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Folder

Lækkert

Friluft

Sensommer

[KONTAKT] Lokalarkivet i Frederiksstad har udgivet 
en folder, som også mindretallet er med i.

[KONTAKT] Det danske mindretal ved SSF havde 
lækkert lakrids med, da der var åbenthus i Berlin. 
(Foto: privat)

[KONTAKT] Den danske og en tyske menighed i 
Flensborg Nord går samme om en friluftsgudstjene-
ste. (Foto: privat)

[KONTAKT] SSF og biblioteket i Husum arrangerer 
en sensommerfest - også for små. (Foto: privat)

[KONTAKT] Ministerpræsidentens 
mindretalskommitterede Renate Sch-
nack havde indbudt Klaus Zillikens, 
leder af referatet Nordeuropa i uden-
rigsministeriet i Berlin, til Flensborg for 
at mødes med det danske og det tyske 
mindretal i FUEN-lokalerne i Nørrega-
de samt for at besigtige den tilhørende 
gamle lagerbygning, der efter planen 

skal rumme bl.a. konference- og ud-
stillingslokaler, arkiv m.m, og som SSF 
og BDN p.t. søger danske og tyske 
midler til, så bygningen kan ombygges 
og indrettes.
Zillikens blev under besøget mandag 
ledsaget af William Boe fra Danmarks 
ambassade i Berlin, hvor man også 
med interesse følger mindretalsprojek-

tet i Flensborg.
På et møde samme dag med de in-
volverede blev de to gæster fra Berlin 
også informeret om delstatens mindre-
talspolitik og det dansk-tyske grænse-
land set i et europæiske perspektiv.
Endelig aflagde gæsterne et besøg på 
mindretals-forskningsinstituttet ECMI. 

Så på Mindretallenes Hus

Mindretalskommitteret Renate Schnack, FUEN-præsident Hans Heinrich Hansen, SSF-formand Jon Hardon Hansen, general-
sekretærerne Uwe Jessen (BDN), Jens A. Christiansen (SSF) og Susann Schenk (FUEN) samt Klaus Zillikens fra udenrigsministe-
riet og William Boe fra ambassaden, begge Berlin.

[KONTAKT] Minister for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling Ellen Trane 
Nørby mødtes i mandags med det 
danske mindretal og Folketingets Syd-
slesvigudvalg på Flensborghus for at 
drøfte aktuelle sager i Sydslesvig.
Det var det første officielle møde par-
terne imellem efter Ellen Trane Nørbys 
udnævnelse til minister. Hun er i for-
vejen godt bekendt med mindretalfor-
holdene i det dansk-tyske grænseland.
Ministeriet skriver i sin pressemed-
delelse: ”Det danske mindretal i Syd-
slesvig på omkring 50.000 personer er 
et velfungerende mindretal, som er et 
forbillede i international sammenhæng 
for, hvordan mindretal kan udvikle sig 
og trives.”
Mandag mødtes repræsentanter fra 
mindretallet med det nye Sydslesvig-
udvalg, som det ser ud efter folke-
tingsvalget. Sydslesvigudvalget rådgiver 
ministeren for Børn, Undervisning og 
Ligestilling om forhold af betydning for 
det danske mindretal i Sydslesvig. Ud-

valget kan ligeledes rådgive andre mi-
nistre om ordninger på deres områder 
for det danske mindretal i Sydslesvig.
Den nye minister og det nye Sydsles-
vigudvalg mødtes for første gang med 
det danske mindretal for at høre, hvad 
der rører sig i grænseområdet.
”Vi har i Sønderjylland og Sydslesvig 
vist vejen for, hvordan mindretal og 
flertal kan leve sammen og være na-
turlig del af hinandens hverdag. Sådan 
fungerer det bestemt ikke i andre lan-
des grænseområder. Det er vigtigt at 
fastholde det stærke bånd til det dan-
ske mindretal i Sydslesvig og styrke det 
konstruktive dansk-tyske samarbejde 
i grænseområdet, siger Ellen Trane 
Nørby.
Konkrete løfter i forbindelse med de 
kommende finanslovsforhandlinger og 
Sydslesvigbevillingen samt etablerin-
gen af Mindretallenes Hus i Flensborg 
kom ministeren ikke med.
Inden mødet med mindretallet havde 
ministeren gæstet Flensborgs over-

borgmester Simon Faber på rådhuset 
fort at drøfte grænseoverskridende 
spørgsmål.

TYSK MINDRETAL
Efter mødet med det danske mindretal 
fortsatte ministeren til det tyske min-
dretal, hvor hun i Tinglev forestod et 
møde i kontaktudvalget for det tyske 
mindretal, som ministeren er formand 
for. Følgende medlemmer af udvalget 
havde meldt deres deltagelse: Anni 
Matthiesen (V), Jesper Petersen (S), 
Christian Juhl (EL) og Mette Bock (AL). 
Det tyske mindretal var repræsente-
ret ved formand Hinrich Jürgensen, 
skoledirektør Claus Diedrichsen, for-
mand for Slesvigsk Parti Carsten Leth 
Schmidt samt sekretariatsleder Jan 
Diedrichsen.
På programmet stod bl.a. besøg af den 
tyske efterskole, den tyske skole og 
den tyske børnehave i Tinglev.

