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Sæsonslut
[KONTAKT] Det lille Teater Flensborg slutter sin 49. 
sæson med Rødkål & Sauerkraut.
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Ungt teater
[KONTAKT] Et ungt teaterkompagni gæstede Sild, 
og 43 publikummer tog imod.
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Børnebio
[KONTAKT] I Bredsted bliver der danske film for de 
mindre og de større børn.
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Ministermøde
[KONTAKT] Den danske og den slesvig-holstenske 
regering letter bevægeligheden hen over grænsen.

folkBaltica 
- et fyrtårn i 
grænselandet

[KONTAKT] Når startskuddet 
kan lyde for folkBaltica 6.-10. 
maj med op imod 30 koncerter 
i det dansk-tyske grænseland 
med Flensborg som ankerpunkt, 
kan musikglade fra hele Europa 
takke en engageret flok ildsjæle 
- bl.a. i SSF for, at festivalen blev 
reddet. Gennem grundlæggelsen 
af foreningen folkBaltica e.V. 
som afløser for den hedengang-
ne folkBaltica GmbH lykkedes 
det at fremtidssikre festivalen.
I år har den temaet Nordsø-
Østersø, og programmet og pri-
ser kan nærlæses på dansk, tysk 
og engelsk på www.folkbaltica.
de.
Idet også det danske mindretal 
er med, bør f. eks. koncerterne 
i Medborgerhuset med ULC 
i Egernførde 7. maj kl. 20, 
børnekoncerten med Tumult 
og Kalüün 8. maj 9.15 i Tyske 
Hus i Flensborg og kl. 15 med 
Eplemøya Songlag & Nynke på 
Dansk Centralbibliotek, samt 
nordisk bal med Baltic Crossing 
9. maj kl. 15.30 på Flensborghus 
nævnes.

De ti danske som tyske medlem-
mer, foreningen folkBaltica har, 
er alle ”professionelle medlem-
mer”: Flensborg, Sønderborg 
og Tønder kommuner, Landes-
arbeitsgemeinschaft Folk, Kul-
turstiftung Schleswig-Flensburg, 
Dansk Rock Samråd (ROSA), 
Flensburger Folkverein, Speicher 
Husum og last but not least 
Sydslesvigsk Forening og Bund 
Deutscher Nordschleswiger.
Selvsagt er folkBaltica fortsat af-
hængig af tilskud andetsteds fra, 
men med det potentiale, kunst-
nerisk som medialt, festvalen 
har, forventer hverken bestyrel-
sen eller den kunstneriske leder 
Harald Haugaard problemer.
Sydslesvigsk Forening ser folk-
Baltica som et fyrtårn i det 
dansk-tyske grænselands kul-
turlandskab, som en berigelse. 
SSF vil også videre gøre sit til, at 
festivalen udvikler sig til glæde 
for flertal og mindretal.
God fornøjelse!

 SYDSLESVIGSK FORENING 

Krimilystspil med action
[KONTAKT[ Harreslev Amatørscene 
er klar igen med at glæde publikum i 
Harreslev med tre forestillinger: ”En 
svigermor slår til igen”, et kriminal-lyst-
spil af Henning Lindberg, får premiere 
8. maj kl. 20 på Harreslev Danske 
Skole.
Der bliver to yderligere forestillinger 
(med teatersnitter) lørdagene 9. og 30. 
maj kl. 19.30 på skolen.
Mens entreen er sat til 6 hhv. 4 euro 
til premieren, koster det 12 euro at 
være med de to andre gange. Billetter 
sælges i forsalg i Union-Bank i Har-
reslev.

HANDLINGEN
Svigermor, Minna Leth, og hendes sia-
meserkat Pelle holder ferie på bade-
hotellet “Søblink”. De har omgående 
sat sig i respekt hos indehaverne Rita 
og Tobias, som driver en bemærkel-
sesværdig hoteldrift for få udvalgte - og 
således finder det ubelejligt at have 

så aktive og medlevende gæster på 
besøg.
Hotellets eneste ansatte er stuepige, 
kokkepige, tjener m.m. Line, en ung, 
sympatisk pige, som imidlertid har så 
travlt, at hun tilsyneladende ikke op-
dager, at der foregår mærkelige ting i 
huset.
Svigermor aner dog uråd, idet hun 
- eneste uanmeldte gæst - adskiller 
sig fra det øvrige klientel: enlige og 
stenrige, og hun iværksætter derfor en 
plan i samarbejde med Line og dennes 
kæreste postbudet Mads.
Alt imens rejser hotellets gæster, én 
efter én, pludselig og uvarslet. Og 
Tobias sejler ligeså tit ud på “Dybet” 
med kutteren Martha. Da det går op 
for svigermor, hvad der er på færde, er 
der også andre, der har fundet ud af, 
hvad hun har på færde.
Men det skal vise sig: Hvem der ler 
sidst...
(Kilde: www.danteater.dk)

DE MEDVIRKENDE
Minna Leth: Vibeke Harck.
Line, stuepige, kokkepige, recep-
tionist, rengøringsdame, m.m.: Julia 
Prigge.
Rita Hansen, værtinde på badehotel-
let: Anna Freistein.
Tobias Hansen, vært på badehotellet: 
Merret Carstensen.
Lærke, deres datter: Ann-Christin Jür-
gensen.
Mads, postbud: Helge Stumm.
Thorvald Trane, pensioneret privatsko-
leoverlærer: Tom Knutzen.
Constance Damborg, medlem af Lot-
tekorpset: May-Britt Seidler.
Musse Pink: Sonja Kellner.
Suflør: Lone Knutzen.
Instruktør: Helge Stumm.
Lyd: Jasmin Hinrichsen.

Action på scenen i Harreslev. (Foto fra en af prøverne)

Hils på Lars
Christiansen
[KONTAKT] Sydtønder SSF inviterer til 
foredrag med håndboldspilleren Lars 
Christiansen torsdag den 7. maj kl. 19 
på Læk Danske Skole.

Billetter til 12 euro for medlemmer, 16 
euro for ikke-medlemmer og 6 euro 
for elever fås kun ved indgangen.

Lars Christiansen i Læk 7. maj.

