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Ugens overskrifter

JARUPLUND HØJSKOLE

Kormusik
[KONTAKT] Juelsminde Kirkekor gæster Christianslyst, Egernførde og Flensborg - med arrangementer
alle tre steder.

Læs mere på KONTAKT side 2

Kulturdebat
[KONTAKT] Kulturminister Anke Spoorendonk gæster Bydelsdorf for - sammen med andre - at belyse
”kulturknudepunkter” på landet.

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

Sejltur
[KONTAKT] Slesvig danske menighed var ude at
sejle. 50 deltagere havde det pragtfuldt; her nogle
af dem.

Læs mere på KONTAKT side 4

Berlin-møde
[KONTAKT] Mindretalsrådet uddybede aktuelle
mindretalspolitiske temaer med forbundsdagens indenrigsudvalg i Berlin.

Læs mere på KONTAKT side 4

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Efter generalforsamlingerne

[KONTAKT] SSFs by- og amtsgeneralforsamlinger er vel overstået. Ifølge vore vedtægter har
bl.a. amtsformændene stået til
genvalg, nyvalg og kampvalg.
Tillykke til de nye - og stor tak
for engagement til dem, der fratrådte.
I Flensborg amt er det Karsten
Weber fra Kobbermølle, der
tager over efter Peter Kreutzer. I
Husum amt er fhv. næstformand
Jörn Fischer valgt til Lars Sørensens afløser.
Ejdersted har valgt Andreas Berg
til formand, efter at posten var
vakant et stykke tid. I Rendsborg/
Egernførde har de delegerede
valgt deres tidligere amtsformand
Anne Mette Jensen som Hauke
Paulsens efterfølger.
I Gottorp har der været kampvalg mellem amtsformand Franz
Dittrich og næstformand Kai-Michael Nielsen. Et flertal genvalgte
amtsformanden.
I både Sydtønder amt og Flensborg by var der genvalg. Ralf
Hansen hhv. Preben Kortnum
Mogensen fortsætter.
Også et stort tillykke til alle de
andre nyvalgte og genvalgte
medlemmer af SSFs syv amtsstyrelser. Og samtidig skal der lyde
en stor tak for indsats til alle, der
stoppede.
På amtsgeneralforsamlingerne
har man diskuteret sammenlæg-

ninger af distrikter: ”afvikling
lig udvikling” kontra ”afvikling
lig tilbagegang”. Der er fordele
og ulemper ved bevarelsen af
distrikternes nuværende størrelse
eller en sammenlægning til større
enheder.
I de små distrikter har det visse
steder været svært at få valgt en
fuldtallig bestyrelse. Små distrikter kan af naturlige grunde ikke
tilbyde et større fællesskab gennem foreningsaktivitet. Omvendt
kan små distrikter byde på mere
personlige og hyggelige samværsformer. Men det kan også blive
så småt, at ellers gode arrangementer ikke skaber den ønskede
fællesskabsfølelse.
De store distrikter kan byde
på det store fællesskab. De har
større økonomiske muligheder
for at tilbyde et bredere og mere
varieret kulturtilbud.
Faren ved de meget store distrikter er, at de kan fremme
anonymiteten og skabe enklaver,
der ikke fremmer det store fællesskab.
Ét er dog givet: Det er distrikternes bestyrelser og medlemmer,
der afgør, om de ønsker at fusionere med et eller flere nabodistrikter eller ej.
Samtidig bør SSF dog løbende
drøfte udviklingen og rammerne
for et optimalt foreningsliv.
SYDSLESVIGSK FORENING

Jaruplund Højskoles bestyrelse og forstander Karsten B. Dressø byder velkommen til åben konference og etablering af en skolekreds omkring Jaruplund Højskole på lørdag. (Foto: Lars Salomonsen)

Skolekreds etableres
[KONTAKT] Bestyrelsen for Jaruplund
Højskole inviterer til åben konference
på højskolen lørdag den 30. maj kl.
12 med det formål at etablere en
skolekreds for højskolen, at orientere
om Jaruplund Højskoles udvikling,
værdigrundlag, vision og mission samt
nye linje, at orientere om hvad en
skolekreds er, og at orientere om bestyrelsens sammensætning, og beskrive
værdien for den enkelte i at være med
i skolekredsen og værdien for højskolen.
Skolekredsen kommer til at bestå af en
kreds af venner, som også ønsker det
bedste for den videre udvikling af den

eneste danske højskole i Sydslesvig.
Tankerne er, at medlemmerne af skolekredsen knyttes tættere til Jaruplund
Højskole og støtter op omkring denne
samt er positive ambassadører m.m.
for skolen og dens mange tilbud.
Jaruplund Højskole har siden indvielsen i 1950 og frem til i dag gjort en
positiv forskel for mange mennesker
fra såvel Danmark, Sydslesvig som andre europæiske lande, og det ønsker
den fortsat at gøre samt at give endnu
flere mennesker mulighed for denne
type oplevelser.
Kl. 12 fællesspisning, kl. 13 velkomst
og formål med dagen samt oplæg:

Hvordan fungerer højskolerne i Danmark i dag? kort udviklingsperspektiv,
kl. 13.30 orientering om Jaruplund
Højskoles udviklingsproces, værdigrundlag, vision, mission og målsætninger samt nye linjer og tiltag, kl. 14.30
kaffepause og dialoger, kl. 15: Hvorfor
en skolekreds – en kreds af venner? Kl.
15.45 Sådan fortsætter det, rundvisning og afslutning med mulighed for at
man kan skrive sig op som interesseret
i at blive medlem af skolekredsen.
Tilmelding er ønskelig a.h.t. maden:
+49 (0) 4630 9691 40 hhv. kontoret@jaruplund.de

