftermiddag

[KONTAKT] Traditionen tro spiste man 
en lækker gang ”Grünkohl reichlich 
satt”,  inden selve generalforsamlingen 
forleden i Sønderbrarup SSF begyndte. 
Kaffekopperne kom på bordet, og kl. 
20 startede generalforsamlingen.
SSF-formand Christiane Christiansen 
aflagde en fyldig årsberetning, hvor 
eneste bemærkning var, at loppemar-

kedet sent på året var knapt så godt 
besøgt som det plejer.
Kasserer Margit Volkmann aflagde en 
kort, præcis og sammenhængende 
kasseberetning. Revisor Anne Grete S. 
Jessen aflagde revisorernes beretning 
og attesterede kasseren en ordentlig 
kasseføring.
Beretningerne blev enstemmigt god-

kendt og bestyrelsen tildelt decharge.
Valgene var, bortset fra en ny 2. bisid-
der, genvalg over hele linjen.
Under punktet eventuelt fortalte den 
nye præst, Nikolaj Steen, om sit ar-
bejde, sine ideer og visioner for frem-
tiden.

ts

Sønderbrarup SSF, den gen-/ nyvalgte bestyrelse med delegerede og revisor men uden sygemeldte. (Foto: privat)

En nem generalforsamling



HEUTE: INFO & PODIUM

AKUSTISK FOLKEMUSIK I EGERNFØRDE

HUMANITÆRT UDVALG

BORGERFORENINGEN FLENSBORG

LÆK
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GLASBJERGENE PÅ FLENSBORGHUS

25 ÅRS JUBILÆUM

[KONTAKT] Under overskriften 
Glasbjergene indbyder SSFs Huma-
nitære Udvalg, Sydslesvigs danske 
Kunstforening og Helligåndskirkens 
menighed til foredrag og korkoncert 
på Flensborghus lørdag den 21. marts 
kl. 14.30.
Entré og kaffe 4 euro; tilmelding til 
Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126 
senest mandag den 16. marts.
Malere, digtere og komponister har al-
tid inspireret hinanden. Det er kendt, 

at mange malere arbejder bedst til 
klingende musik, at mange forfattere 
bruger metaforer fra musikkens ver-
den, og at mange komponister forestil-
ler sig, at deres musik har farver, mør-
ke, lys og gyldne snit. Man taler også 
om, at der kan være musik i et billede, 
og at et digt kan være farvestrålende.
Glasbjergene er resultat af et kunstne-
risk 3-trins forløb: Fra maleri til digt til 
musik. Forfatteren Eva Chortsen har 
udvalgt 12 kendte malerier og tolket 

dem i 12 digte, som John Høybye har 
sat i musik.
Det medvirkende Ars Nova-kor fra 
Slagelse har tidligere sunget større og 
mindre værker af John Høybye og har 
også denne gang arbejdet med den 
spændende proces at indstudere de 
12 satser i Glasbjergene.
Koret har inviteret pianist Mads Gra-
num og basist Mikkel Nielsen til at 
ledsage værket.

Fra maleri og digt til musik

Ars Nova-koret medvirker ved Glasbjergene-arrangementet på Flensborghus lørdag 
den 21. marts kl. 14.30. Har man lyst til at høre mere, deltager koret i gudstjene-
sten i Helligåndskirken søndag den 22. marts kl. 10, og giver en offentlig koncert 
på 30 minutter efter gudstjenesten.

[KONTAKT] Onsdag den 18. marts kl. 
14.30 indbyder SSFs Humanitære Ud-
valg til foredrag på Flensborghus med 
fhv. sygehjælper Lis Ingemann, der 
tager deltagerne med i St. St. Blichers 
fodspor i foredraget ”Som luksusvaga-
bond gennem Jylland”.
Entré inkl. kaffe 4 euro; tilmelding til 
Bysekretariatet, tlf. 0461-14408 126 
senest i morgen, fredag den 13. marts 

kl. 12.
”Jeg er ikke nogen vandrertype, jeg er 
mere en lille kone i god foderstand«, 
griner Lis Ingemann. Hun bor på 
Midtfyn, og da hendes sygehjælper-
kolleger i sin tid alle skulle langt sydpå, 
bestemte hun sig for at tage nordpå. 
Sådan fødtes ideen, som hun gentog 
i mange sommerferier, hvor hun sled 
tre barnevogne op på de midtjyske 

landeveje.
»Man skal slippe fantasien løs og slå 
vingerne ud, så kommer det til én det 
hele«, fortæller hun. »Man møder en 
masse sjove mennesker. Først og frem-
mest interesserer Blicher mig meget, 
og for at få ham helt ind under huden, 
er man jo nødt til at komme til fods, 
ligesom han selv gjorde, og komme 
tilbage i datiden«.