Künftig wieder mit Minderheitenvertreter
[KONTAKT] Das Kabinett hat zum 
Entwurf eines Gesetzes zum 17. 
Rundfunkänderungs-Staatsvertrag und 
zur Bestimmung eines Mitglieds des 
ZDF-Fernsehrates eine Anhörung ein-
geleitet.
Aus Schleswig-Holstein soll künftig 
ein Vertreter der Regional- und Min-
derheitensprachen in das Gremium 
entsandt werden.
Ministerpräsident Torsten Albig dazu: 
”Als erste Landesregierung entwickeln 
wir eine eigenständige Sprachenpo-
litik, die ein besonderes Gewicht auf 
unsere Regional- und Minderheiten-
sprachen legt. Deshalb wollen wir, 
dass diese Sprachen für die Menschen 
auch in den Medien stärker erlebbar 
sind und einen Fürsprecher im Fern-
sehrat haben.”
Am 18. Juni werden die Regierungs-

chefs der Länder auf ihrer Konferenz 
den 17. Rundfunkänderungs-Staats-
vertrag unterzeichnen.
Damit wird das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts umgesetzt, das darauf 
abzielt, den Fernsehrat staatsferner 
und vielfältiger zu organisieren. Der 
geänderte ZDF-Staatsvertrag wird 
vorsehen, dass der auf 60 Mitglieder 
verkleinerte Fernsehrat künftig u.a. aus 
16 Vertretern aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppierungen 
besteht, welche die einzelnen Länder 
bestimmen. 
Für Schleswig-Holstein sollen der Frie-
senrat, der Südschleswigsche Verein, 
der Landesverband deutscher Sinti 
und Roma und der Plattdeutsche Rat 
gemeinsam das Mitglied für den ZDF-
Fernsehrat entsenden.
Dies bedeute eine Stärkung der Zi-

vilgesellschaft und böte gleichzeitig 
die Chance, die Interessen von Min-
derheiten- und Regionalsprachen in 
einer der größten Rundfunkanstalten 
Deutschlands zu artikulieren, sagte die 
Minderheitenbeauftragte des Minister-
präsidenten, Renate Schnack.
”Schleswig-Holstein wird wie kein 
anderes Land in Deutschland in seiner 
sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
durch die Regional- oder Minderhei-
tensprachen geprägt. Dies wird nun 
auch in der Besetzung des ZDF-Fern-
sehrats sichtbar”, so Schnack.
Dr. Karin Johannsen-Bojsen aus Flens-
burg vertrat von 1996 bis 2008 die 
dänische Minderheit im Fernsehrat, 
benannt von der Landesregierung.
 cm/be.

Ikke åbent møde
[KONTAKT] Tænketank-mødet i Min-
dretallenes Hus i Flensborg 8. maj 
- fejlagtigt omtal som åbent møde på 

KONTAKT sidst - er ikke åbent.
Redaktionen beklager fejlmeldingen.



1.
Kobbermølle Industrimuseum: Sæsonstart
Flensborg SSF-distrikt Nord: Vandredag i Frøslevlejren, fra Lornsendamm kl. 10
SSF-distrikt Svansø: Cykeltur

2.
Jaruplund Højskole: Åbent hus på højskolen kl. 12-15

3.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30

4.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Foredrag om biavl med Thomas Hinrichsen i Mines 
Minde
De danske foreninger i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde på skolen kl. 19.30
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30

5.
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, Flensborg kl. 19-21.30
Flensborg Kirkehøjskole, SSF, Kvindeforeningen, Folkeuniversitetet, Aktive Kvinder og 
Flensborg Bibliotek: Foredrag med Grænseforeningens formand Mette Bock om ”Har vi 
brug for grænser?” kl. 19.30
Det lille Teater Flensborg: Kabaret med ”Rødkål & Sauerkraut” i Hjemmet, Mariegade 
20, kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Slesvig fra ZOB kl. 14
SSF Gottorp amt: Amtsgeneralforsamling på Slesvighus kl. 19
Skovby Seniorklub: Tur ud i det blå fra Hærvejshuset kl. 15

6.
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15-17
Oksbøl Kvindeforening: Sidste mødeaften før sommerpausen i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Lyksborg og Lyksborg Historisk Værksted: Infoaften om årsmøde og Skt. 
Hans-fest på skolen kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spileftermiddag i Ansgarsalen kl. 14

7.
folkBALTICA: ”Fanø i Egernførde” - koncert med ULC i Medborgerhuset, Egernførde kl. 
20
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: ”Glem aftensmaden” i Det Danske Hus kl. 18
SSW Slesvig-Flensborg amt: Amtsgeneralforsamling i Valsbølhus kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer
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JArUPLUnd HØJSkoLe

[KONTAKT] Lørdag den 2. maj kl. 12-
15 slår Jaruplund Højskole dørene op 
og inviterer alle interesserede - gerne 
hele familien til et besøg.
Højskolen inviterer til en dag fyldt 
med højskoleaktiviteter, til fremvisning 
af de nyrenoverede faciliteter samt en 
præsentation af højskolens linjer (mu-
sik, kunst, sprog, mindretal & sameksi-
stens, læring uden grænser, selvledelse 
& ledelse) og dens valgfags-shop (kom-
munikation, psykologi, præsentations-
teknik, faldskærmsudspring, dykning, 
svævefly, MTB, outdoor, italiensk for 
begyndere, historie og tysk m.fl.)
Ring, mail og tilmeld dig dagen på 

04630 969140 hhv. kontoret@jarup-
lund.de, så du/I kan smage lækker gul-
laschsuppe med hjemmebagt brød fra 
højskolens køkken og høre mere om 
højskolen. 
Passer den 2. maj ikke ind i ens ka-
lender, er man altid velkommen til at 
kontakte højskolen for et besøg.
”Vi har åbent hus hver dag, og der er 
altid kaffe/te klar og tid til en fremvis-
ning af vores dejlige faciliteter samt 
dialog om indholdet i vores linjer og 
beskrivelse af vores værdigrundlag,” 
siger forstander Karsten B. Dressø.
www.jaruplund.de

Åbent hus på lørdag

[KONTAKT] Den slesvigske Kvindefor-
ening i Sydtønder indbyder alle med-
lemmer med ledsagere og venner til 
majstævne med spisning torsdag den 
21. maj kl. 17 i Agtrup Forsamlingshus.
Underholdningen - en revy - står Knu-

depunkt-musikerne fra Vejen for.
Det koster 8 euro at være med, og 
man bedes tilmelde sig inden 11. maj 
hos kredsforkvinden hhv. på 04662 
4313.

Majstævne i Agtrup

[KONTAKT] Søndag den 3. maj kl. 17 
giver organist Stephan Krueger orgel-
koncert i Helligåndskirken i Flensborg.
På programet står værker af bl.a. Nico-
laus Bruhns (Præludium e-mol), Moritz 

Brosig (Fantasi over ”Christ ist erstan-
den”), Carl Nielsen og Johann Seba-
stian Bach (Præludium og fuga Es-dur)
Entré: 5 euro.