Mødte det danske mindretal

Fra mødet på Flensborghus: minister Ellen Trane Nørby (3.f.v.) med generalkonsul Henrik Becker-Christensen, SSFs formand 
Jon Hardon Hansen og generalsekretær Jens A. Christiansen, skoleforeningens formand Udo Jessen og direktør Anders Molt 
Ipsen, Samrådets og SdUs formand Kirstin Asmussen, SSWs landssekretær Martin Lorenzen, samt fra Sydslesvigudvalget for-
mand Kim Andersen (6. f.h.) og udvalgsmedlemmerne Christian Radbjerg Madsen (S), Christian Juhl (EL) og Martin Henriksen 
MF (DF) samt Sydslesvigsekretariatets leder Steffen Bang.

[KONTAKT] Næppe er skolernes 
og dermed også foreningernes 
sommerferie vel overstået, står 
vore venner og samarbejdspart-
nere næsten i kø for at fortsætte 
den kommunikative dialog med 
SSF.
Straks mandag var der tre møder 
af slagsen.
Børne- og undervisningsmini-
ster Ellen Trane Nørby gæstede 
SSF, SSW og skoleforeningen på 
Flensborghus, en slags tiltrædel-
sesbesøg. Som bosat i Sønder-
borg er hun velbekendt med det 
danske mindretals forhold og 
situation samt det dansk-tyske 
grænselands problemer.
Ved samme lejlighed mødtes 
sydslesvigerne også med det 
nye Sydslesvigudvalg, der efter 
folketingsvalget jo har fået en 
sammensætning af medlemmer, 
der for en dels vedkommende 
er velbekendt med mindretals-
forholdene, men også har fået 
medlemmer, hvor kendskabet 
til mindretallet skal udbygges. 
Garant for, at det også sker, er 
Kim Andersen, der i efterhånden 

mange år har været medlem af 
udvalget, i en årrække endog 
formand.
Ministerpræsidentens mindretals-
kommitterede Renate Schnack 
aflagde ligeledes en gæstevisit 
på Flensborghus, medbringende 
Klaus Zillikens fra udenrigsmini-
steriet i Berlin og William Boe fra 
ambassaden i Berlin. Deres besøg 
gjaldt primært en videreudvikling 
af Mindretallenes Hus i Flens-
borg, hvorfor de mødte både 
repræsentanter for SSF, BDN og 
FUEN.
Og endelig var der gæster fra 
Vejle, idet Region Syddanmarks 
Udvalg for dansk-tysk samarbej-
de havde henlagt et arbejdsmøde 
til Flensborg rådhus og i den 
forbindelse også mødtes med 
SSFs generalsekretær for at blive 
forsynet med de nyeste input om 
mindretallet og det grænseover-
skridende samarbejde.
I sandhed en forrygende start 
efter ferien; og sæsonen er først 
lige begyndt...
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Forrygende 
start



4.
Flensborg SSF Centrum/Duborg/Vest: Italiensk aften på Flensborghus kl. 19
SSF Vidingherred: Afspændingskursus ”Klangrejse” i Mehrzweckhalle kl. 19.45 
SSF Ejdersted amt: Udflugt til København 4.-6.9.
SSF Rendsborg-Bydelstorp: Grill i Ejderhuset
SSF Mårkær: Grill på børnehavens gårdsplads kl. 18

5.
Aktivitetshuset og Freundeskreis Knivsbjerg: earfood-festival på Knivsbjerg 5.-6.9.
Helligåndskirken: Middagskoncert med Stephan Krueger kl. 12
Flensborg SSF Skt. Hans: Sommerudflugt til Hagenbeck i Hamborg, fra Munketoft kl. 7
Harreslev Kvindeforening: Musicaltur til Hamborg, fra skolen kl. 9
SSW Oversø/Frørup: Grill hos Gisela og Eike Ahlbory kl. 17
Vanderup UF: Tur til jernalderbyen i Skærbæk
SSF Stenfelt: Hygge hos Nikolaus og Else Marxen kl. 15
SSF Nybjernt: Kanotur, fra forsamlingshuset kl. 12
SSF Sønderbrarup: Udflugt til ”Barfußpark” i Schwackendorf, fra skolen kl. 13

6.
Sporskifte danske Menighed: Udflugt 
SSF Isted/Jydbæk: Grill ved forsamlingshuset kl. 12
SSF Bøglund: Loppemarked ved forsamlingshuset kl. 10-17

7.
Harreslev ældreklub: Klubmøde på skolen kl. 14.30
SSF Eggebæk/Langsted: Hygge i Mines Minde kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde i skolens forhal kl. 19.30
Læk danske menighed: Økumenisk gudstjeneste i Augarten
SSF Sild: Danskkursus i Kulturhuset kl. 11-12.30
SSF Rendsborg og Nordkolleg: Den danske film ”En familie” vises i Kinocenter Rendsborg kl. 20
Slesvig og Omegns danske Menighed: ”De små´s atelier” på Margrethegården kl. 15.30-16.45