OKSBØL FORÅRS-/ KUNSTNERMARKED

Fra et tidligere års forårs- og kunstnermarked i Oksbøl. (Foto: privat)

30 udstillere melder klar
[KONTAKT] I weekenden 30./31.
maj afholder SSF Munkbrarup-Ves
sit 6. forårsmarked/ kunstmarked i
Oksbøl Forsamlingshus, Oxbüll-Süd
8, 24999 Wees. Der er åbent lørdag kl. 11-17 og søndag kl. 10-17.
Omkring 30 hobbykunstnere og
håndværkere fra nord og syd for
grænsen udstiller og sælger deres

produkter - f.eks. marmelade,
håndlavet sæbe, blomster, smykker,
smedekunst, knivsliberi.
I år er der også mulighed for, at
børnene kan deltage aktivt i markedet. Der vil være en hoppeborg
samt bagning af snogbrød.
Musikalsk underholdning sørger
Hejmdal Blæseorkester for søndag

kl. 14-15.
Der vil også i år være et stort kaffebuffet. Overskuddet anvendes i år
på SSF-distriktets sommertur til Hagenbeck i Hamborg den 11. juli.
Overskuddet fra markedets salg af
pølser, wrapspølser og drikkevarer
går til 6. klasse på Lyksborg Danske
Skole til deres tur til Bornholm.
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JARUPLUND SSF

SSF FLENSBORG-NORD

Minder medlemmerne om to ting

[KONTAKT] SSF-bestyrelsen i Flensborg Nord minder medlemmerne om
to aktuelle tilbud:
Om besøget i dag, torsdag i Roklubben kl. 14.30. Distriktets medlemmer
er inviteret til kaffe og til selvsyn m.h.t.
lokaler, især det nye kondirum.

Så det er bare med at møde op, siger
formanden Preben K. Mogensen.
Tillige minder han om distriktets teateraften i morgen, fredag.
Deltagerne mødes allerede kl. 17.30
til fælles aftensmad i den græske
restaurant i Nørregade, før de tager

til sæsonafslutning med ”En skraldespandskabaret” på Flensborghus kl.
19.
Hvis man skynder sig, kan man stadig
nå at tilmelde sig på tlf. 43376.

JUELSMINDE KIRKEKOR

Peter Hiss byder velkommen i bondemuseet i Gintoft 2. juni. (Foto: privat)

Gæster bondemuseum
[KONTAKT] SSF-distrikt Jaruplund,
Veding-Sankelmark inviterer til hyggeeftermiddag tirsdag den 2. juni kl.
15 hos Peter Hiss i Kleines Bauernmuseum, Gintoft 10, Stenbjerkirke/
Steinbergkirche.
Peter Hiss har oprettet et lille bondemuseum, der viser livet i landbruget
for 50 år siden.
Deltagerne begynder med at drikke
kaffe, men familien Hiss vil gerne

vide, hvor mange hun skal dække op
til. Derfor skal distriktet have tilmelding senest i morgen, fredag den 29.
maj enten til Margit Andresen, 0461
91405, eller til Inger Blitger, 04630
470, inger.blitger@gmx.de.
Efter kaffen viser Peter Hiss
rundt i museet.
Kaffen koster 4 euro.
Samkørsel organiseres.

Ugen
der kommer
29.
SSF: Sæsonafslutning med Teateriet Apropos` ”En Skraldemandskabaret” på Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Teatertur til ”En Skraldemandskabaret” på Flensborghus
med forudgående spisning i Taverne Rhodos kl. 17.30
Ældreklubben Flensborg-Duborg: ”Schnüsch” og dessert i Toosbüygade 7 kl. 12
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Cykeltur for hele familien fra Askebjerghus kl. 16
SSW Slesvig-Flensborg amt: Reception i SSWs nye lokaler på Slesvighus kl. 12-14
30.
”Für ein buntes Flensburg”: Velkomstfest for flygtninge i Galwik-parken kl. 12
SdU: Maleworkshop for den 8-11-årige på Aktivitetshuset kl. 10-13
SSF Flensborg amt: Familieudflugt til Moesgaard Museum, fra Exe i Flensborg kl. 9
Harreslev Amatørscene: ”En svigermor slår igen” på skolen kl. 19.30
Jaruplund Højskole: Åben konference og etablering af en skolekreds kl. 12
SSF-distrikt Munkbrarup: Forårsmarked ved Oksbøl Forsamlingshus kl. 11-17
SSF- og SSW-distrikt Sønder Brarup, menigheden og seniorklubben: Udflugt for seniorerne til klokkemuseet og skolemuseet i Over Lerte, fra skolen kl. 8
SSF-distrikt Dannevirke: Tur til vennerne i Silkeborg, fra Dannevirkegården kl. 7.30
SSF-distrikt Slesvig: Besøg fra Kerteminde
31.
Harreslev Amatørscene: ”En svigermor slår igen” opføres for ældreklubben på skolen kl.
14.30
SSF-distrikt Munkbrarup: Forårsmarked ved Oksbøl forsamlingshus kl. 10-17
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Grill ved Gelting Forsamlingshus fra kl. 11
1.
Dansk Sundhedstjeneste: Foredrag med Britta Jürgensen, Torsten Wullf og Annette Werner om ”Et liv med demens” i Ansgarsalen, Slesvig kl. 18.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30
2.
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole kl. 19-21.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Besøg hos ”Kleines Bauernmuseum” i
Gintoft kl. 15
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe (denne gang tirsdag!) med foredrag ved pastor Ruben
Fønsbo om ”Arvesynden” på Valsbølhus kl. 15-17
Harreslev Kvindeforening: Tur til Spargelhof Freienwill kl. 17
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til keramikunstnerne i Drehwerk Angeln kl. 13.30
SSF-distrikt Sønder Brarup og Stenfelt samt menigheden: Udflugt for seniorer til Eichhörnchen-Station i Egernførde, fra kirken kl. 14
3.
SSW: Informations- og diskussionsaften med Anke Spoorendonk om ”Kultur i landlige
områder”, Ejderhuset Bydelsdorf kl. 19
4.
SSW-U og Junge Spitzen: Informations- og diskussionsaften om ”Hvilke rettigheder har vi
som mindretal i Europa?” på Flensborghus kl. 19
SSF-distrikt Gettorp: Besøg på Kieler Brauerei, fra DRK-Haus kl. 15.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Heer drååwe we üs
4.
Interfriiske kongräs aw Sal 4.-7. juni
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Juelsminde Kirkekor synger på Christianslyst og i Egernførde...