Orgelkoncert søndag

[KONTAKT] I Det lille Teater Flens-
borgs kulisser arbejdes der allerede nu 
på det semiprofessionelle teaters 50 
års jubilæumssæson, men inden da 
markerer teatret afdslutningen på den 
49. sæson på Hjemmet i Mariegade 
20 i Flensborg. 
I nogle år har det nærmest været en 
tradition, at en revy-/ satiregruppe 
fra Sydslesvig runder sæsonen af på 
teatret.
Også i år er det igen med Rødkål & 
Sauerkraut - tirsdag den 5. maj på 
Hjemmet.
Rødkål & Sauerkraut er moderne hi-
storieundervisning om grænselandet, 
hvor Eberhard von Oettingen har 
snakketøjet på og spiller op til Dirk-
Uwe Wendrichs smukke toner. De to 
er indsigtsfulde og oplysende, poetiske 
og underholdende og ikke mindst mu-
sikalsk satire lige fra hjertet.
Teatersalen forvandles til teatercafé, 
og publikum kan hygge over et glas vin 
eller andet.
Duetten har i de seneste år optrådt 

ved en lang række møder, foredrag, 
grænseforeninger eller arrangemen-
ter, hvor temaet var Sydslesvig og tit 
repræsenteret det danske mindretal 
Sydslesvig i Danmark. 
På Det lille Teater Flensborg spiller 
gruppen dog ikke kun et uddrag men 
hele deres program, som jævnligt bli-

ver fyldt op med nye sange, vittighe-
der og mere, så selv gengangere ikke 
vil komme til at kede sig. 
Billetter fås på 0461-144080 hhv. 
silke@sdu.de samt ved indgangen på 
teatret.
www.detlilleteater.de
www.facebook.com/dltflensborg 

Sæsonslut med satire

Rødkål og Sauerkraut: Eberhard von 
Oettingen har snakketøjet på og spiller 
op til Dirk-Uwe Wendrichs smukke to-
ner. (Foto: Rødkål og Sauerkraut)

VALSBØL og omegns FoLkedAnSere

[KONTAKT] I anledning af Valsbøl og 
Omegns Folkedanseres 25-års jubi-
læum og Dronning Margrethes 75-års 
fødselsdag afholdt foreningen et royalt 
madkurvetræf. Alt var parat til maje-
stæten, men desværre nåede invitatio-
nen ikke frem til Amalienborg.
Det blev dog en alle tiders fest. Snak-
ken gik livligt ved spisningen og kaffe-
bordet, og der blev danset flittigt til de 
fire spillemænds dejlige musik.
Foreningen siger tak til de 35 frem-
mødte gæster fra fjern og nær.

P.f.v. Tutti

 

Jubilæum
med mad-
kurvetræf

Der blev hygget.

Der blev danset. (Fotos: privat)

Der blev leget.



KOBBERMØLLE INDUSTRIMUSEUM

UNGT TEATER PÅ SILD

EN APPEL

ÅRSMØDE BREDSTED

UDFLUGT HUSUM SSF
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GOTTORP SSF

[KONTAKT] Spændinger og foran-
dringer præger vores verden og kaster 
skygger på  hverdagen. Sådan har det 
altid været. Men netop for tiden virker 
det for os ældre mere  dramatisk og 
oprivende. Vi har ikke glemt fortiden 
og fortæller gerne om det, vi har op-
levet, men risikerer, at de yngre keder 
sig.
Spørgsmålet er, om vi måske burde 
komme sammen oftere, sige vores me-
ning mere åben  - uden formanende 
pegefingre eller selviske motiver.
Man ærgrer sig gevaldigt over, at der 
systematisk rakkes ned på vores Anke. 
Vi, vores  ledende kræfter kan kun 
sætte sandheden imod tiltag fra visse 
kredse med ondsind mod vor sydsles-
viske danskhed og dens brede, folke-
lige foreningsliv.
Selv indenfor vore rækker er der alt 
for megen uenighed om at rykke tæt-
tere sammen. Vi har  brug for flere 
sammenkomster i det daglige, ikke 
for at sludre, men for at snakke ærligt 
med  hinanden og glæde sig, når det 
går fremad i overensstemmelse og 
harmoni.

TORBEN SKYTTE
Sydslesvisk  Forening var altid folkets 
fremragende støtte. Næsten alle anlig-
gender kunne  varetages, ordnes eller 
i det mindste diskuteres. Spejderne, 
skolerne, kunst, sport, kultur, kirken, 
alle har deres særlige institutioner, 
hjælpere, rådgivere, møder. Og pas-
sende lokaler. ”Til trods for de bedste 
hensigter mangler der mere sammen-
hold”, siger en engageret og betænk-
som mand med over 40 års minder 
om livet i Sydslesvig”: Torben Skytte 
fra Jagel er lige blevet 70 år gammel”, 
nævnte SSF Gottorps formand  Franz 
Dittrich for nylig. 
Det inspirerer til en spændende livs-
skildring af en ægte dansk sydslesviger.
Han er siden 2013 medlem af  Got-
torp Amts amtsstyrelse og aktiv m.h.t. 
organiseringen af  interessante SSF-
arrangementer i by og land.
Da han i 1945 blev født i Odense i 
Fredens Sogn - typisk for ham og hans 
væremåde - kom  han efter skoletiden 
i lære som elektromekaniker ved det 
Kongelige Danske Flyvevåben og  blev 

oversergent.
Som elektroniktekniker fik han en 
ansvarsfuld stilling i radarststationen i 
Brekentorp/ Brekendorf. Fra  2002 fik 
den danske ingeniør en krævende stil-
ling i Bonn, som han tog ned til hver 
uge.
Hans kone kom fra Vojens. Sammen 
med Randi, som var børnehavemed-
jælper i Gottorp Børnehave, boede 
parret i Bismarckgade 18 indtil 1975.
Sønnens og datterens skolegang, van-
drelærer Volker Bocks indflydelse, 
hele miljøet, bragte Torben Skytte ind 
i det dansk-sydslesvigske arbejde.
Han var med i besluttende organer. 
Han blev formand for Hiort Lorenzen-
Skolens skolekreds og senere Gottorp-
Skolens skolekreds, Slesvig Ungdoms-
forening, diverse SdU-udvalg, og slut-
telig formand for Fælles Kursusudvalg.
For sit store engagement for sikringen 
af radarstationens effektivitet og som 
mangeårig  medarbejder hos firmaet 
Elekluft fik han tildelt en høj tysk ud-
mærkelse, forbundsværnets æreskors.
Igennem årtierne i mindretallet er Tor-
ben Skytte nået vidt omkring.