8.
Det lille Teater Flensborg: Dansk-tysk teatergruppe opfører ”De elendiges rejse / Weg der Elenden” i Hjem-
met kl. 20
Sporskifte danske Menighed: Studiegruppe i Det Danske Hus kl. 19.30
Læk Kvindeforening: Foredrag med Benthe Andresen om ”Wellness” i pensionistboligerne kl. 19
SSF Husum amt: Pensionist-udflugt til Kobbermølle Industrimuseum
Aktive Kvinder Slesvig: Minigolf kl. 14.30 
Midtangel Seniorklub: Udflugt til Hallig Hooge, fra ZOB i Satrup kl. 7.30

9.
SSF Harreslev: Tur til Christian Lassens Mindemuseum, fra skolen kl. 18
Lyksborg Seniorklub: Foredrag ved pastor Bo Nicolaisen om hans tid i Norge, i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Agtrup: Grill ved forsamlingshuset kl. 19
SSF Sild: Seniorklubben mødes med borgmester Niklas Häckel i klublokalet i Kejtum kl. 15
SSF Rendsborg og Nordkolleg: Den danske film ”En familie” vises i Kinocenter Rendsborg kl. 17
SSF Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14

10.
Det lille Teater Flensborg: Dansk-tysk teatergruppe opfører ”De elendiges rejse / Weg der Elenden” i Hjem-
met kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
Læk Kvindeforening: Hobby til fordel for basaren, i pensionistboligerne k. 19
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig og Omegns Danske Menighed: ”Mød det danske sprog i mødregruppen”, på Margrethegården kl. 
10-11.15

  Ugen 
der kommer
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ZenoBIA

SSFs SekrÆTerIAT

[KONTAKT] I dag, torsdag, er der luk-
ket på SSFs sekretariater p.g.a. af en 

personaleudflugt.

Lukket i dag

[KONTAKT] Humanitært Udvalg oply-
ser, at der er en fejl i dets folder. Der 
står, at Zenobia giver Carl Nielsen-

koncert på Flensborghus den 16. 
september kl. 16. Koncerten starter 
allerede kl. 14.30.

Koncert allerede kl. 14.30

[KONTAKT] Frem til 28. oktober 
udstilles billeder i naturalistisk og 
impressionistisk stil i Aktivitetshuset: 
kunstneren Juliet Geist udstiller flotte 
akvareller.
Mange af Juliets værker er inspireret 
af rejser i Norge, Irland, Tenerife og 

Tyskland. Ferniseringen finder sted i 
aften, torsdag, 3. september kl. 19 i 
Aktivitetshusets café – alle er velkom-
ne til at se billederne, drikke et glas 
sekt eller orangejuice. 
www.julietgeist.com

Udstillingsåbning

[KONTAKT] De danske foreninger og 
institutioner i Læk prøver igen med at 
arrangere et fælles loppemarked lør-
dag den 12. september klokken 10-14 
i Læk Danske Skoles sportshal (Propst-
Nissen-Weg 55).
Mindretallets medlemmer fra Sydtøn-
der Amt og Læk Danske Skoles sko-
lekreds – børn ledsages af en voksen 
- kan stå med egen bod (5 euro/m + 
en kage), som skal tilmeldes hos Mar-
git på telefon 04662 8857 110 senest 
lørdag den 5. september. Tidlig tilmel-
ding øger chancen for en plads.

Der sælges også fælles lopper til fordel 
for det danske arbejde i Læk, så hvis 
man har brugbare lopper, tager man 
gerne imod disse fredag den 11. sep-
tember om eftermiddagen eller efter 
aftale på ovennævnte telefonnummer.
Der bliver selvfølgelig også igen stort 
cafeteria med kaffe og kager, øl, Hugo 
og vand, grillpølser og ca. kl. 12 den 
dag ærtesuppe.
Sæt kryds i kalenderen for julebasaren 
i Læk den 14. november klokken 11-
17. 

Lopper for alle

[KONTAKT] Mandag den 7. septem-
ber kl. 20 og onsdag den 9. september 
kl. 17 er der mulighed for at se dansk 
film i KinoCenter Rendsborg. 
I forbindelse med Nordkollegs kultur-
arrangementer, dette år med fokus 
på Danmark, vises i samarbejde med 
KinoCenter Rendsborg den danske 
film En familie i original på dansk med 
tyske undertekster. 
En familie er en dansk film fra 2010 
instrueret af Pernille Fischer Chri-
stensen, der sammen med Kim Fupz 
Aakeson også har skrevet manuskrip-
tet. Filmen havde premiere på filmfe-
stivalen i Berlin i 2010 og modtog ved 
samme lejlighed den prestigefyldte 
anmelderpris.
Galleristen Ditte får tilbudt et drøm-
mejob i New York, men to ting kom-
mer i vejen. For det første er hun 
gravid med sin kæreste Peter. For det 
andet bliver hendes far, mesterbage-

ren Richard syg af kræft - og samtidig 
er han edderspændt rasende over, at 
Ditte nægter at videreføre det traditi-
onsrige familieforetagende.