På Sydslesvig-besøg
[KONTAKT] Juelsminde Kirkekor er på
Sydslesvig-besøg i disse dage.
Koret mønstrer omkring 65 medlemmer, der med stor iver og sangglæde
giver sig i kast med bl.a. danske og engelske sange, musicalmelodier, salmer,
der præsenteres ved op mod 15-20
årlige koncerter.
Koret gæster Sydslesvig fra fredag den
29. til søndag den 31. maj og indkvarteres på kursuscentret Christianslyst
efter en byrundtur i Slesvig.
SANGAFTEN FREDAG
Fredag den 29. maj kl. 20 inviterer

koret alle interesserede til hygge- og
sangaften på Christianslyst. Der er gratis adgang, og koret giver kaffe og kage
og underholder med et repræsentativt
uddrag af dets repertoire samt fællessange. Koret lover et rigtig dejligt
og hyggeligt samvær og håber på stor
tilslutning.
Altså: hyggelig sangaften med gratis
adgang, men gerne tilmelding til Christianslyst på tlf. 04641 92229.
KONCERT LØRDAG
Lørdag den 30. maj besøges A.P. Møller Skolen i Slesvig og Danevirke Mu-

... og medvirker ved gudstjenesten i
Flensborg-Ansgar søndag.
seum - og kl. 20 giver koret koncert i
Egernførde danske kirke.
GUDSTJENESTE SØNDAG
Koret deltager også i gudstjenesten
søndag den 31. maj kl. 10 i Ansgar
Kirke i Flensborg med efterfølgende
kirkefrokost for alle.
Dagen afrundes med et besøg hos
Istedløven og i Helligåndskirken.
Koret startede i Juelsminde i 1998,
hvor leder af Hedensted Musikskole
og organist i Juelsminde Kirke, Annelise Corydon Frederiksen tog initiativ til
oprettelse af det blandede voksenkor.

SPRACHENVIELFALT SCHÜTZEN

Landesregierung verabschiedete
Handlungsplan Sprachenpolitik
[KONTAKT] Die Minderheitensprachen Dänisch, Friesisch und Romanes
sowie die Regionalsprache Niederdeutsch sollen in Schleswig-Holstein
stärker geschützt und gefördert werden. Das ist Ziel des Handlungsplans
Sprachenpolitik, den das Kabinett
am 5. Mai verabschiedet hat. ”Diese
Sprachen gehören zu unserem Land,
und diese Sprachen bereichern unser
Land. Motivation der Sprachenpolitik
ist es, unsere besondere Sprachenvielfalt in Schleswig-Holstein zu schützen”, sagte Ministerpräsident Torsten
Albig.
Ziel des Handlungsplans sei die
durchgängige Verankerung der Regional- oder Minderheitensprachen im
Bildungssystem - von der Kindertagesstätte bis in die Hochschule. ”Gerade
die Möglichkeit des systematischen
Spracherwerbs im öffentlichen Bildungssystem wird zukünftig immer
mehr zum Schlüssel für Schutz und
Erhalt unserer Regional- oder Minderheitensprache”, so Albig.

Genau da setze der Handlungsplan
an. Wer eine dieser Sprachen spreche,
solle die Möglichkeit haben, diese
Sprache auf dem gesamten Lebensund Bildungsweg nutzen zu können.
Das bedeute auch, dass Bürger in
Behörden rechtsgültige Dokumente in
den von der Europäischen Sprachencharta geschützten Sprachen (Dänisch,
Friesisch, Niederdeutsch) vorgelegen
können, ohne dass sie für eine Übersetzung bezahlen müssen.
Mit dem Handlungsplan Sprachenpolitik habe die Landesregierung nach
Auffassung des Ministerpräsidenten
ein politisches Instrument geschaffen,
die Projekte und Maßnahmen zum
Schutz und zur Förderung der Sprachen unter einer Leitidee zu vereinen:
dem Schutz und der Förderung der
sprachlichen Vielfalt und Mehrsprachigkeit in Schleswig-Holstein.
Schwerpunkt in dieser Legislaturperiode sei die durchgängige Verankerung
der Regional- oder Minderheitensprachen im Bildungssystem.