Luksusvagabond i Jylland

[KONTAKT] Dansk Sundhedstjenestes mangeårige 
fodplejer i Slesvig, Gitte Braun, har i år været ansat 
på Sundhedstjenesten i 25 år.
Hun har igennem de 25 år tilset utrolig mange fød-
der og er stadig glad for sit arbejde.
Dansk Sundhedstjeneste takker Gitte for hendes 
store indsats og venlige og professionelle måde at 
være på overfor kunder og kollegaer.
Tillykke med de 25 år, Gitte!
Gitte Braun arbejder på stationerne i Slesvig og Læk 
men tilser også enkelte fodplejeklienter i eget hjem. 
Man træffer Gitte på tlf. 0461 570 58 121 mandag 
til torsdag kl. 7.30-13.30. 

Tillykke, Gitte Braun!

Fodplejer Gitte Braun. 
(Foto: privat)

[KONTAKT] Læk Ungdomsforening 
indbyder til generalforsamling fredag 
den 27. marts klokken 20 i UFs klub-
hus Propst-Nissen-Weg 59 i 25917 
Læk/ Leck.
Dagsordenen bliver ifølge vedtægter 
med blandt andet beretninger, valg til 

bestyrelsen og ændring af kontingent.
Forslag, som ønskes behandlet på 
mødet, skal være formanden i hænde 
senest den 20. marts.

På bestyrelsens vegne,
Sven Johannsen

Generalforsamling

[KONTAKT] I morgen, fredag den 13. 
marts kl. 17-22 er der marked kun for 
kvinder i Læk Danske Skoles sportshal, 
Propst-Nissen-Weg 55 i 25917 Læk/ 
Leck.
Her sælger kvinder til kvinder, hvad 

kvinder interesserer sig for; alt fra sko 
til hatte, dekorationer og andet.
Mænd kan hygge sig, mens de venter, 
i UFs klubhus med vand, øl, kaffe og 
lidt til ganen, bl.a. grillpølser.

Marked kun for kvinder

[KONTAKT] Den selskabelige forening 
Borgerforeningen indbyder til foredrag 
med forstander Jørgen Carlsen, Te-
strup Højskole, mandag den 16. marts 
kl. 19 i Restaurant Borgerforeningen i 
Flensborg.
Foredraget lyder: ”Digte, der virker. 
Om højskolesangbogens univers af for-
undring og nærvær.”
Jørgen Carlsen er medredaktør af den 
nyeste 18. udgave af højskolesangbo-
gen. Han guider med brug af klaveret 
forsamlingen ind i sangenes univers og 
præsenterer en række sange, og ser 
nærmere på forholdet mellem traditi-
on og fornyelse i både tekst og melodi.
Samtidig kaster han lys over højsko-
lesangen og dens betydning: Hvorfor 
er det vigtigt at synge? Hvad er en 
god højskolesang? På hvilke måder 

formidler en højskolesang nærvær og 
livsindsigt?
Spisning til indledning er wienerschnit-
zel med tilbehør, og hertil er tilmel-
ding nødvendig senest lørdag den 14. 
marts på tlf. (0461) 23385.

IHO

[KONTAKT] Der SSW-Ortsverein 
Schleswig und die SSW-Kreisverbände 
Schleswig-Flensburg und Rendsburg-
Eckernförde laden ein zur Podiums-
diskussion am heutigen 12. März ab 
18 Uhr im Slesvig Roklub, Schleswig, 
Luisenbad 6.
Der Zustand der Schlei ist ein Thema, 
das über Jahrzehnte in der Öffentlich-
keit behandelt und diskutiert wird. 
Seit langem sorgen sich Bürger und 
Gruppierungen u.a. um die schlechte 
Wasserqualität, den hohen Nährstoff-
gehalt, das Auftreten von Zerkarien 
und das Badeverbot.