DEUTSCH
Dänischer Film mit deutschen Unter-
texten: Montag, 7. September, 20 Uhr 
und Mittwoch, 9. September, 17 Uhr, 
KinoCenter Rendsburg.
Ditte ist die Tochter einer berühmten 
dänischen Bäckerfamilie, der Rhein-
walds. Sie lebt in Kopenhagen, ist eine 
erfolgreiche Galeristin und ständig un-
terwegs. Als man Ditte ihren Traumjob 
in New York anbietet, entscheidet sie 
sich gemeinsam mit ihrem Freund Pe-
ter, das Angebot anzunehmen und in 
den »Big Apple« zu ziehen.
Die Zukunft scheint strahlend, das Le-
ben macht Spaß und ist unkompliziert. 
Das Paar ist fast schon auf dem Weg 
nach Amerika, da wird Dittes Vater, 

den sie außerordentlich liebt und 
bewundert, der Bäckermeister Rikard 
Rheinwald, Hoflieferant des dänischen 
Königshauses, ernstlich krank.
Ohne zu zögern sagt Ditte den Umzug 
nach New York ab, um ihm zur Seite 
zu stehen. Doch es dauert gar nicht 
lange, da gerät auch Dittes eigenes 
Leben völlig aus dem Gleichgewicht. 
Denn ihr Vater Rikard verlangt, dass 
Ditte in Anbetracht seiner schweren 
Erkrankung den frei gewordenen Platz 
im Familiengeschäft der Rheinwalds 
ausfüllt und die Leitung des Bäckerei-
betriebes übernimmt.
Auf der anderen Seite wirft ihr Freund 
Peter seine ganze Überredungskraft in 
die Waagschale. Er versucht sie von 
diesem Vorhaben abzubringen, fürch-
tet er doch, dass Ditte aus familiären 
Rücksichten ihren gemeinsamen Le-
benstraum aufgibt.

Dansk film i Rendsborg-biograf

[KONTAKT] Fredag, 11. september kl. 
20 indbyder SSF Engelsby i Flensborg 
til travestishow med Miss Gloria Vain 
& Band i Engelsbycentret.
Billetter kan bestilles på telefon 0461-
3187414 hos Jens & Tina Bendixen, 
Brahmsstraße 12, 24943 Flensborg. 

I forsalg: 10 euro, ved indgangen 12 
euro.
Flensborg-pigen Miss Gloria Vain er 
rap i replikken og med en musikalsk 
spændevidde, som dækker over tyske 
schlagerhits og internationale ever-
greens.

Publikum kan se frem til en underhol-
dende aften med skiftende kostumer, 
klassikere og en ordentlig omgang 
ramasjang.
Programmet præsenteres på tysk.

Travestishow med Gloria Vain

[KONTAKT] En nyudgivet folder på 
tysk oplyser på grundig vis om det 
danske mindretals historie i Frederiks-
stad. 
Den er udgivet af Lokalhistorisk Arkiv 
og af byens lokalhistoriske selskab.
Folderen beskriver på sin forholdsvis 
beskedne plads ret indgående mindre-
tallets historie fra 1920 til i dag med 
særlig vægt på 1930erne og 1940erne. 
Skole, børnehave, kirke, SSF og Palu-
danushuset omtales, lige som enkelte 
markante personligheder. 
Som Harald Berg, der i 1947 blev ja-
get ud af byen af det slesvig-holstenske 
uddannelsesministerium, fordi han 
som skoleleder havde bedt skolens læ-
rere om at arbejde for ”Gud, kongen 
og Danmark”. 
Eller de to kommunalpolitikere, Hein-
rich Mader, der var borgmester fra 
1946 til 1948, og skræddermester Carl 
Christiansen, der i 1994 blev æresbor-
ger som anerkendelse af hans 40 år 
som kommunalpolitiker i mindretallets 
tjeneste. 
Men den nævner også de gange, det 
ikke var så let at være mindretal. Som 
da byrådet to gange sagde nej til, at 
man kunne købe en grund at bygge 
skole på. 
Folderen er lidt teksttung men spæn-
dende læsning, og kan blandt andet 
erhverves på museet Alte Münze.
http://www.friedrichstadt.de/dk/touris-
mus/museum-alte-muenze/index.ph-
pwww.friedrichstadt.de/dk/tourismus/
museum-alte-muenze/index.php 

ph

Lokalarkiv oplyser om mindretallet

Folderen hylder historien med sort-
hvide fotos. (Foto: Manuela Degen)



MINDERHEITEN PRÄSENTIERTEN SICH

ISLAND

NIELS HENRIK ARENDT

SdU

NYT ANSIGT
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[KONTAKT] Ved fhv. biskop Niels 
Henrik Arendts død har Sydslesvig mi-
stet ikke blot en i kirkelig henseende 
velinformeret ven. Også kulturen i 
almindelighed og den kulturpolitiske 
virkelighed i og udenfor mindretallet 
stod denne blidt agerende og venligt 
diskuterende personlighed nær.
I SSF oplevede vi ham i årene 1999-
2013, da han var biskop i Haderslev, 
som disciplineret og indsigtsfuldt med-
lem af bestyrelsen for Kaptajn Hansens 
Legat; et lille men - som andre ”små 
bække, der bliver til en stor år” - væ-

sentligt bindeled mellem danske på 
begge sider af grænsen.
I SSF vil vi savne Niels Henrik Arendt 
som den behagelige personlighed, han 
var.
Vor medfølelse gælder afdødes pårø-
rende.
Æret være Niels Henrik Arendts 
minde.