Renate Schnack, die Minderheitenbeauftragte des Ministerpräsidenten,
begrüßte es, dass die Landesregierung
beim Handlungsplan Sprachenpolitik
nicht auf kurzfristige Effekte setze,
sondern mit diesem Aktionspaket die
Weichen für langfristige Verbesserungen stelle. ”Im Konkreten soll es
darum gehen, jede einzelne unserer
landestypischen Sprachen im Blick
zu behalten und auf ihre Bedarfe zu
reagieren. Das geschieht zunächst modellhaft an ausgewählten Standorten
und soll sich über die Jahre in den
Sprachgebieten etablieren”, sagte sie.
”Auch angesichts der politisch brisanten Lage vieler nationaler Minderheiten in Europa übernimmt SchleswigHolstein bei diesem wichtigen Thema
Verantwortung. Wir zeigen, dass
kulturelle Vielfalt ohne die Aufgabe
eigener Identität gelingen kann”, so
Schnack.
stk

MEDMENNESKELIGHED

Begynder ved ens egen husdør
[KONTAKT] Landet Slesvig-Holsten og
byen Flensborg har taget et stort skridt
for at gøre begrebet velkomstkultur til
en realitet.
Slesvig-Holsten vil hilse de mennesker
velkommen, som kommer til os over
Middelhavet for at søge om beskyttelse efter forfølgelse, krig og nød, og har
planlagt en række tiltag. For at give de
som regel traumatiserede mennesker
ro og lette deres ankomst i vores land,
etablerer landsregeringen bl.a. fire nye
modtagelsesinstitutioner – en af dem
ved Flensborg universitet. Her er det
meningen, at 600 flygtninge kommer
til at bo i op til seks uger, før de flytter

til de kommuner, hvor de kan bo på
sigt.
I borgerinitiativet Buntes Flensburg
og SSW er man bevidst om, hvilken
udfordring dette tiltag er for en by som
Flensborg. Det er forbunds- og landsregeringen ansvar at skabe rammer for
og finansiere processen, men Buntes
Flensburg og SSW vil også tage medansvar og forsyne flygtningene med
den medfølelse, omsorg og medmenneskelighed, de har fortjent.
Den samfunds- og partiovergribende
sammenslutning for et farverigt Flensborg, Buntes Flensburg og SSW er
parat til at tage imod udfordringen.

De vil hilse de mennesker, der søger
ly hos os, velkommen og synliggøre
velkomsten.
Alle opfordres til at være med til at
sige: Vi hilser jer velkommen! ved velkomstfesten lørdag den 30. maj kl. 12
i Galwik-park.
Det glæder arrangørerne, at ministerpræsident Torsten Albig og ministrene
Anke Spoorendonk og Robert Habeck
samt medlemmerne af forbundsdagen
Ingbert Liebing og Cornelia Möhring
bakker op om velkomstfesten.
Konferencier er Andreas Otto fra RSH.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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HATSTED SSF

BIBLIOTEKET

Hjælp til IT
[KONTAKT] E-bøger og netlydbøger
er praktiske, når man er på tur. Men
hvordan fungerer det? Vil du i gang
med at læse bibliotekets e-bøger, høre
netlydbøger eller har du problemer
med din pc eller tablet, så er bibliotekar Michael Juul Olsen klar med råd

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

Månedens bedste bøger
[KONTAKT] Vær med når bibliotekaren i dag, torsdag, præsenterer ”Månedens bedste bøger”. Blandt de otte
udvalgte gemmer der sig også denne
gang nogle ”varme” bøger, bl.a. Klaus
Rifbjergs allersidste bog ”Besat”, som
han nåede at blive færdig med, inden
han døde fornylig. Og så er der Kim

Leines nyeste murstensroman ”Afgrunden”, som er blevet rost til skyerne af
anmelderne.
Der er ”Månedens bedste bøger” i dag
den 28. maj på Husum Bibliotek kl.
11, på Slesvig Bibliotek kl. 16 og på
Flensborg Bibliotek kl. 17.

UNGE POLITIKERE

Drøfter mindretals
rettigheder i Europa
Den flotte, gamle have gjorde indtryk. (Foto: Hans Hansen)

Have, kirke og kro
[KONTAKT] SSF Hatsted var i forrige
uge på tur til Ejdersted. Først gjaldt det
et besøg i Hochdorfer Garten, en fin,
gammel barokhave ved Tating.
Her blev deltagerne vist rundt af HansGeorg Hostrup, der kunne berette
levende om stedets ædelcypresser, om
de romantiske træbroer og mangfol-

digheden af planter.
Størst indtryk gjorde dog de to lindealleer, der begge er 120 meter lange,
den gamle haubarg og den fredede
schweizerhytte.
Efter havevandringen tog hatstedianerne på besigtigelse i kirken i Tating. Her
fortalte Gudrun Fuchs, der er medlem

af menighedsrådet, om det store arbejde med at vedligeholde den gamle
kirke, som skal være Ejdersteds ældste.
Aftenen sluttede af med en forfriskning på kroen i Kirchspiel, inden man
igen satte kursen nordpå.
ph