Mit dieser Veranstaltung möchte der 
SSW den aktuellen Zustand der Schlei 
beschreiben und Lösungen aufzeigen 
und hat deshalb Experten der ver-
schiedenen Interessengruppen rund 
um die Schlei gebeten, an der Podi-
umsdiskussion und Informationsver-
anstaltung am heutigen Donnerstag, 
12. März ab 18 Uhr im Slesvig Roklub, 
Schleswig, Luisenbad 6, teilzunehmen.
Einleitung: Flemming Meyer, MdL 
SSW, Moderation: Dr. Svend Duggen, 
Diplomgeologe, Podiumsteilnehmer: 
Dr. Arthur Christiansen, Bürgermeis-
ter Stadt Schleswig, Klaus-Peter Dau, 

Vorsitzender des Kreisbauernverban-
des Schleswig-Flensburg, Fritz Laß, 
Interessengemeinschaft Umwelt, Jörn 
Roß, Schleifischer, Torsten Arms, Kreis 
Schleswig-Flensburg/ Wasserwirtschaft, 
Karl Walther, Fischer, Landwirt und 
Vorsitzender der Initiative „Schlei – 
Informations- und Erlebniszentrum 
SIEZ“.
Außerdem: Information, Austausch 
und Vernetzung an den Informations-
ständen der Organisationen, Vereine 
und der Schüler der A.P. Møller-
Skolen.

Wasserqualität der Schlei

[KONTAKT] Fredag den 20. marts kl. 
20 giver Bovbjerg FYRorkester koncert 
i Medborgerhuset i Egernførde, invite-
ret af SSF.
I 2014 gik SSF Egernførdes bestyrelses-
tur til Lemvig, hvor man bl.a. besøgte 
Bovbjerg Fyr og lærte Flemming Lisby 
at kende. Efter en hyggelig sangaften 
med banjo og guitar inviterede besty-
relsen ham med sit orkester.
Koncerten den 20. marts med Bov-
bjerg FYRorkester byder på et spæn-
dende og medrivende program; en 
god musikalsk oplevelse.
Billetter kan købes på Egernførde-

sekretariatet, tlf. 04351-2527, via 
ssf-billetten.de, +49 461 14408 125, 
på SSFs andre sekretariater, i Aktivi-
tetshuset Flensborg, sh:z Ticketcenter, 
Nikolaistr. 7 i Flensborg samt ved ind-
gangen til 10 euro for medlemmer og 
14 for ikke-medlemmer. 
Bovbjerg FYRorkester er sammensat af 
frivillige fyrvenner og har igennem de 
seneste fem år været husorkester ved 
arrangementer på Bovbjerg Fyr, hvor 
de spiller til ferniseringer, musikaftner, 
markedsdage, fyrets mærkedage osv.
Fyret blev i 2007 omdannet til kul-
turhus, og er i dag særdeles besøgt af 

både lokale og turister i området.
Orkestret spiller overvejende akustisk 
folkemusik - ind imellem suppleret 
med Eva Hermann som vokal solist. I 
den rette stemning spilles også gerne 
valse- og sømandspotpourri - et sus fra 
det hjemlige Vesterhav - og måske et 
syng-med-repertoire. 
Orkestret består af Jens Anton Schmidt 
– basguitar, Eva Hermann – fløjte og 
vokal, Flemming Lisby – banjo, Lise 
Kristiansen – klarinet, og Jørn Kristian-
sen – harmonika.

 

Bovbjerg FYRorkester in concert

Bovbjerg FYRorkester til koncert i 
Egernførde 20. marts.

Digte, der 
virker

Forstander Jørgen Carlsen.



FLENSBORG BYKIRKE

SKURKE & HELTE

FOLKBALTICA

BIBLIOTEKERNE

GRENZLAND

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Flensborg Avis -  torsdag den 12. marts 2015 - side 4

Grænse(løs)latter

Til dig, der elsker bøger

[KONTAKT] Marts står i humorens 
tegn på biblioteket. Forskellige akti-
viteter og udstillinger sætter fokus på 
humor. Blandt andet kan man opleve 
Den Slesvigske Samling omdannet til 
kostald og Gustav Winklers flotte mod-
vindscykel, som er udstillet i Flensborg 
Bibliotek.
Der er særlige arrangementer på pla-
katen denne måned, som løbende 
bliver omtalt i pressen.