Jon Hardon Hansen,
SSFs formand,

Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

Niels Henrik Arendt døde 64 år gammel. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Mindeord

[KONTAKT] Den nordiske læseklub 
har i denne sæson fokus på Island.
På første møde er temaet ”Stiklingen” 
af Auður Ava Ólafsdóttir.
Læs bogen og meld dig til læseklubben 
mandag den 7. september kl. 17 på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59. 
Fri entré.
Romanen kan afhentes på biblioteket. 
Læseklubben mødes en gang om må-
neden og vælger fra gang til gang, hvil-
ken ugedag og hvilket tidspunkt næste 
møde skal være. 
Yderligere oplysninger og tilmelding 

til bibliotekar Lene Lund - ll@dcbib.dk
Arrangør er Foreningen Norden og 
Dansk Centralbibliotek.
Forfatteren besøger sammen med 
bogens oversætter Erik Skyum-Nielsen 
Flensborg Bibliotek den 18. september 
i forbindelse med årets litteraturfesti-
val.

LILLIs LYTTESALON 
”Kunst og kærlighed” er temaet for ef-
terårets oplæsninger i Lillis lyttesalon.
Erik Jensen, tidl. rektor på Duborg-
Skolen, læser op onsdag den 9. sep-
tember kl. 15 på Flensborg Bibliotek, 

Nørregade/ Norderstr. 59.
Gratis adgang. Kaffe og kage kan kø-
bes.

HJÆLP TIL IT
Vil du i gang med at læse bibliotekets 
e-bøger, høre netlydbøger eller har du 
problemer med din pc eller tablet, så 
er bibliotekar Michael Juul Olsen klar 
med råd og vejledning på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, 
tirsdag den 8. september kl. 16
Tag din tablet eller Ipad med.

Læs nordiske forfattere

[KONTAKT] Die autochthonen Min-
derheiten in Deutschland - dabei auch 
für die dänische Minderheit in Südsch-
leswig der Sydslesvigsk Forening - lu-
den gemeinsam mit dem Beauftragten 
der Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk (MdB), am letzten 
August-Wochenende zum Tag der of-
fenen Tür der Bundesregierung 2015 
in Berlin ein.
Im zuständigen Bundesministerium 
des Innern präsentierten sich erneut 
auch die autochthonen Minderheiten 
in Deutschland.
Unter Leitung des Minderheitense-
kretariats stellten sich Vertreter der 
vier alteingesessenen Minderheiten 
dem interessierten Publikum vor: die 
Nord- und Saterfriesen, die Dänen in 
Südschleswig, die deutschen Sinti und 
Roma wie auch die Lausitzer Sorben. 

Mit ihrem gemeinsamen Stand im 
neuen Gebäude des Bundesministe-
riums des Innern wollten sie auf sich 
aufmerksam machen. Auch das Büro 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten (AGDM) der FUEN 
– der Dachorganisation der autoch-
thonen, nationalen Minderheiten in 
Europa war mit vertreten.
„Mit einer Vielzahl von Informations- 
und Werbematerialien, Bannern, 
kulinarischen Spezialitäten und einem 
extra zum Event vorbereiteten Quiz 
der Minderheiten mit vielen kleinen 
Preisen aus unseren Regionen mach-
ten wir auf uns aufmerksam. Das 
Wissen über uns ist noch gering in 
Deutschland, wie auch eine Umfrage 
in Berlin des Minderheitensekretari-
ats im letzten Jahr zeigt. Deshalb ist 
es unser dringendstes Anliegen den 
Besuchern am Tag der offenen Tür in 

Berlin den Reichtum und die Vielfalt 
in Deutschland aufzuzeigen“, so der 
Vorsitzende des Minderheitenrates 
Karl-Peter Schramm, Saterfriese aus 
Niedersachsen zu Beginn der Veran-
staltung.
Neben dem Stand des Minderheiten-
sekretariats stellte sich der Beauftragte 
der Bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten, Hart-
mut Koschyk (MdB), vor. Dieses Jahr 
hatte er dazu Vertreter der deutschen 
Minderheit aus Rumänien eingeladen, 
da das Jahr 2015 dem Gedenken an 
70 Jahre Deportation der Deutschen 
aus Rumänien in die ehemalige Sow-
jetunion gewidmet ist.
Weitere Informationen http://www.
minderheitensekretariat.de/?id=27
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Offene Tür und Minderheiten

Auch Innenminister Thomas de Maizie-
re und Minderheitenrats-Vorsitzender 
Karl-Peter Schramm schmeckten 
die dänischen Lakritze, die Gitte 
Hougaard-Werner, 1. stellvertr. SSF-
Vorsitzende servierte. (Foto: Annette 
Neumann)

Minderheitenbeauftragter Hartmut Koschyk (Mitte) und Vertreter der nationalen Minderheiten in Deutschland (u.a. Sydsle-
svigsk Forening), des Minderheitensekretariats und der Minderheitenunion FUEN angetreten zum ”Familienfoto” im neuen 
Bundesinnenministerium. (Fotos: Minderheitensekretariat)