[KONTAKT] SSW-Ungdom og Junge
Spitzen inviterer til en informationsog diskussionsaften med emnet ”Hvilke rettigheder har vi som mindretal
i Europa?” torsdag den 4. juni fra kl.
19 på Flensborghus, Nørregade/ Norderstr. 76 i Flensborg
Florian Wagenknecht fra SSW-Ungdom og Lasse Tästensen fra Junge Spitzen præsenterer JEV-Hvidbogen over
mindretalsrettigheder i Europa.
Den kulturelle mangfoldighed i Europa
er en udfordring. De kulturelle for-

skelle er ikke kun en styrke, men kan
desværre også fremme konflikter. Vi
vil leve i et samfund, hvor hvert menneske frit kan udfolde sin kultur, sprog,
religion og traditionerne.
Men hvilke rettigheder har mindretallene og hvordan kan vi fremme den
kulturelle mangfoldighed i Europa?
Disse og mange andre spørgsmål
diskuterer oplægsholderne med alle
interesserede.
Arrangementet støttes af SdU, SSW,
SP und SOF.

DISKUSSIONSABEND

Kulturknotenpunkte

AFSKEDSRECEPTION

[KONTAKT] SSW-Landesverband und
SSW und SSF Rendsburg-Eckernförde
laden ein zu einer Informations- und
Diskussionsveranstaltung mit Kulturministerin Anke Spoorendonk zum
Thema ”Kulturknotenpunkte im ländlichen Raum” am Mittwoch, den 3.
Juni, 19 Uhr im Ejderhuset, Brandtstr.
29, Büdelsdorf.
Das Kulturkonzept des Landes hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Kerne
kultureller Infrastruktur insbesondere
im ländlichen Raum zu erhalten und
abzusichern.
Wie sichern wir die kulturellen Ange-

bote im ländlichen Raum?
Darum geht es beim Konzept der sogenannten Kulturknotenpunkte.
Gemeinsam mit Abteilungsleiter Martin Lätzel aus dem Kulturministerium
und Oke Sibbersen von der Nordsee
Akademie Leck erläutert Kulturministerin Anke Spoorendonk das Konzept
der Kulturknotenpunkte im ländlichen
Raum und stellt es zur Diskussion.
Es wird ein Imbiss gereicht, und das
junge Duo „Åntatumånta” aus Südschleswig sorgt für die musikalische
Unterhaltung.
Alle sind herzlich willkommen.

SSW PÅ SLESVIGHUS

Indvier nye lokaler
[KONTAKT] SSW inviterer til en
uformel reception i morgen, fredag
den 29. maj kl. 12-14 på Slesvighus
i Slesvig, Lolfod/ Lollfuss 89, for at
fejre, at SSWs amtsafdeling, SSWs
kredsdagsfraktion, SSWs byrådsgruppe
og SSW-landdagsmedlem Flemming
Meyers valgkredskontor har taget mere
brugervenlige lokaler i stueetagen i
ejendommen i brug.

SUNDHEDSTJENESTEN I SLESVIG

Karin Thomsen t.h. sammen med hendes efterfølger Bente Asmussen t.v.

Farvel til Karin
[KONTAKT] Efter at have haft op til
flere ”generaler” som chef, først på
generalkonsulatet, siden på generalsekretariatet, er bogholder Karin

Thomsen gået på pension efter 11
år hos SSF. Det markeredes med en
hyggelig intern reception, blomster til
den vordende pensionist og tale ved

generalsekretær Jens A. Christiansen
på Flensborghus.

BORGERFORENINGEN

På tur til Christiansfeld
[KONTAKT] Torsdag den 11. juni om
aftenen tager den selskabelige Borgerforeningen Flensborg igen på tur
nordpå. Denne gang til Christiansfeld,
som er en af de mest særprægede
danske byer.
Gennem en del år har den ligeledes
selskabelige Frederiksklub i Aabenraa
og Borgerforeningen gensidigt besøgt
hinanden. I år er det Frederiksklubben, som er arrangør og dermed
inviterer flensborgerne og altså til Christiansfeld.
Byen er grundlagt i 1773 og er opkaldt efter Kong Christian VII, og er en
verdens bedst bevarede brødremenighedsbyer.

Dette er i nyeste tid fremtidig sikret
på bedste vis, fordi byen i de seneste
10 år er blevet nænsomt renoveret
specielt gennem Real Dania Fonden,
som understøtter mange danske projekter med særlig arkitektur og historie
med ganske betydelige millionbeløb.
Dermed opfylder byen kriterierne for
at blive optaget på Unescos liste over
verdensarv, og der arbejdes på, at
byen bliver Danmarks femte medlem
på den eftertragtede liste.
Aftenen indledes med guidet rundvisning blandt andet i Brødremenighedens Kirke og nærliggende gravplads
kaldet Gudsageren, som er ganske
speciel ved, at ingen gravplads bliver

Der bliver serveret et lettere traktement og lidt bobler i glasset.
Tilmelding ikke nødvendig.
Kontorets åbningstider for publikum
er tirsdage 9-14 og torsdage 13-18,
oplyser SSW-amtssekretær Bodo
Neumann-Nee.
Kontoret har tlf. 04621 25022, mobil
0151 5043 2738, fax 04621 21105 og
mail bodo.neumann@ssw.de