Og hvordan gik det så med fødselsda-
gen?
Tja, ganske roligt, ude i vort hus i 
Jagel. Familiært - og venskabeligt hyg-
geligt.

Johanna

Og et portræt

Torben Skytte rundede et skarpt hjør-
ne. (Foto: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Fremtiden for SSF 
Gottorp Amt medbestemmes på 
amtsgeneralforsamlingen den 5. 
maj på Slesvighus.
Det hviler tungt på de delegeredes 
gemytter, at en tilstræbt happy end 
for forsamlingshuset Slesvighus ikke 
kan realiseres lige nu. Formanden 
Franz Dittrichs planer støttes ihær-
digt af medlemmerne i by og land.
Men Landsteatrets problemer kan 
nok ikke aktuelt forenes med vi-
dere udfoldelse af foreningslivet i 
salene.
Slesvighus udstråler skønhed og 
hygge - og rummer alle mulighe-
derne for, at samtlige generationer 
kan komme sammen og holde 
sammen.
Det bør ikke glemmes.

Johanna

Spændt på
amtsgeneral-
forsamlingen

[KONTAKT] Lørdag den 16. maj byder 
SSF-distrikt i Husum sine medlemmer 
på et besøg hos brandvæsnet i Tønder 
og en gå-tur på Drivvejen.
Flere af medlemmerne i Husum er 
selv aktive som frivillige brandmænd 
og er nysgerrige efter, hvordan det 
frivillige beredskab fungerer nord for 
grænsen. I Danmark er det kun i Søn-
derjylland, man - som et levn fra den 
tyske tid - har frivillige brandfolk. Ellers 
er de ansat.
Tønders beredskab vil blandt andet 

berette om, hvordan det går med at 
rekruttere frivillige, om grænseover-
skridende rednings- og slukningsarbej-
der og om stormflodsberedskab.
Siden går man noget af vejen hjem. 
Dog blot de cirka fire kilometer ad 
Drivvejen fra Tønder by til grænsen 
ved Sæd.
Drivvejen var - lige som Hærvejen/ 
Oksevejen - en vigtig færdselsåre for 
transporten af stude og får fra Jylland 
til Tyskland.

ph

Besøger brandvæsnet
Brandvæsnet i Tønder byder mindretallet velkomment midt i maj. (Foto: privat)

[KONTAKT] I Bredsted har man tem-
melig godt tag i forældre-generatio-
nen, så den skal have lov at hygge sig, 
når den mere højttidelige del af års-
mødearrangementet er overstået. 
Og på vestkysten skal det selvfølgelig 
ske med rock fra vestkysten.
Årsmøderne i Bredsted har flere gange 
hørt til de mere opløftende, for det 
er da bekræftende at se 2-300 men-
nesker stå i regnen og blive drivvåde, 
mens de lytter til talerne. 
Men de færreste er lune på at gå hjem 

straks efter den del af programmet, så 
i år får de lov at nyde en gang gedi-
gen saltvandssprøjtet rockmusik, når 
Johnny Madsen Jam spiller op.
Bandet er valgt netop fordi det, ud 
over at give hoftevriderne noget at 
vride til, også forstår at fortolke og 
formidle en af det moderne Danmarks 
største poeter, vestjyden Johnny Mad-
sen.
Bandet kan ses - og høres på www.
johnnymadsenjam.dk

ph

De vil have rock
Johnny Madsen Jam har flere gange spillet med ved Vestkystkultur. Nu kommer 
bandet til årsmødet i Bredsted. (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Kobbermølle Industrimu-
seum starter den 1. maj hovedsæso-
nen 2015 med fem ugentlige åbnings-
dage: Onsdag-søndag kl. 13-17 frem 
til 31. oktober.
Allerede nu mærkes stor interesse for 
at besøge det nye og udvidede mu-
seum efter totalrenoveringen af de tre 
museumsbygninger i 2013-14.
Entreprisen er uændret 5 euro for 
voksne og 2 euro for skoleelever. Børn 
med gyldigt MuseumsCard har gratis 
adgang.
Grupper fra seks personer er velkom-

ne hver dag hele året efter aftale. For 
grupper er entréen inklusive rundvis-
ning - på dansk eller tysk efter ønske.
Som i tidligere år før ombygningen 
har museet i 2015 tre store åbent hus-
dage med gratis adgang, men der be-
des om et frivilligt bidrag: International 
museumsdag 17. maj, tysk mølledag 
pinsemandag 25. maj og mindesmær-
kes dag 13. september.
Museumsgæster kan gratis benytte 
museets udendørs picnic-hjørne ved 
indgangen. Tilmeldte grupper har des-
uden mod et mindre gebyr (20 euro, 

større grupper 40 euro) mulighed for 
at indtage medbragt mad og drikke-
varer i museets serviceområde inde i 
museet.
Uden for åbningstiderne kan museets 
foredragsområde lejes til informations-
arrangementer, receptioner, jubilæer 
osv.
Kontakt museet på tel. 0461 407 
7125 (brug telefonsvareren!) eller mu-
seum@kabelmail.de.

sls

 

Hovedsæsonen indledes
Picnic-området ved indgangen. (Foto: Industrimuseet)

[KONTAKT] Teatergruppen ”Skaber-
werket” fra Roskilde var i weekenden 
på visit hos Vesterland Ungdoms- og 

Idrætsforening. 
Arne Johannsen, der leder og instru-
erer gruppen, havde lokket otte af sine 

unge amatørskuespillere ud på en 
længere turné med stop i Vendsys-
sel, i Flensborg og på Arnes fødeø 
Sild.
Lørdag aften var der forestilling i 
gymnastiksalen på Hans Meng-
Skolen. Over 40 personer mødte op 
for at se den moderne og komiske 
tragedie ”Det Normale Liv” af Chri-
stian Lollike.
Scenen var bygget op på gulvet, 
umiddelbart foran og i højde med 
publikum. På reaktionerne fra dem, 
der var på og foran scenen, viste det 
sig at være en god og til stykket pas-

sende praktisk foranstaltning.
Interessen for at møde den unge tea-
tertrup var større, end arrangørerne 
havde forventet, så der måtte etable-
res flere siddepladser.
De lange klapsalver efter forestillingen 
var et tydeligt tegn på publikums op-
tagethed af handlingen i stykket og en 
anerkendelse af skuespillernes præsta-
tioner og instruktørens arbejde.
Desværre blev det kun til to forestil-
linger i Sydslesvig, selv om tilbuddet 
var blevet givet til flere. I den sam-
menhæng har det undret instruktøren, 
at der endda ikke er blevet svaret på 
henvendelserne rettet til både danske 
skoler og organisationer.

wj

Over 40 publikummer

De unge aktører på stranden ved Kampen på Sild. (Foto: privat)
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43 gæstede en
forunderlig verden
[KONTAKT] Tag med SSF Rendsborg 
by til Randers Regnskov - et fantastisk 
tilbud til alle, der vil opleve regnsko-
ven tæt på: Træd ind i en anden ver-
den; luften er varm og fugtig. Der er 
flagermus, dovendyr, slanger og mere. 
Randers Regnskov er et helt unikt sted 
for børn og voksne i alle aldre.
Sådan lød det på invitationen, da 
bestyrelsen inviterede deres medlem-
mer og gæster med på tur til Randers 
Regnskov. Den 25. april startede 
bussen så fra Rendsborg til Randers - 
undervejs samlede man deltagere op i 
både Borgsted og Kruså -  med ialt 43 
deltagere gik det så nordpå.
Bestyrelsen ønskede at bruge noget 
af pengebeholdningen på medlem-
merne, så derfor kunne man deltage i 
turen til særdeles små priser. Ligeledes 
havde man hyret to guider fra Randers 
Regnskov til at vise deltagerne rundt, 

og dette gav både børn, unge og ældre 
voksne helt specielle oplevelser tæt 
på.
Har du set en tapir bade eller piranha-
fiskene blive fodret? Tror du fisk eller 
søkøerne kan genkende personer, som 
står foran akvariet? Ved du, hvordan 
slangen fra Harry Potter ser ud i virke-
ligheden? Alt det fik deltagerne svar på 
fra de velinformerende guider på den 
halvanden timers udførlige rundvisning 
med mange sjove historier og stor 
biologisk viden, som blev fortalt på en 
yderst interessant måde. Alle lyttede 
interesserede og opmærksomme og 
var spændte på mere.
En  vellykket tur til en forunderlig ver-
den - godt fortalt - som man ikke ser 
andre steder, og som deltagerne sik-
kert gerne husker tilbage på.
 ds

En vandboble, som man kunne stille sig i og se hajen suse hen over hårtoppen. 
Her er det Tom, som nyder udsynet til publikum på den anden side af glasset. (Fo-
tos: Dorthe Salchow)

En søko opdager det danske mindretal.

Langer Atem nötig
[KONTAKT] Auf dem Flensburger 
SSW-Kreisparteitag vor einigen Tagen 
stellte sich der Kreisvorstand unter 
Führung der Vorsitzenden Katrin Möl-
ler zur Wahl. Er wurde wiedergewählt.
Neu aufgerückt ist nur einer: Daniel 
Dürkop als stellvertretender Vorsitzen-
der.
Katrin Möller: „Noch befinden wir uns 
in einer relativen Ruhephase, doch 

im nächsten Jahr steht der Oberbür-
germeister-Wahlkampf an, 2017 sind 
Landtagswahlen und ein Jahr später 
Kommunalwahlen. Da brauchen wir 
tatkräftige Unterstützung und einen 
langen Atem.“
Oberbürgermeister Simon Faber 
kündigte an, seine erfolgreiche Arbeit 
fortsetzen zu wollen und als Kandidat 
2016 zur Verfügung zu stehen.

Mitglieder stärker beteiligen und neue Perspektiven entwickeln
[KONTAKT] In der kürzlich stattgefun-
denen Jahreshauptversammlung des 
SSW Husum ging Vorsitzender Peter 
Knöfler in seinem Bericht darauf ein, 
wie die Einbeziehung der „einfachen“ 
Mitglieder in die politische Arbeit wei-
ter verbessert werden kann. “Fast alle 
Vereine, aber insbesondere die Partei-
en, klagen über mangelndes Interesse 
und über die schwindende Motivation 
der Mitglieder, sich aktiv ein zu brin-
gen. Dies ist leider auch bei uns so“, 

bedauerte Knöfler.
Der Vorstand hat daher beschlossen, 
dem durch verschiedene Initiativen 
entgegen zu wirken.
Los geht es gleich mit einem Klausur-
treffen für alle 90 Mitglieder des Orts-
vereins, das am 8. Mai ab 15 Uhr im 
Husumhus stattfindet.
Die SSW-Stadtverordnete Elke Kirchner 
erklärte dazu: “Wir wollen zuhören 
und nachfragen, wo es Defizite gibt, 
um mit den Mitgliedern dann neue 

Perspektiven für Husum zu entwi-
ckeln.“

Die Fraktionsmitglieder gingen auf 
die Schwerpunkte ihrer Arbeit im 
Stadtverordnetenkollegium ein. Bei 
der Gleichstellung der Kinder- und 
Jugendarbeit in Husum zwischen dem 
dänischen Freizeitheim, z.B. mit dem 
städtischen BISS sieht die Fraktion 
dringend Nachholbedarf. 
Eine wichtige Aufgabe sieht der SSW 

darin die UN-Behindertenkonvention 
in der Kommune umzusetzen. Ohne 
Barrierefreiheit und Teilhabe für alle 
geht es nicht.
Manchmal führen die Mühen der 
kommunalpolitischen Arbeit auch zu 
Erfolgen: Ein Erfolg ist das neue Mo-
bilitätskonzept für die Innenstadt, das 
auf der Norderstrasse/ Markt/ Groß-
straße eine Empfehlung aufgenommen 
hat, die der SSW im Bauausschuss 
bereits im Herbst 2013 gefordert hat-

te: Die Einrichtung einer Begegnungs-
zone, in der alle Verkehrsteilnehmer 
gleichberechtigt sind.
Bei den Vorstandswahlen wurde der 
1. Vorsitzende Peter Knöfler im Amt 
bestätigt, 2. Vorsitzender wurde Hau-
ke Hinrichs, Kassierer bleibt Thomas 
Oettgen, neue Beisitzer sind Marianne 
Gerckens und Michael Seidel.
 pk

Almost Irish fyldte salen
[KONTAKT] Med 120 betalende gæ-
ster i lørdags slog Almost Irish igen til 
som Vestkystkulturs suverænt største 
trækplaster.
Salen på Hans Helgesen-Skolen i Fre-
deriksstad var propfuld, længe inden 
bandet gik på scenen. Da de entrede 
den, brusede klapsalverne op mod 
loftet, endnu inden de havde nået at 
fatte instrumenterne.
De 120 fremmødte - af hvilke godt 
halvdelen var SSF-medlemmer - vidste 
tydeligvis, hvad de var kommet for at 
høre.
En del af de der kommer, når der er 
Vestkystkultur, er mere til fest end til 
koncert. 
Men Almost Irish formåede at få de 
mange, muntre mennesker til at tie og 
høre efter, selv om de lagde ud med 
et så sagte nummer som Will ye go, 
lassie, go.
Siden kom der dog mere fut i fejemø-
get med shanties som Haul Away Joe 
og vrøvlevisen om The Irish Rover. 
Sidstnævnte handler om et skib, der 
skulle fra Cork til New York, men efter 
syv år stadig havde den irske kyst i 
sigte. 
Den benyttede de fire brødre så også 
til at demonstere deres virtuositet med 
instrumenterne. 

Midt i The Irish Rover begyndte to af 
dem at spille Duelling Banjos - på to 
guitarer. 

BARNEYS ARVTAGER
Storebror Ramsus Nielsen spiller oftest 
bouzuki ved deres koncerter, men har 
tidligere bevist, at han også mestrer 

både guitar, bodhran, kontrabas og 
banjo. 
Da han skulle spille banjo til et num-
mer i lørdags indledte Alexander Niel-
sen introduktionen med at fortælle om 
afdøde Barney McKenna, som var en 
fantastisk banjospiller. 
- Sådan en har vi desværre ikke, vi må 
nøjes med Rasmus, sagde han. 
Barney selv ville nok have nikket aner-
kendende til Rasmus Nielsens banjo-
spil, om han havde hørt det. 
Repertoiret var - som altid - afvekslet 
og afvekslende. 
Når Almost Irish spiller her, ved vi, at 
der vil komme kendte og elskede, så-
vel som knap så kendte numre. 
Men man ved - heldigvis - aldrig 
hvilke. 
Som slutnummer valgte de i lørdags 
noget knap så irsk, nemlig Dylan/Baez-
nummeret Where have all the flowers 
gone. 
At publikum havde smag for det irske 
blev også bevist i baren. 
Der var udsolgt af Guiness inden 
pausen, selv om SSF-distriktet havde 
plyndret byens Sky for hver eneste 
flaske.
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De fire brødre har tag på deres instrumener og på publikum. (Fotos: Peter Hansen)

2x børnebio den 8. maj

Og publikum var der nok af.

[KONTAKT] Torsdag den 8. maj vi-
ser SSF i Bredsted i samarbejde med 
Bredsted Idrætsforening danske film 
for mindretallets børn. 
Klokken 17 er målgruppen børnene 
i 1.-4. klasse. De kan se Far til fire-
filmen Onkel Sofus vender tilbage. 
Onkel Sofus er onkel Anders’ bror, 
men modsat den rare onkel Anders er 
han en sur, gammel gnavpot.
Han skal forsøge at vinde en malke-
konkurrence, men koen er modvillig, 
og den bliver ikke projektet mere ven-
ligt stemt af at blive gramset på af den 
sure stodder. 
Efter Far til fire er der indlagt en 
hotdog-pause på en halv times tid, 
inden de større børn får deres film på 
smartboardet.
Det er den animerede Olsenbande-
film, Olsenbanden på dybt vand.

Som i flere af de senere Olsenbande-
film drejer det sig for de tre slyngler 
denne gang ikke blot om at stjæle 
nogle penge, men også om at redde 
Danmark fra internationale spekulan-
ters lumske planer. 
Da det jo er en animeret film, byder 
den også på et come-back for Dyna-
mit-Harry, som forsvandt fra Olsen-
banden, da Preben Kaas døde.
Dynamit-Harry har et lidt løssluppent 
forhold til forfriskninger, hvilket ofte 
har en uheldig - men alt andet end 
kedelig - indflydelse på hans omgang 
med eksplosiver. 
Der er fri entre og gratis popcorn til 
filmene.
Hotdogs sælges for 1,50 euro og soda-
vand for 0,50 euro.
 ph

Så er der børnebio igen.
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[KONTAKT] Die „gemeinsame 
Ministererklärung zu Wachstum 
und Wirtschaftsentwicklung in der 
deutsch-dänischen Grenzregion“ 
von Ministerpräsident Torsten Albig, 
Europaministerin Anke Spoorendonk 
und dem dänischen Steuerminister 
Benny Engelbrecht kommentiert der 
Vorsitzende des SSW im Landtag, Lars 
Harms:
”Die rot-grün-blaue Landesregierung 
steht für eine neue „nordische Qua-
lität“. Die gemeinsame Ministererklä-
rung stellt einmal mehr unter Beweis, 
dass die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit für uns höchste Priorität 
hat.
Damit wird zugleich der Fingerab-
druck des SSW in der Landesregierung 
deutlich, denn wenn sich eine Partei 
seit Jahrzehnten unermüdlich für die 
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit stark gemacht hat, dann war es 
der SSW.

Mit SPD und Grünen haben wir Part-
ner an unserer Seite, die am gleichen 
Strang ziehen. Gemeinsam werden wir 
das Grenzland wirtschaftlich weiter 
voran bringen.
Die konkreten Vorschläge, die präsen-
tiert wurden, machen dies deutlich.
Europaministerin Anke Spoorendonk 
hat als erfahrene Kennerin und Anwäl-
tin der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit auf schleswig-holsteinischer 
Seite die Vorschläge erarbeitet.
Besonders positiv sehen wir die 
IHK-Initiative für eine gemeinsame 
deutsch-dänische Berufsausbildung, 
mit der die grundlegenden Syste-
munterschiede auf deutscher und 
dänischer Seite durch die Entwicklung 
gemeinsamer Berufsbilder mit sowohl 
in Schleswig-Holstein als auch in Dä-
nemark anerkanntem Abschluss über-
wunden werden sollen.
Auch dass dänischen Auszubildenden 
in Zukunft in Schleswig-Holstein ein 

Praktikum ermöglicht wird, bringt 
unser Grenzland voran. So lösen wir 
die Probleme der heimischen Unter-
nehmen, denen es an Auszubildenden 
fehlt, und den dänischen Schülern, für 
die es nicht genügend Praktikumplätze 
gibt.
Für den SSW ist es auch entscheidend, 
dass beide Seiten die grenzüber-
schreitende Hochschulkooperation in 
Zukunft über die bislang etablierten 
deutsch-dänischen Studiengänge hin-
aus weiterentwickeln wollen.
Positiv ist auch, dass es eine Neuauf-
lage der deutsch-dänischen Kulturver-
einbarung nach 2016 geben soll.
Auch eine engere Zusammenarbeit 
der Nahverkehrsbetriebe auf beiden 
Seiten der Grenze sowie ein gemein-
samer Pendlerinformationsdienst sind 
wichtige Maßnahmen, die das Leben 
und Arbeiten im Grenzland vereinfa-
chen.”

Wir bringen das Grenzland
gemeinsam wirtschaftlich voran

[KONTAKT] Ministerpräsident Torsten 
Albig und der dänische Steuerminis-
ter Benny Engelbrecht haben am 24. 
April im Beisein von Europaministerin 
Anke Spoorendonk in Flensburg eine 
”gemeinsame Ministererklärung zu 
Wachstum und Wirtschaftsentwick-
lung im deutsch-dänischen Grenz-
land” unterzeichnet.
”Wir wollen, dass unsere Arbeitsmärk-
te zusammenwachsen. Wir wollen 
einen möglichst einfachen Zugang 
nach Dänemark und nach Schleswig-
Holstein. Deshalb denken wir die 
Bedarfe auf beiden Seiten der Grenze 
zusammen und ziehen daraus die 
richtigen Schlüsse”, sagte Ministerprä-
sident Torsten Albig.
Engelbrecht betonte, der Wunsch, die 
deutsch-dänische Zusammenarbeit 
zu intensivieren, bestehe bei beiden 
Regierungen seit vielen Jahren. Die Er-
klärung sei ein klarer Ausdruck dafür, 
dass man sowohl in Kiel als auch in 
Kopenhagen all die guten lokalen und 
regionalen Initiativen unterstütze.
”Mit dem Handlungsplan liegt jetzt 
eine Reihe von Initiativen vor, die das 
Leben und Arbeiten über die Landes-
grenzen hinweg erleichtern sollen. 
Aber damit ist noch längst nicht alles 
geschafft! Wir werden unseren Dia-
log fortsetzen und uns 2016 erneut 
zusammensetzen, um die Effekte und 
den Nutzen unserer Maßnahmen zu 
evaluieren. Dann wollen wir auch 
neue Bereiche für gemeinsame Initia-
tiven identifizieren”, so der dänische 
Steuerminister.
Der Handlungsplan beinhaltet elf 
konkrete Lösungsansätze für Heraus-
forderungen, die von Bürgern, Un-
ternehmen, Behörden und anderen 
Organisationen anlässlich der Minis-
terkonferenz am 16. Februar 2015 in 
Sønderborg benannt worden waren:
• Gemeinsamer Pendlerinformations-
dienst in beiden Grenzregionen.

• Beratung zu steuerlichen Fragen 
durch das Infocenter in Padborg und 
eine Hotline.
• Beschleunigte Bearbeitung von An-
trägen auf eine Steuernummer und 
Steuerkarte.
• Steuerformulare in deutscher und 
dänischer Sprache.
• Förderung lokaler Beschäftigung und 
Anwerbung hochqualifizierter Arbeits-
kräfte für die Arbeiten an der festen 
Fehmarnbeltquerung.
• Vereinfachung der Aufnahme eines 
Ausbildungspraktikums in Schleswig-
Holstein.
• Gemeinsames Berufsausbildungsfo-
rum.
• Zusammenarbeit in der Hochschul-
ausbildung zur Fachkräftesicherung.
• Erleichterung der deutschen Vor-
schriften für die Polizei-Begleitung von 
Großraum- und Schwerlasttranspor-
ten.
• Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
entlang der Jütland- und Fehmarn-
beltroute.
• Engere Zusammenarbeit der Nah-
verkehrsunternehmen in Sønderjylland 
und Schleswig.
Ein Ziel des Handlungsplans ist die 
Erleichterung der Arbeitsaufnahme 
sowie der Arbeitskräftegewinnung auf 
beiden Seiten der Grenze.
Dazu soll die Beratung bei Grenz-
pendlerfragen verbessert werden. Au-
ßerdem sollen die Unternehmen auf 
dänischer Seite bei der Gewinnung 
von lokalen Arbeitskräften im Zuge 
des Baus der Fehmarnbeltquerung un-
terstützt werden.
Weiterhin sieht der Handlungsplan 
eine enge Zusammenarbeit bei den 
Berufsausbildungen vor. Es sollen 
Möglichkeiten geschaffen werden, 
eine Ausbildung auf der jeweils an-
deren Seite der Grenze absolvieren 
zu können. Damit soll einerseits jun-
gen Menschen der Zugang zu einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung 
gesichert werden und andererseits 
gewährleistet werden, dass die Un-
ternehmen ausreichend ausgebildete 
Arbeitskräfte finden. 
Die zuständige Ministerin für die 
Zusammenarbeit mit Dänemark, Eu-
ropaministerin Anke Spoorendonk 
machte deutlich: ”Schleswig-Holstein 
ist ein Teil des europäischen Nordens. 
Das muss sich deutlicher im Denken 
und Handeln in Politik, Wirtschaft und 
Alltag durchsetzen. Hier im Grenzland 
sind Wissen und Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit Dänemark am 
größten. Dies müssen wir stärker zum 
Vorteil für beide Länder nutzbringend 
einsetzen. Indem wir heute beispiels-
weise jungen Dänen ein Ausbildungs-
praktikum auf schleswig-holsteinischer 
Seite ermöglichen. Damit schaffen wir 
die Grundlagen, um morgen einen 
deutsch-dänischen Arbeitsmarkt auf-
bauen zu können.”
Sowohl auf dänischer als auch auf 
deutscher Seite sind bereits we-
sentliche Schritte zur Stärkung der 
Infrastruktur unternommen worden, 
beispielsweise mit der Entscheidung, 
die feste Fehmarnbeltverbindung so-
wie eine neue Brücke über den Nord-
Ostsee-Kanal zu bauen.
Nun sollen weitere Maßnahmen in 
Transport und Logistik folgen, die den 
täglichen Verkehr, unabhängig davon, 
ob es sich um Gütertransport oder das 
tägliche Pendeln von und zur Arbeit 
handelt, erleichtern.
”Die Gemeinsame Ministererklärung 
ist eine Premiere - und der nächste 
Schritt aufeinander zu. Ich bin sehr 
erfreut, dass die deutsch-dänische Zu-
sammenarbeit in jüngster Zeit spürbar 
Fahrt aufgenommen hat”, sagte Minis-
terpräsident Torsten Albig.
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Unterzeichung mit Handlungsplan

Ministerpräsident Torsten Albig (m.), 
Steuerminister Benny Engelbrecht 
(l.) und Europaministerin Anke Spo-
orendonk nach der Unterzeichnung. 
(Foto: Martina Metzger)

[KONTAKT] FDFs Landslejr er en stor 
del i FDF. Derfor har lederne allerede 
nu været til det første møde om lejren, 
der afholdes i sommeren 2016.
Over 100 ledere sidder med lukkede 
øjne, mens de lytter til fuglekvidrer, 
øksehug og glade stemmer. FDF-le-
dere fra Sydslesvig og hele Sydjylland 
er samlet på Kongeådalens Efterskole 
for at mindes de tidligere landslejre og 
især snakke om den kommende.
Hvorfor skal I med på landslejr? spør-
ger Morten Krogsgaard. Han er chef 
for den kommende landslejr og giver 
selv svaret:
Det skal I, fordi I har glædet jer lige 
siden sidste gang. Landslejren fylder 
meget i vores hoveder og vores hjer-
ter.
Temaet for landslejren 2016 bliver leg. 
Legen skal gennemsyre hele lejren, 
påpeger landslejrchefen: I legen er vi 
alle lige.

FØDSELSDAG
Johanna fra FDF Flensborg er også 
taget med til mødet. Egentlig burde 
hun spise lagkage, fødselsdagsboller 
og åbne fødselsdagsgaver. For det er 
netop, hvad hun har: Fødselsdag. På 
mødet bliver det dog også til kage. Og 
fødselsdagssang fra alle lederne.
Hun får også en masse information om 
landslejren - f. eks. hvordan kredsene 

skal bo. Derudover er der ikke plan-
lagt så meget fra landslejrudvalget. De 
vil nemlig gerne have lederne med til 
at bestemme over landslejren.
- Det er vigtigt, at alle kommer med i 
kontrolrummet. Det er jeres lejr, lyder 
det fra landslejrchefen.
Landslejren bliver afholdt 7.-15. juli 
2016.

FDF Flensborg

De første skridt
mod landslejren

Johanna fra FDF Flensborg valgte at 
fejre sin fødselsdag med at høre mere 
om næste års landslejr. (Foto: privat)

[KONTAKT] Den amerikanske forfat-
ter Cornell Woolrich (1903-1968) 
indledte sin roman ”Bruden var i 
sort” (1940) med et citat af Guy de 
Maupassant: ”For det at dræbe er den 
store lov, som naturen har lagt i selve 
livet. Der er intet smukkere og mere 
hæderligt end at dræbe”.
Julie bliver enke på sin bryllupsdag, og 
handlingen følger hendes jagt på de 
mænd, der dræbte hendes mand.
Woolrich debuterede i 1926, og de 
første romaner viste inspirationen fra 
F. Scott Fitzgerald. Det er imidlertid 
romanerne fra 1940-1946, der regnes 
for at tilhøre den gyldne æra i ameri-

kansk kriminallitteratur, hvor Woolrich 
sammenlignes med Hammett, Gard-
ner og Chandler.
Adskillige kriminal- og spændingsfilm 
bygger på hans romaner. Især kan 
Alfred Hitchcocks ”Skjulte øjne” og 
Francois Truffauts ”Bruden var i sort” 
og ”Den falske brud” fremhæves. 
Besøg Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59, onsdag den 20. maj kl. 
15, hvor bibliotekar Viggo Böhrnsen 
Jensen fortæller om instruktøren Truf-
faut, romanen og filmen, hvorefter 
filmen fra 1968 med Jeanne Moreau i 
hovedrollen vises.

Læs bogen - se filmen

[KONTAKT] En lokal event-mager 
bliver myrdet med gift på Gotland. Kri-
minalkomissær Anders Knutas og hans 
makker Karin bliver sat på opgaven. 
Det er udgangspunktet i ”Den mørke 
engel” af den svenske forfatter Mari 
Jungstedt.
Sideløbende med plottet følger læse-
ren Knutas privat, hvor han er gift med 
en dansk jordemoder og har to teen-

agebørn, som han ikke helt forstår.
Læs bogen og meld dig til læseklubben 
torsdag den 7. maj kl. 11 på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59.
Der er fri entré
Yderligere oplysninger og tilmelding til 
bibliotekar Lene Lund, ll@dcbib.dk
Arrangør er Foreningen Norden og 
Dansk Centralbibliotek.

Læs-nordisk-klubben

[KONTAKT] Har du svært ved at læse, 
eller har du gået på dansk-kursus og 
vil vedligeholde eller forbedre sproget, 
så er bibliotekets læs-let-klub måske 
noget for dig. Deltagerne læser lettere 
bøger for voksne. Har du spørgsmål 
til læseklubberne og sværhedsgraden, 

kan du kontakte Nina von Lachmann.
Læseklubben mødes næste gang man-
dag den 11. maj. Kl. 10.30 på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 
59.
Deltagerne aftaler selv næste møde-
tidspunkt.

Træn dit dansk

[KONTAKT] Bøger er ikke kun papir. 
Det er også bøger, man hører, og 
bøger man læser på en tablet eller 
Ipad. 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 5. maj kl. 16.
Tag din tablet eller Ipad med.

Hjælp til IT
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ArrAngementer
i Sydslesvig 2014/2015

VerAnstAltungen
in Südschleswig 2014/2015

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
Billetter • Tickets • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 

SSFs Sekretariate, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 oder an der Abendkasse

En skraldespandskabaret
Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache

Efter forestillingen præsenteres den kommen-
de SSFs teater- og koncertsæson 2015/2016 
og der serveres en lille forfriskning.

Tirsdag 26.05.2015 • 19:00
Nibøl Danske Skole, Nibøl

Onsdag 27.05.2015 • 19:00
Uffe-Skolen, Tønning

Torsdag 28.05.2015 • 19:00
Medborgerhuset, Egernførde

Fredag 29.05.2015 • 19:00
Flensborghus, Flensborg

Eplemøya Songlag (N)
Nynke (NL)
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Fredag/Freitag
08.05.2015 • 15:00
Flensborg Bibliotek
Flensborg/Flensburg

Tirsdag
05.05.2015 • 19:30
Flensborg Bibliotek
Flensborg

Har vi brug for grænser?
Vortrag in dänischer Sprache

Foredrag ved Mette Bock

Fredag/Freitag
08.05.2015 • 9:15
Deutsches Haus
Flensborg/Flensburg

Tumult (DK)
   Skolekoncert for 0-3 kl./Schulkonzert für 0-3 Kl.

Kalüün (D)
Torsdag/Donnerstag
07.05.2015 • 20:00
Medborgerhuset
Egernførde/Eckernförde

ULC (DK/IRL)
Fanø i/in
Eckernförde

Torsdag
07.05.2015 • 19:00
Læk Danske Skole
Læk

Lars Christiansen
Vortrag in dänischer Sprache

Foredrag ved

PHØNIX
Onsdag/Mittwoch
13.05.2015 • 19:30

Sct. Jørgen-Mørvig
Menighedshus
Flensborg/Flensburg

Johanna Juhola 
Reaktori (FIN)

Lørdag/Samstag
09.05.2015 • 17:00
Flensborghus
Flensborg/Flensburg