[KONTAKT] Den 1. september til-
trådte SSFs nye FSJler (”frivilligt socialt 
år - kultur”) Anna Kaapke i kulturafde-
lingen på Dansk Generalsekretariat.
Anna blev født i Flensborg i 1996 og 
voksede op i Havetoft. Hun kommer 
ikke fra det danske mindretal, men 
har lært dansk i skolen og er interes-
seret i Danmark og især det danske 
mindretal.
Anna har taget studentereksamen i 
2015 og engagerer sig i sin fritid på 
mange forskellige områder.
Hun har været udvekslingselev et par 
uger i Århus og har arbejdet i nogle 

uger i Danmark efter studentereksa-
menen.
Anna kan lide at arbejde selvstændigt 
og organiseret, er interesseret i og 
åbent overfor nye ting og elsker kultur. 
Hun er god til sprog og arbejder gerne 
med unge mennesker og børn. 
Hun glæder sig til at lære mange nye 
spændende ting, og vil gerne give 
kollegaerne noget tilbage gennem sit 
engagement.
Anna håber, at hun gennem sin tid hos 
SSF finder ud af, hvad hun derefter vil 
beskæftige sig med på fagligt plan. 

Ny FSJler hos SSF
Kulturkonsulent Nina Lemcke t.v., SSFs nye FSJler Anna Kaapke og kulturmedar-
bejder Katrin Koch t.h.

[KONTAKT] Hvad med at lade sig ud-
danne til eventmanager? Eventmana-
ger er et nyt uddannelsesforløb, som 
SdU tilbyder unge mellem 17 og 22 
år.
Går man med en drøm om at plan-
lægge idrætsevents, at afvikle streetak-
tiviteter i sit område, at koordinere et 
større stævne med flere idrætter, at ar-
rangere en flashmob, at iværksætte en 
dansefestival, at organisere et skolear-
rangement, eller at kunne håndtere en 
event fra A til Z, så er eventmanager-
uddannelsen lige sagen.
Det er en forudsætning, at man har 
en ide til en konkret event, der er 
realistisk at planlægge og gennemføre 
mellem 3. og 4. fase i uddannelsesfor-
løbet. En videre forudsætning er også, 
at man har et bagland - fx en besty-
relse, et udvalg eller en gruppe, som 
har indvilget i at være sparringspartner 
før, under og efter eventen, og som 
sikrer et vist økonomisk grundlag for 
ens event.
Nødvendigt er også, at man afsæt-
ter tid til at arbejde med udvikling og 
planlægning af sin event mellem ud-
dannelsesfaserne. Formålet er at give 
deltagerne konkrete værktøjer til at 
idéudvikle, planlægge, gennemføre 
en event og undervejs tilegne sig en 
række brugbare værktøjer inden for 
eventmanagement. SdU forventer, at 
man har været med til at tilrettelægge 
arrangementer, og at man med en vis 
støtte fra sit bagland har mod på selv 
at stå med det ledelsesmæssige ansvar 
for en event.

Når man er uddannet eventmanager, 
er man i stand til at arrangere og koor-
dinere større og mindre events. Man 
har redskaberne til at kunne varetage 
alle faser af eventplanlægningen - fra 
idé til udførelse. Man kan arbejde 
med stort og småt - lige fra at skyde 
nyt liv i den årlige instruktørfest til en 
nytænkende idræt- eller musikfestival.
Opstarten finder sted 23. september 
kl. 19-21 på Flensborghus (2. sal).
Modul 1 er planlagt til 3./4. oktober 
på Flensborghus (2. sal), modul 2 
31.oktober - 1. november på Christi-
anslyst og modul 3 28./29. november 
ligeledes på Christianslyst. Forløbet af-
sluttes 13. februar på Flensborghus (2. 
sal). Kontaktperson er Tinne Virgils, tlf. 
0178-4507404, tinne@sdu.de
Tilmelding sker pr. mail til Katja Kohrt, 
katja@sdu.de med angivelse af adres-
se, fødselsdato, tlf. og forening/udvalg.
Læs mere om kurset på www.sdu.de

Er det noget?

RENDSBORG SSF

[KONTAKT] Rendsborg SSF inviotderer 
til grillaften i Ejderhuset fredag den 4. 
september kl. 17.30. Sommervejr er 
bestilt, og har man lyst til at tage en 
salat med, er det alle tiders. Meddeles 
ved tilmelding. Alle er velkomne.
Pris for medlemmer 8 euro, børn 4-12 
år 5 euro, gæster 10 hhv. 7 euro.
Tilmelding til Margret Mannes på 
m.mannes@me.com eller 04331-
6645 932.

Grill

Das Interesse der Besucher am Dialog mit den Minderheiten-Vertretern war über-
wältigend; links am Stand mit dem SSF gab es dänische Lakritze.
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HELLIGÅNDSKIRKENSSF SATRUP/ 
HAVETOFT

TÖNNING

SLESVIG SSF

[KONTAKT] Lørdag den 19. septem-
ber starter Slesvig SSFs års-tur til Silke-
borg.
Der er frie pladser i bussen, så skynd 
jer at tilmelde jer senest søndag den 6. 
september hos Kirsten Bohnsack, tlf. 
04621 28392.
Turen koster 25 euro og indehol-
der rejsen til Silkeborg, en sejltur på 
Silkeborg-søerne med et lille stop ved 

Himmelbjerget, ophold i Silkeborg og 
en lille sightseeing på Ejer Bavnehøj på 
hjemvejen.
Husk at tage danske kroner med. På 
bådturen må der gerne medbringes 
egen madpakke, men drikkevarerne 
skal købes på båden.
Vi starter kl. 7 i Slesvig på Schleihal-
lenparkplatz og er tilbage ca. kl. 21.

kb

Sejle på Silkeborg-søerne

[KONTAKT] Im Rahmen der alljährlich 
stattfindenden Eiderstedter Kultursai-
son findet am ersten Wochenende im 
September erstmals eine große zweitä-
gige Ausstellung für Bildende Kunst im 
Packhaus am Tönninger Hafen statt.
In dem historischen Gebäude von 
1783 zeigen 50 KünstlerInnen auf ei-
ner Fläche von 900 qm ihre Arbeiten 
aus den Bereichen Malerei, Skulptur 
und Fotografie.
So können die Besucher bei einem 
Rundgang auf zwei Etagen einen Ge-
samteindruck von der Vielfalt künstle-
rischen Schaffens in der Region Eider-
stedt gewinnen.
Neben den Ausstellungsteilnehmern 
aus der Region Eiderstedt und Umge-
bung werden aus Tönnings dänischer 
Partnergemeinde Fanø 11 Künstler der 
„Strandgalleri “ vertreten sein.

Auch der künstlerische Nachwuchs ist 
vertreten: Schüler der dänischen Uffe-
Skolen und der Eider-Treene-Schule 
Tönning zeigen auf Sonderflächen die 
Ergebnisse ihrer Kunst-Projektarbeit. 
Zusätzlich werden zwei 5x5 m große 
Bilder, die von den Schülern als Ge-
meinschaftsarbeit hergestellt wurden, 
an der Fassade des Packhauses zu 
sehen sein. 
Eröffnung der Ausstellung mit dem 
Eiderstedter Liedermacher Rainer 
Martens und der aus Tönning stam-
menden Tanz- und Performancekünst-
lerin Susanne Meier am Sonnabend, 
5. September um 11 Uhr.
Öffnungszeiten:  5.9. 11-18 Uhr, 6.9. 
11-17 Uhr.
Der Eintritt ist frei, teilt Rainer Lische-
ski, AK-Kunst im Packhaus, mit.
www.rainer-lischeski.net

Kunst im Packhaus

UDSTILLINGSÅBNING

[KONTAKT] Sydslesvigs danske Kunst-
forening og Nordisk Informationskon-
tor inviterer til åbning af udstillingen 
”Glasklar” i aften, torsdag, kl. 19.30 på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59.
Tre danske og tre tyske prisbeløn-
nede glaskunstnere - hhv. Karen Lise 
Krabbe, Ned Cantrell, Karen Nyholm 
samt Hartmann Greb, Frank Meurer 
og Anne Wenzel udstiller frem til 26. 
september mandag-fredag kl. 10-17, 

lørdag kl. 10-14.
Udstillingen åbnes af kulturminister 
Anke Spoorendonk og tidl. direktør på 
glasmuseet i Ebeltoft Charlotte Sahl-
Madsen.
Den musikalske underholdning står 
Hansen - Vedel Hoch Zwei for.
Kunstforeningen byder på et lettere 
traktement.
Alle er velkommen - gratis adgang.
I samme periode udstiller Museums-
berg Flensburg historisk glas.

[KONTAKT] Søndag den 6. september 
er Sporskifte-gudstjenesten henlagt til 
Ribe domkirke kl. 10.
Vi kører fra Det danske Hus i Spor-
skifte kl. 8.30 og er i Ribe til gudstje-
nestens start.
Efter gudstjenesten fortæller guide Leif 
Graves Christensen om Ribe dom-
kirke.
Vores frokost spiser vi i en af byens 
udmærkede restauranter.
Efter frokost er der tid til at gå lidt 
rundt på egen hånd.
Vi bliver sejlet ud til slusen, hvor vi får 

kaffe med gammeldags æblekage.
Vi regner med at være hjemme igen 
kl. 18.
Tilmelding til præsten på tlf./mail tlf. 
0151 6750 6782 hhv. Hougesen@
kirken.de

STUDIE-GRUPPEN
mødes 8. september kl. 19.30-21.00 i 
Det Danske Hus.
Vi læser i bibelen, gennemgår salmer 
og søndagens prædiketekst.
Kom og være med.

Thomas Hougesen

Turen går i år til Ribe

[KONTAKT] SSF Bøglund inviterer 
medlemmer og interesserede til loppe-
marked søndag den 6. september kl. 
10-17 ved forsamlingshuset.

Vil man stå der med en bod, koster 
det 5 euro med tilmelding hos Ingrid 
Munnecke, tlf. 04623 556, eller Sigrun 
Møller, tlf. 04623 575.

Loppemarked

Glasklar fra i aften
Anne Wenzel: Schale/ Die feine Gesellschaft am Rande des Abgrunds.

[KONTAKT] SSF distrikt Satrup/Ha-
vetoft inviterer til familieudflugt med 
bus til Danfoss Universe lørdag, 12. 
september med afgang fra Havetoft-
Freizeitanlage kl. 8.30 og Satrup Skole 
kl. 8.45.
Danfoss Universe er en naturviden-
skabelig oplevelsespark, hvor børn og 
voksne
leger sig til viden om naturvidenska-
ben. 
Picnic-posen og kaffen er bestilt. Der 
køres derfra ved 16-tiden.
Omgående tilmelding til Erik Sjøstrøm, 
tlf. 04603 964 466 eller Margarethe 
Redlefsen, tlf. 04603-9647 895.

[KONTAKT] På lørdag kl. 12 giver 
Stephan Krueger en halv times orgel-
koncert i Helligåndskirken i Flensborg 
med forskellige forspil og fantasier 
over salmen ”Lover den Herre” af bl.a. 
Johann Gottfried Walther, Johann Se-
bastian Bach, Hans Matthison-Hansen, 
Max Reger og Johannes Matthias Mi-
chel.
I 2015 markeres den tyske salmes 350 
års jubilæum.

SANGERE EFTERLYSES
Helligåndskirkens Kor efterlyser san-
gere, der vil være med på noderne og 
byder alle interesserede velkommen 

til korprøverne i menighedslokalerne i 
Stuhrsallé 17 i Flensborg hver mandag 
kl. 19.30-21.30.
Der arbejdes for tiden med to jule-
koncerter og en festgudstjeneste i St. 
Marien.
Nodekendskab er en fordel, men på 
ingen måde et krav.
Henvendelser kan stiles til korleder 
Stephan Krueger, 04634 931696.

Familieudflugt Middagskoncert

[KONTAKT] For 15. gang holder Ans-
gar Kirke Flensborg Nord og de tyske 
naboer i St. Petri en friluftsgudstjene-
ste ved Østersøbadet søndag den 6. 
september kl. 10.30. Brassband under 
ledelse af Chr. Jürgensen med musi-
kere fra Flensborg og omegn spiller til 
salmerne, der er barnedåb og en kort 
prædiken ved Christoph Touche og 
Preben K. Mogensen.
Der er rejst et telt, så skulle vejret 
drille, er der ingen problemer.
Indsamlingen ved gudstjenesten er be-
stemt til flygtninge i Flensborg.

pkm

 

Dansk-tysk
friluftsguds-
tjeneste

Fra gudstjenesten 2013, da der også var barnedåb. (Foto privat)

[KONTAKT] Region Syddanmarks Ud-
valg for dansk-tysk samarbejde med 
formand Hans Philip Tietje (V), næst-
formand Poul Andersen (S), Bjarne 
Jensen (DF), Jens Møller (V), Carsten 
Abild (V), Vibeke Syppli Enrum (EL) 
og Karsten Uno Petersen, (S) mødtes 

i mandags med SSFs generalsekretær 
Jens A. Christiansen, der på Flens-
borghus gav udvalgets medlemmer 
og medarbejdere en redegørelse for 
det grænseoverskridende samarbejde 
set med det danske mindretals øjne, 
om mindretallets historie og aktuelle 

situation samt om Bonn-København 
erklæringerne.
Inden da havde udvalget mødt over-
borgmester Simon Faber og holdt et 
udvalgsmøde på Flensborg rådhus.

[KONTAKT] SSF Husum og Omegn 
samt Husum Bibliotek inviterer til sen-
sommerfest i gården bag Husumhus 
onsdag den 9. september kl. 15-18.
Der startes med kaffe, sodavand og 
kage, lege og hygge.
Kl. 17 går pølserne på grillen. Med-
bring gerne en salat, brød e.lign. til 
den fælles buffet.
Husum Bibliotek har åbent kl. 10-16.

Et endnu ikke helt fuldtalligt Udvalg for 
dansk-tysk samarbejde under Region 
Syddanmark og SSFs generalsekretær 
Jens A. Christiansen på Flensborghus.

Mødte mindretal og flertal

Sensommer-
fest for hele 
familien

Også de små har noget at glæde sig til. 
(Foto: privat)
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SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

Billetter • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 

Onsdag
23.09.2015 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Thomas Clausen
Group

PÅ FLENSBORGHUS

Torsdag
24.09.2015 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg

Lørdag
26.09.2015 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Onsdag
30.09.2015 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Onsdag
16.09.2015 • 14:30
Flensborghus
Flensborg

Zenobia

Tirsdag
22.09.2015 • 19:30
Flensborghus
Flensborg

Ingen forsalg - entré ved indgangen Ingen forsalg - entré ved indgangen

Salmesangaften 
m. Aksel K. Olesen 
Om nye salmer i de sidste tyve år

Klassisk 
før og nu

Sønderjyllands 
Symfoniorkester

ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2015/2016

Foto: Jesper Kristensen/Scanpix