Demens-foredrag
[KONTAKT] Dansk Sundhedstjeneste
indbyder til foredrag om ”Et liv med
demens” mandag den 1. juni kl. 18.30
i Ansgarsalen i Bismarcksgade 18 i
Slesvig.
Sygeplejerskerne Britta Jürgensen,
Torsten Wullf og Annette Werner be-

lyser emnet og udfordringerne ud fra
kendsgerningen om, at glemsomhed
giver usikkerhed, og søger at svare på
spørgsmålet: er det kun glemsomhed
eller er det mere?
Entre inkl. kaffe: 3 euro. Tilmelding på
0461 570580 hhv. info@dksund.de

MENIGHED PÅ UDFLUGT

nedlagt, altså er der gravpladser, der
er mere end 200 år gamle.
Derpå er der spisning på den historiske Brødremenighedens Hotel. Derfor
er tilmelding nødvendig, senest 3. juni
til Borgerforeningens formand Ruben
Fønsbo på tlf. 04631 7179 eller e-mail
ruf@kirken.de.
Selve køreturen foregår i private biler,
og der opfordres til samkørsel gerne
på eget initiativ, men kan eventuelt
også drøftes med formanden ved
tilmeldingen, om man mangler kørelejlighed eller har et par ledige sæder
i bilen.
IO

Kirke, kunst & design
[KONTAKT] Helligåndskirkens menighed i Flensborg drager på sommerudflugt til Hejls og Kolding lørdag den
13. juni kl. 9-18.
Turen aflyses, hvis ikke minimum 20
vil med. Tilmelding senest 8. juni hos
formand Annemette Anker Jakobsen,
Marienallee 10 i Flensborg, tlf. 0461
150 9971, mail annemette.anker@
googlemail.com.
Programmet omfatter andagt i Hejls,
rundvisning på Skamlingsbanken,
frokost i Hejls, Koldinghus med udstillinger og sommermarked, og byens

katolske kirke.
Sommermarkedet på Koldingshus
byder på boder med kunsthåndværk,
socialøkonomiske værksteder, hjemmelavede og bæredygtige varer.
Af udstillinger er der ”dansk-tysk møde
i maleri og vævning” med værker af
Isabelle Dyckerhoff, Gudrun Pagter,
Thomas Cronenberg og Ken Denning,
”afgangsudstillingen” fra Designskolen
Kolding samt ”dansk guld og sølv” fra
museets og private samlinger.
Voksne betaler 30, børn 15 euro for at
være med i bussen.
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SdU

Herlig
pinsetur
[KONTAKT] ”Vi gør det igen” stod der
i det seneste kirkeblad for Slesvig og
Omegns danske menighed - og om
ikke der kom over 50 deltagere i menighedens pinseudflugt på Slien med
”Wappen von Schleswig”. Bådebroen
hedder stadig Schleihalle-broen efter
det uforglemmelige etablissement, der
for længst er jævnet med jorden. Ude
på Slien kan man nyde Slesvig bys
skønne kulisse, men ser også Lollfods
grimme huller efter nedrivningen af
Stadt Hamburg og Slesvig teater. Men
man kan også glæde sig over Slesvig
Roklubs dejlige nye hus og Frihedens
udvikling (med visse forbehold) omkring A.P. Møllerskolen.
Denne velorganiserede udflugt var
præget af ro og tro. Lidt musik af og
til. Begge præster, Ulrich Terp og Bo
Nicolaisen stod for pinseprædiken, og
menighedens medlemmer sang sange
som ”Pinselig dåb til Guds herligheds
håb, tale og skrift om vorherres bedrift,
blomstre som roserne røde. Livstræet
skyde af korsets rod. Smage lad alle.
Vor drot er god!”
Sliens idylliske kyst med de mange
ubeboede områder var en fryd at se
på - netop for mange af de ældre
dlesvigere. ”Wat is dat doch schön
hier buten”, som en af dem sagde.
Igen i år overraskede maden, tilberedt
og serveret af flittige hænder.
Dansk smag, vore farver og væremåde
var fremherskende i de timer, udflugten varede, og til sidst brød endog en
nådig sol frem og bragte lys over Slien,
der omend endnu for koldt så dog
mentalt inviterede til bad og svømning, tidligere en bedårende fritidsfornøjelse.
Johanna

Pastor Ulrich Chr. Terp med Nils og Katrine Vollertsen. (Fotos: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] SdU inviterer de 11-14-å¨rige til megadisko i Idrætshallen i Flensborg
fredag den 5. juni kl. 18.30-22. Entreen er sat til kun 2 euro.
Peter og Herta Brínkmann forlader udflugtsskibet efter at have nydt turen sammen
med de andre deltagere.

Pastor Bo Nicolaisen blev ledsaget af sine forældre, der var på pinsebesøg i Slesvig.