OLSEN-BANDEN
De næste to lørdage, viser vi alle de 
Olsen-Banden-film vi kan nå i bib-
liotekets åbningstid. Medbring gerne 
dine egen biografstol eller sofa.
Lørdag den 14. og 21. marts kl. 10-14. 

Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59.

GRÆNSELATTER
Radiovært Anders Bonde – kendt fra 
DR P4-Syds morgenradio - fortæller 
om humor i Danmark og Tyskland. 
Er humor en kulturel barriere eller en 
murbrækker, der nedbryder fordom-
me og skaber forståelse? Og hvis det 
lyder kedeligt, så tager du fejl. Anders 
Bonde er ikke kun radiovært, han er 
også rigtig sjov, og så er han flyttet til 
Sydslesvig
Mandag den 16. marts kl. 17. Slesvig 
Bibliotek, Bismarcksgade 18a.
 rj

[KONTAKT] Du er lige blevet færdig 
med at læse en bog. Den var god, 
og du har lyst til at tale om den, el-
ler du har læst en bog, hvor du ikke 
helt fandt ud af, hvad forfatteren ville. 
Hvor ville det være dejligt at kunne 
diskutere bogen med andre.
Ofte bliver litteratur en større oplevel-
se, når man deler læseoplevelsen med 
andre og under samtalen kommer der 
nye vinkler frem.
Dansk Centralbibliotek har flere læ-
seklubber. Klubberne mødes en gang 
om måneden og hver gang tager det 
max. en time. Biblioteket sørger for at 
bestille bøger til læseklubberne.

SVENSKE FORFATTERE
Læseklubben læser og taler om ”En 
mand der hedder Ove”. Det er en 
humoristisk bog af den svenske forfat-
ter Fredrik Backman. Ove en 59-årig 
gnavenmand, som har gjort det til sin 
opgave at kontrollere alt og alle i bo-
ligforeningen. Men bag Oves bitterhed 
findes en historie om sorg. Forfatteren 
har skrevet en populær og skæv bog, 
som alle p.t. ønsker at læse.
Nu har du chancen i læseklubben. 
Bogen kan afhentes på Flensborg Bib-
liotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Afhentning er samtidig tilmelding til 
læseklubben, hvor der er plads til 10 
deltagere. 
Læseklubben arrangeres i samarbejde 
med Foreningen Norden

TRÆN DIT DANSK
I ”læs-let-klubben” læses lette bøger. 
Klubben henvender sig til læsere, som 
har svært ved at læse eller har gået på 
dansk-kursus og vil vedligeholde eller 
forbedre sproget. Biblioteket har to 
læs-let-klubber, som læser bøger i for-
skellig sværhedsgrad. Har du spørgs-
mål til læseklubberne og sværhedsgra-
den, kan du kontakte bibliotekarerne 
Malene Leth eller Lene Lund.
For tiden mødes klubberne om man-
dagen. Klubben med de letteste bøger 
mødes kl. 16.30. Den anden mødes 
10.15.

LÆSEKLUB I SLESVIG
Carsten Reyhé leder bibliotekets læ-
seklub, som mødes en torsdag om 
måneden på Slesvig Bibliotek. Vil du 
være med, kontakt bibliotekar Carsten 
Reyhé på Slesvig Bibliotek, Bismarks-
gade 18A, 04621 98 80 54.

LÆSEKLUB I FLENSBORG
Bibliotekets læseklub i Flensborg 
læser romaner af nordiske forfattere. 
Læseklubben mødes en onsdag om 
måneden kl. 18.30. Vil du høre mere, 
kontakt bibliotekar Lene Lund på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59, 0461 86970 hhv. dcb@
dcbib.dk

Spuren der Eisenbahn
[KONTAKT] 24.-25. April bietet die 
Nordsee Akademie in Leck ein Semi-
nar mit Exkursion auf den Spuren der 
Eisenbahn zwischen Nordfriesland 
und Nordschleswig an. Referenten 
sind Georg Böhm, Technischer Bun-
desbahnamtsrat a. D., und Dr. Herle 
Forbrich, pädagogische Mitarbeiterin 
der Nordsee Akademie.
Das Seminar beginnt am Freitag um 
16 Uhr und endet am Samstag um 
19.30 Uhr.
Nach einem einführenden Vortrag 
über Verkehrsstrecken und Bahnhofsge-

bäude sowie dem Besuch des Bahnho-
fes in Leck besuchen die Teilnehmer 
Bahnhöfe und Haltepunkte entlang der 
Marschbahn, der ehemaligen Bahnstre-
cke Tønder-Højer Sluse und der Klein-
bahn Niebüll-Dagebüll.
Dabei lernen sie einen besonderen 
Aspekt der Verkehrsgeschichte und 
Baukultur im Grenzland kennen.
Anmeldung und Information: Nordsee 
Akademie, Flensburger Str. 18, 25917 
Leck,  04662-87050 bzw. info@
nordsee-akademie.de

Fælles tiltag for alle
[KONTAKT] De fem danske kirker/ 
menigheder i Flensborg arbejder sam-
men. Under overskriften ”Flensborg 
Bykirke” gøres der her på KONTAKT 
opmærksom på den nærmeste tids 
fælles tiltag; hvor alle kirkernes med-
lemmer naturligvis er lige velkomne.

13.3. 18.00 Sct. Hans
Spaghettigudstjeneste. Der er ris i stedet 
for pasta.

14.3. 9.00 Christianslyst
Fælles Konfirmandlejr for hele Sydsles-
vig til søndag den 15.3.

19.3. 19.30 Sporskifte
Vi synger sammen og efterfølgende 
foredrag om ”bøn” ved pastor Preben 
K. Mogensen.

20.3. Christianslyst
Menighedernes Christianslyst-weekend 
2015. Fra fredag aften til lørdag 21.3. 
eftermiddag.

24.3. 18.30 Ansgar
Generalforsamlinger: KFUM/K i Sydsles-
vig og Bangladeshkredsen/ Danmission i 
Sydslesvig. Morten Mortensen, formand 
for kredsen og medlem af den nydan-
nede danske styregruppe, fortæller om 
situationen på kostskolen i Saraswatipur 
(foto), som Sydslesvig støtter. Der serve-
res smørrebrød ved mødets begyndelse.

26.3. 17.00 Ansgar
Aftensang. High tea og kort foredrag. 
Serie om kristen mission ude i verden. 
Denne gang med Hans Osterheld om 
Brasilien.

28.3. 9.00 Ansgar-Harreslev
Harreslev-Hanved og Ansgar på kon-
firmandtur til Slesvig, domkirken og 
bibelcentret.

28.3. 15.00 Helligåndskirkens menig-
hedslokaler (Stuhrs Allé 17). Organist 
Stephan Krueger inviterer alle tiol at 
lære og øve på påskens salmer.

5.4. 6.30 Ansgar
Påskemorgensang før solopgang. Ef-
terfølgende morgenbord i menigheds-
huset.

Elever på på kostskolen i Saraswatipur støttes af Bangladeshkredsen i Sydslesvig

Søsy-koncert med filmmusik
[KONTAKT] Musik fra Star Wars, 
Godfather, Pirates of the Caribbean og 
meget mere af slagsen præsenteres af 
SSFs husorkester, Sønderjyllands Sym-
foniorkester og Filharmonisk Kor ved 
en offentlig koncert fredag den 20. 

marts kl. 20 i Tyske Hus/ Deutsches 
Haus i Flensborg.
Konferencieren, superhelte-eksperten 
Jakob Stegelmann tager publikum med 
på et underholdende besøg hos film-
verdenens heltede helte og skurkagtige 

skurke. De tager med Superman og 
Batman på arbejde - og drager ud i 
verdensrummet med Star Wars.
Orkestret bliver dirigeret af David Fir-
man, som selv er filmkomponist. 
www.sdjsymfoni.dk

[KONTAKT] folkBaltica e.V., grundlagt 
i november 2014, har pr. 1. april ansat 
Juliana Maria Thun (27) som forret-
ningsfører. Dette års festival løber af 
stabelen 6.-10. maj i region Sønderjyl-
land/ Slesvig og er stort set tilrettelagt, 
men i de kommende sæsoner overta-
ger hun det fulde administrative ansvar 
for den samlede organisation.
Den danske violinist og komponist Ha-
rald Haugaard er som de seneste to år 
kunstnerisk leder af festivalen.
Juliana Thun har studeret spansk og 
italiensk filologi ved universiteterne i 
Kiel og Valencia foruden kultur-sprog-

medier ved Europauniversitetet i 
Flensborg.
Siden maj 2014 har hun været ansat 
ved Schleswig-Holstein Musik-Festivals 
afdeling for sponsorer, hvorfra hun 
medbringer de rette kvalifikationer til 
arbejdet som folkBalticas forretnings-
fører.
Musikken indgår i hendes personlige 
interesser, da hun er en habil klarinet-
tist og pianist.
”Med Juliana Thun har vi vundet en 
engageret og på mange felter kom-
petent forretningsfører. Dermed er vi 
kommet et godt stykke videre med 

stabiliseringen og professionaliserin-
gen af folkBaltica-festivalen”, udtaler 
formanden for folkBaltica e.V. Torge 
Korff (Flensborg By).
Juliana Thuns første officielle arbejds-
opgave bliver den 17. marts, når den 
kommende folkBaltica-festival præ-
senteres på et pressemøde på ECMI i 
Flensborg.
”Musik forbinder mennesker over 
grænserne og den 11. festival bliver 
også et smukt samarbejde mellem 
naboerne Tyskland og Danmark, som 
jeg, der er født i Flensborg, ser frem til. 
Men først og fremmest glæder jeg mig 

til den kreative dialog med den kunst-
neriske leder Harald Haugaard. Jeg 
har kastet et blik på det kommende 
festivalprogram, og jeg ser allerede 
frem til at møde og lytte til de mange 
kunstnere”, udtaler Juliana Thun.

Ny forretningsfører

Juliana Maria Thun, folkBaltica-forret-
ningsfører fra 1. april. (Foto: privat)
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Alle familier har en hemmelighed
[KONTAKT] Lørdag den 21. marts kl. 
20 præsenterer Folketeatret og SSF 
”Festen” af Thomas Vinterberg og 
Mogens Rukov i Bo Hansens sceniske 
version på Flensborg teater.
Familie og venner indfinder sig på 
godset, hvor far Helges 60-års fødsels-
dag skal fejres. Den festlige anledning 
til trods lurer sorgen over lillesøsterens 
nylige død.
Midt under festen rejser Helges ældste 
søn Christian sig op med to taler i hån-
den. Et årelangt misbrug af Christian 
og den afdøde tvillingesøster blotlæg-
ges foran de intetanende gæster. På 
anklagebænken sidder festens midt-

punkt, deres far, fødselaren, som ikke 
blot har incest, men også sin datters 
selvmord på samvittigheden.
Festens deltagere vælger i første om-
gang at overhøre anklagerne og feste 
videre, men familiens løgn får endnu 
et vidne, da datteren Helene læser 
afskedsbrevet fra sin søster højt. Sand-
heden begynder langsomt at gå op for 
de rystede gæster og de måske med-
vidende familiemedlemmer. En nat i 
erkendelsernes vridemaskine bringer 
familien mod en ny dag, hvor Helge 
afmægtigt afgiver sin tilståelse over 
morgenmaden. 
I rollen som Helge fejrer Steen Spring-

borg sit 40-års skuespillerjubilæum, og 
som hans kone ses Susanne Breuning. 
Rollen som Christian spilles af Mads 
Knarreborg og de to andre søskende 
af Nikolaj Bjørn-Andersen og Julie Ag-
nete Vang.
Udover dem ses på scenen Christo-
pher Læssø, Lise Koefoed, Meike 
Bahnsen, Ulver Skuli Abildgaard, Jes-
per Riefenstahl, Sofie Torp og Troels 
II Munk. 
Festen er instrueret af Geir Sveaass og 
med scenografi ved Marianne Nilsson.
www.folketeatret.dk 

”Festen” - 21. marts på Flensborg teater. (Foto: Thomas Petri)

Nordisk spændingsfilm
i Flensborg og Slesvig
[KONTAKT] Den norske instruktør 
Hans Petter Molands norsk-svensk-
danske film Kraftidioten fra 2014 står 
på plakaten, når Flensborg-Biffen 
tirsdag den 17. marts kl. 19.30 på 
Flensborghus og Slesvighus-biografen i 
Slesvig torsdag den 19. marts kl. 19.30 
åbner op for en ny filmaften - gratis for 
publikum men opkrævende 5 euro, 
hvis man ønsker at nyde ost og rødvin 
til.

I Flensborg-biffen kommer man bare, 
men ønsker man den kulinariske ny-
delse i forbindelse med filmsforevis-
ning i Slesvig, melder man sin ankomst 
gerne to dage inden på 04621 23888.
Nils kører sneplov i de norske fjelde 
og er netop blevet valgt som ”Årets 
mand”, da han får at vide, at hans søn 
er død af en overdosis. Overbevist om, 
at det er en løgn, som dækker over 
noget helt andet, beslutter han sig for 

at finde sandheden og tage hævn. 
Iskold hævn. Listen er lang, men tæt 
fulgt af heldet og sin trofaste sneplov 
arbejder han sig metodisk gennem 
narkogangsternes rækker, indtil han 
når til bagmanden.
Kunne man lide ”Fargo” eller serien 
”Lillyhammer”, vil man holde af 
denne sorte komedie med bl.a. Stel-
lan Skarsgaard, Bruno Ganz og Birgitte 
Hjort Sørensen i hovedrollerne.

Tæt fulgt af sin trofaste sneplov arbejder Nils sig metodisk gennem narkogangsternes rækker for at hævne sønnens død. (Foto 
fra filmen)

Blum & Haugaard
Band i Slesvig
[KONTAKT] Lørdag den 14. marts kl. 
19 er der release-koncert med Helene 
Blum og Harald Haugaard og band på 
Slesvighus i Slesvig. Koncerten varer 3 
x 1 time.
Udgivelsen af albummet “Lys & For-
fald” i morgen, fredag sender Blum 
& Haugaard Band på en verdensom-
spændende turné med over 100 kon-
certer, der skydes i gang med release-
koncerten på Slesvighus. 
Violinisten og komponisten Harald 
Haugaards tredje album “Lys & For-
fald” afslutter en trilogi med de an-
melderroste “Burning Fields” og “Den 
Femte Søster” som de første to. En 
trilogi, der i musik fortæller om steder, 
mennesker og hændelser. 
I den anledning giver Harald Hau-
gaard og band en helt speciel og kon-
ceptuel koncert, hvor alle tre albums 

bliver spillet live i kronologisk række-
følge. Hvert af de tre sæt er kopier af 
de tre albums – musikken spilles i den 
rækkefølge, den er udgivet.
Projektet er sjældent set og hørt, men 
da Haugaard holder fast i albummet 
som kunstform, venter der publikum 
en helt speciel kunstnerisk oplevelse. 
Med sig på scenen har Haugaard nog-
le af de musikere, der har været helt 
centrale i tilblivelsen af de tre albums 
og de mange turnéer, de har spillet 
de seneste fem år: slagtøj Sune Rah-
bek, guitarer Mikkel Grue og Rasmus 
Zeeberg, cello Kirstine Elise Pedersen 
og ikke mindst sangerinden Helene 
Blum.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter Flensborg, 
Nikolaistr. 7, samt ved indgangen.

Helene Blum og Harald Haugaard med band starter deres verdensomspændende 
turné med en tre timers koncert i Slesvig nu på lørdag. (Foto: Sigrid Nygaard)

Sysleaften med Pia
[KONTAKT] Torsdag den 19. marts 
kl. 19-21 er der atter sysleaften for 
håndarbejdsglade på Aktivitetshuset i 
Nørregade/ Norderstrasse i Flensborg, 
hvor man blot kommer uden at melde 
sig til.
Og hvor det også er gratis at være 
med.
Pia Lyngsie fra Læsø kommer med et 

oplæg om strikkede sokker og sjaler.
Næste møde finder sted 6. maj.

PÅSKETING
Vil man lave påsketing med Helge 
Bastiansen, er der kursus 18. marts kl. 
17-19.
Tilmelding til Akti er påkrævet. Mate-
riale betales.