GRENZÜBERSCHREITENDER E-COMMERCE

Chancen und Hürden
[KONTAKT] Im Rahmen der IHK-Veranstaltungsreihe „Fit für den deutschdänischen Markt“ haben sich am 20.
Mai rund 60 deutsche und dänische
Teilnehmer über das Potenzial grenzübergreifender unternehmerischer
Aktivitäten informiert.
Themen des Tages waren die Chancen
zur Expansion, aber auch die rechtlichen Hürden, mit denen Unternehmer im Bereich des Online-Handels
in Deutschland und Dänemark konfrontiert sind. Für die Teilnehmer gab
es anhand von Erfolgsbeispielen aus
der Praxis wertvolle Hinweise zum
Markteintritt im jeweiligen Nachbarland sowie eine Zusammenfassung der
entscheidenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
Nach der Begrüßung durch Maria
Heiden vom Deutsch-Dänischen Regionalmanagement der IHK Flensburg
berichtete Christian Grau, Geschäftsführer von Sport-Tiedje – Europas
größtem Händler für Heimfitnessgeräte aus Schleswig – über seine erfolgreiche Expansion auf dem dänischen

Markt.
Mit einem breiteren Fokus präsentierte danach Jana Behlendorf aus Kopenhagen die Trends, Herausforderungen
und Chancen im grenzüberschreitenden E-Commerce.
In zwei Workshops konnten sich die
Teilnehmer anschließend mit Experten
aus beiden Ländern intensiv zu den
Themen Recht und Steuern im Bereich des E-Commerce austauschen.
Während Reinhard Herrmann von
Dantax Steuerberatungsgesellschaft
und Søren Kring von Sønderjyllands
Revision im ersten Workshop das
Thema „Steuerrechtliche Aspekte
des E-Commerce: Was ist zu beachten?“ vorstellten, stand im zweiten
Workshop das Thema “Rechtliche
Anforderungen für deutsche und dänische Webshops“ im Fokus. Dieser
Workshop wurde von Jan A. Strunk,
Fachanwalt bei der Kanzlei Hoeck
Schlüter Vaagt, sowie Jana Behlendorf,
Kopenhagen, geleitet.
ML

Gemeinsame Verantwortung“, d.h.
die Umsetzung der Ergebnisse der im
November letzten Jahres durchgeführten Sprachenkonferenz, wie auch
eine öffentliche Debatte im Bundestag
zu den autochthonen Minderheiten.
Weiterhin fordert der Minderheitenrat
eine öffentliche Anhörung zum Thema
„rechtsextremistische Propaganda und
Bedrohungen“ im Innenausschuss.
Auch der Wunsch nach einem Exper-

tenausschuss gegen Antiziganismus
steht weiterhin auf der Tagesordnung
und wird derzeit geprüft.
Im Anschluss an den Gesprächskreis
folgte die zweite Minderheitenratssitzung in diesem Jahr wie auch ein
Gespräch mit dem Vorsitzenden der
Bundestagsfraktion Die Linke Dr.
Gregor Gysi MdB, der ebenfalls für
die Minderheitenbelange sensibilisiert
wurde.
Der Minderheitenrat absolvierte in der
letzten Woche in Berlin ein ambitioniertes Programm und bereitete sich
dabei auf eine parlamentarische Veranstaltung im Herbst vor, welche dem
Thema „10 Jahre Minderheitenrat und
Minderheitensekretariat“ gewidmet
wird.
JW

BUNDESTAGS-INNENAUSSCHUSS

Tagte mit dem Minderheitenrat
[KONTAKT] Am Mittwoch, den 20.
Mai, fand in Berlin das 2. Gesprächskreistreffen in dieser Wahlperiode
zwischen den Mitgliedern des Innenausschusses des Bundestages und
dem Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten
und Volksgruppen Deutschlands unter
Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Innenausschusses Frank
Tempel MdB statt.
Teilgenommen haben an der Sitzung
10 Mitglieder des Deutschen Bundestages. Neben diesen nahmen ebenfalls
teil der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschyk wie
auch Vertreter des Bundeministeriums
des Innern.
Auf der Tagesordnung standen u.a.
die Umsetzung der Ergebnisse der
Sprachenkonferenz „Charta-Sprachen
in Deutschland – Ein Thema für alle!“ vom November 2014; 60 Jahre
Bonn-Kopenhagener Erklärungen, das
geplante Haus der Minderheiten in
Flensburg; die Einrichtung des Expertenausschusses gegen Antiziganismus
beim Bundestag/ bei der Bundesre-

gierung, wie auch die Verhinderung
rassistisch-diskriminierender Wahlwerbung und Verhinderung rechtsextremistischer Hetze und Bedrohung im
Internet.
Der Minderheitenrat zeigte sich sehr
zufrieden nach dem Gesprächskreis
und unterstreicht die Wichtigkeit eines
solchen regelmäßig stattfindenden
Gremiums. „Tag für Tag, Woche für
Woche ist es wichtig, auf die Themen der autochthonen Minderheiten
aufmerksam zu machen und um Unterstützung seitens des Bundestages
und der Bundesregierung zu bitten.
Aufklärung und Sensibilisierung nicht
nur der Öffentlichkeit, sondern auch
der gewählten Vertreter ist notwendig.
Dies spiegelt sich in allen unseren Gesprächen und den bestehenden Gremien wider. Eine ständige Präsenz und
Öffentlichkeitsarbeit der Minderheiten
in Deutschland ist mehr und mehr
notwendig“, so der aktuelle Vorsitzende des Minderheitenrates Karl-Peter
Aus der Sitzung im Bundestag in Berlin.
(Foto: Minderheitensekretariat)

Schramm, Saterfriese.
Der Innenausschuss ist sich seinen
Hausaufgaben bewusst, sagte zum
Abschluss der Sitzung der stellvertretende Vorsitzende Tempel MdB.
Dazu zählen u.a. der Wunsch der
Minderheiten nach einem interfraktionellen Erschließungsantrag mit dem
Ziel eines Bundestagsbeschlusses noch
in dieser Wahlperiode zum Thema
„Charta-Sprachen in Deutschland –

http://www.minderheitensekretariat.
de/minderheitenrat/taetigkeit
http://www.minderheitensekretariat.
de/aktuelles/a/artikel/detail/der-gespraechskreis-des-innenausschusses-desbundestages-tagte-mit-dem-minderheitenrat-deutschlands/)
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Peter Schaufuss Balletten
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On 30.09.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
LANDSTEATRET/Theater in dänischer Sprache

Parasitterne

Fr 16.10.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Café Liva/Theater in dänischer Sprache

:1

1.0

6.2

Foto: B. Rytter

Lø 03.10.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Foto: P. Soto

Skylight

ab

Foto: A. Rimhoff

Dig og mig - putting it together

Foto: G. Thai

Lø/Sa 26.09.15 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg/Flensburg
Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Foto: S. Godtkjær

in Südschleswig 2015/2016
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5

Foto: G. Thai

Teater V/Theater in dänischer Sprache

Jeg hører stemmer

Når alt går i Nilfisk - sæsonafslutning

Hunden er rask

Når alt går i Nilfisk - sæsonafslutning

On 25.05.16 • 19:00 • List forsamlingshus, Sild
Teater V/Theater in dänischer Sprache

Ildfuglen/Der Feuervogel

Ti/Di 09.02.16 • 20:00 • Husumhus, Husum
Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Mio min Mio

Lø 13.02.16 • 16:00 • Nordfrieslandhalle, Læk
Uppercut Danseteater/Modernes Tanztheater

360˚ & Just Blazin’

Fr 26.02.16 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig/Schleswig
Den Jyske Opera/Italienische Oper mit dänischen Rolltexten

Foto: G. Thai

Madame Butterfly
Malaga

Ma 14.03.16 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Teater V/Theater in dänischer Sprache

Når alt går i Nilfisk - sæsonafslutning

Fr 27.05.16 • 19:00 • Bredsted Danske Skole, Bredsted
Teater V/Theater in dänischer Sprache

Når alt går i Nilfisk - sæsonafslutning
Lø 28.05.16 • 19:00 • Flensborghus, Flensborg

Bestil din brochure her
Bestelle Deine Broschüre hier



www.syfo.de/brochure
eller/oder e-mail: kultur@syfo.de

Sønderjyllands Symfoniorkester

Klassisk før og nu/Klassisch früher und heute

To/Do 24.09.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Drifter og drama/Triebe und Drama

Foto: M. Fauerby

To/Do 03.03.16 • 19:30 • Idrætshallen, Flensborg/Flensburg
Teatret Svalegangen/Theater in dänischer Sprache

To 26.05.16 • 19:00 • Slesvighus, Slesvig
Teater V/Theater in dänischer Sprache

Karius og Baktus - de frække tandtrolde

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

To/Do 08.10.15 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Jul for hele familien/Weihnachten für die ganze Familie

To/Do 10.12.15 • 19:00 • Stadthalle, Egernførde/Eckernförde
Sønderjyllands Symfoniorkester

Thomas Jensen på podiet/Thomas Jensen auf dem Podest

Fr 22.04.16 • 16:00 • Husumhus, Husum
Det Kongelige Teater/Theater in dänischer Sprache

Fr 12.02.16 • 20:00 • A.P. Møller Skolen, Slesvig/Schleswig
Sønderjyllands Symfoniorkester
Bas og berømte operakor/Bass und berühmte Opernchöre
On/Mi 16.03.16 • 20:00 • Idrætshallen, Flensborg/Flensburg
Sønderjyllands Symfoniorkester

Fr 29.04.16 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

To/Do 03.05.16 • 19:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg
Sønderjyllands Symfoniorkester

To 21.04.16 • 16:00 • Hiort Lorenzen-Skolen, Slesvig
Teater V/Theater in dänischer Sprache

Karius og Baktus - de frække tandtrolde
Barberen i Sevilla

To 12.05.16 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg

Familiekoncert/Familienkonzert

Foto: G. Thai

Jean de France

Foto: E. Joenniemi

Fr 05.02.16 • 20:00 • Carls Showpalast, Egernførde
Dansk Danseteater/Modernes Tanztheater

Foto: S. Godtkjær

Hexerie eller Blind Alarm

Foto: M. Fluri

Ma 01.02.16 • 20:00 • Stadttheater, Flensborg
Teatret Møllen/Theater in dänischer Sprache

Foto: G. Thai

Rent mel i posen?

Foto: A. Rimhoff

Ti 19.01.16 • 16:00 • Flensborghus, Flensborg
Comedieteatret/Theater in dänischer Sprache

Foto: G. Thai

To 19.11.15 • 20:00 • A.P. Møller Skolen, Slesvig
Folketeatret turné/Theater in dänischer Sprache

Virtuos og romantisk/Virtuos und romantisch

Fr 03.06.16 • 20:00 • Deutsches Haus, Flensborg/Flensburg

Foto: P. Soto

Ti 17.11.15 • 20:00 • Nibøl Danske Skole, Nibøl
Det Kongelige Teater/Theater in dänischer Sprache

Foto: M. Fluri

Flagermusen

Foto: G. Thai

Fr 06.11.15 • 20:00 • Harreslev Danske Skole, Harreslev
Figaros/Theater in dänischer Sprache

Foto: P. Rasmussen

Den sidste turist

Billetter - Tickets - Abo + 49 (0)461 - 14408 125
Salgsstart • Tickets ab : 11.06.2015
SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse

