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Ugens overskrifter

Kvinde-teater
[KONTAKT] Tove Ditlevsen (foto) og hendes liv og
levned - på Flensborg teater 11. marts.

Læs mere på KONTAKT side 3

17 livsfaser

[KONTAKT] Trendforskeren og forfatteren Louise
Byg Kongsholm gæster Flensborghus 12. marts.
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side 3x
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Grøn støtte

[KONTAKT] De Grønnes forkvinde i forbundsdagen,
Katrin Göring-Eckardt støtter de nationale mindretal.
(Foto: S. Kaminski)

Læs mere på KONTAKT side 4

ALLE VELKOMNE: ”HER ER MIT LIV”

Det grå guld mødes
på tværs af grænsen
[KONTAKT] Grænseforeningen har
som en af sine fremtidige strategier
valgt det personlige møde mellem
sydslesvigere og danskere som et afgørende indsatsområde, bakket op af
Sydslesvigsk Forening.
Grænseforeningen i Aabenraa tager
stafetten op og lægger sig i selen for
at få etableret det autentiske møde
med afsæt i egne rødder og kulturel
ståsted mellem Aabenraa Grænseforenings +60-medlemmer og SSFs
ældre medlemmer i Flensborg.
Med Jens Overgaard fra Aabenraaforeningen og Preben K. Mogensens
fra SSF Flensborg By som ankermænd indbydes til et første orien-

SPIL DANSK

Ars Nova

[KONTAKT] Ars Nova-koret fra Slagelse giver koncert på Flensborghus 21 . marts.

Læs mere på KONTAKT side 4

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Nu er det de
ældres tur

[KONTAKT] Grænseforeningen og
Sydslesvigsk Forening starter et nyt
grænseoverskridende samarbejde.
I en årrække har GF haft succes med unge fra nord og syd
for grænsen og disses korps af
”elevambassadører” og ”kulturmødeambassadører”.
Elevambassadørerne har skabt
fora, hvor sydslesvigske og nordslesvigske gymnasieelever er blevet
bevidste om deres egne rødder og
kulturelle ståsted – og brugt denne
refleksion til som levende tekster
at fortælle den gode historie om
Nord- og Sydslesvig til jævnaldrende på danske ungdomsuddannelser.
Kulturmødeambassadørerne deltager som nord- og sydslesvigske
studerende samt studerende med
anden etnisk herkomst i dialogmøder og fortæller den gode historie
om tokulturel identitet og medborgerskab.
Grænseforeningen har sammen
med samarbejdspartnere dermed
fået mere kontakt til unge i Danmark, som har fået en ny viden

om, hvad Nord- og Sydslesvig,
hvad det danske mindretal er for
levende størrelser - og om tokulturel identitet i det hele taget.
Og nu gælder det de ældre:
I forlængelse af de erfaringer, GF
har gjort med ambassadørerne og
disses autentiske møde på tværs af
grænsen, starter Aabenraa Grænseforening derfor sammen med
SSF Flensborg et grå guld-projekt
”Her er mit liv”, hvor foreningernes kernemedlemmer, +60ere på
begge sider af grænsen, kan lære
hinanden at kende omkring den
gode fortælling.
Ude blandt Grænseforeningens
og SSFs medlemmer er der nemlig
mange gode historier, der blot
venter på at blive fortalt.
”Her er mit liv” er overskriften for
den fortælling, som danskere og
sydslesvigere lufter på en række
planlagte dialogmøder, og altså på
skift i Flensborg og Aabenraa.
(Læs mere andetsteds her på siden)
SYDSLESVIGSK FORENING

Imponerende
Sydslesvig
[KONTAKT] - Der har i flere år været
imponerende opbakning til Spil Dansk
fra det sydslesvigske, og udnævnelsen
som Spil Dansk Kommune 2014 tildeles både for Sydslesvigs ildhu i 2014
og for det gode samarbejde igennem
årene, siger Ricco Victor, direktør for
Spil Dansk.
Overrækkelsen af prisen finder sted
torsdag den 12 marts kl. 16 på Flensborghus i Flensborg, hvor direktør Ricco Victor gæster det danske mindretal
for at hædre den prisværdige indsats,
som Sydslesvig har vist ved at fejre
dansk musik hele efteråret i fjor.
Alle involverede i Sydslesvig er velkomne til at overvære seancen den eftermiddag, hvor der også bliver musik
og lidt til ganen, fortæller den sydslesvigske Spil Dansk-styregruppe Sarah
Keppler (Akti), Tinne Virgils (SdU), Boris Erben (SSF), Ture Pejtersen (DSfS)
og Karl Fischer (DCB).
En tilbagemelding på tinne@sdu.
de, senest i dag, 5. marts, ville glæde
gruppen.

teringsmøde torsdag den 12. marts
kl. 17 på Dansk Centralbibliotek i
Flensborg sammen med dets åbning
af udstillingen ”Jeg elskere, hvor jeg
bor...”
Overgaard og Mogensen gør ved
den lejlighed rede for, hvad et første
egentligt grå guld-møde, et dialogmøde onsdag den 25. marts kl.
14.30 på Flensborghus går ud på.
Alle er velkomne.
DIALOGMØDER
Aabenraa Grænseforening og SSF
Flensborg står som indbyder til det
to timers dialogmøde 25. marts på
Flensborghus.

SSF

Skitseret forløb: Velkomst. Der synges en sang. Over kaffebordet fortæller to indbudte fra hver sin side af
grænsen deres historie. Der følger
en samtale/ dialog om historierne,
almindelig meningsudveksling, og
afsluttende synges en sang.
Her er ligeledes alle velkomne.
De næste dialogmøder finder sted
den 27. maj på Folkehjem i Aabenraa, den 30. september i Flensborg
og den 28. oktober igen på Folkehjem i Aabenraa. Buskørsel arrangeres.
Se også lederen her på siden.
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FONDE/ LEGATER

EN 80 ÅRS DAG

Det Unge Grænseværn
[KONTAKT] Til støtte for dansk ungdomsarbejde i Sydslesvig og i Sønderjylland kan fonden Det Unge Grænseværn den 26. september 2015 igen
uddele et antal legater.
For at komme i betragtning skal ansøgninger være indsendt til Det Unge
Grænseværn, Grænseforeningen,
Peder Skrams Gade 5, Postboks 9074,

DK-1022 København K, senest den 1.
april 2015.
Det Unge Grænseværn blev stiftet den
26. september 1933.
Dets midler indgik i 1996 sammen
med midlerne fra Johan og Karo Weimanns Legat og Peter Marcussens
Mindelegat i en fond, der administreres af Grænseforeningen.

Brdr. Brousts Legat
[KONTAKT] Bestyrelsen for Brødrene
Brousts Legat til Støtte for Danskheden
i Sydslesvig foretager i løbet af foråret
sin årlige uddeling af legatportioner til
nationale, kulturelle formål.
Legatet, der har hjemsted i København, blev stiftet til minde om bankchef P.C.C. Broust (1841-1920),
forpagter F.C. Broust (1843-1925),

proprietær A.J. Broust (1847-1947) og
Mette Kathrine Broust (1879-1949).
Legatet administreres af Grænseforeningen. Ansøgninger sendes til bestyrelsen for Brødrene Brousts Legat,
Grænseforeningen, Postboks 9074,
DK-1022 København K og skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. april.

Tillykke Kurt!
[KONTAKT] 3. marts rundede Kurt
Asmussen i Fartorp/ Fahrdorf de 80.
Den gamle ”Holmer Jung” bor i Fartorp, og har sammen med Renate
gjort det i mange årtier. I et smukt
hjem, omgivet af en dejlig have.
Kurt har altid været aktiv dansk sydslesviger med et positivt men ikke
ukritisk syn på hjemstavnsbyen - og
landsbyen og dens borgere.
I amtsstyrelsen for SSF Gottorp amt
nød han tilrettelæggelsen af det danske basisarbejde i en årrække år. Delegeret til landsmødet er han også.
I kommunalbestyrelsen i Fartorp
søgte han som SSWer at give landsbyen lidt mere nordisk islæt, men en
genstridig borgmester var mere end
han kunne tage.
Men i Frederiksberg SSF deltager

AKTI

Legatet administreres af Grænseforeningen. Ansøgninger sendes til
bestyrelsen for De Piper-Backhauske
Legater - Fond, Grænseforeningen,
Postboks 9074, DK-1022 København
K, og skal være bestyrelsen i hænde
senest 1. april.

7.
SSF og Bündnis für ein buntes Flensburg: Koncert ”Winterreise” af Franz Schubert med
Pelle Hansen og pianist Sergey Leypson på Flensborghus kl. 20
SdU: Bad Camp for 10-13 årige i Træningshallen, Slesvig 7.-8.3.
Aktive Kvinder Sydslesvig: Weekendstævne på Christianslyst 7.-8.3.
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Klippe- og klistre-dag på Oksevejens Skole kl. 10-14
De danske foreninger i Tarup: Arbejdsdag for alle ved Taruphus
SSF-distrikt Rendsborg: Linedance workshop i Ejderhuset kl. 13-17
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Mor-barn-gruppe i foreningslokalet i Hostrup kl. 14

tenor

8.
Flensborg-Sporskifte danske Menighed: Familiegudstjeneste med konfirmander, minikonfirmander
og TenSing og spisning i Det Danske Hus kl. 17
Valsbøl pastorat: Kirkefrokost og besøg fra menigheden i Mariager på Valsbølhus kl. 10
9.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Håndarbejdsværksted i Taruphus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF Hatsted distrikt: Børneprogram, påskepynt i forsamlingshuset kl. 15
SSF Hatsted distrikt: Bogbus og kaffe i forsamlingshuset kl. 16.00-16.45
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften i Klitskolen kl. 19.30-21
SSW-distrikt Slesvig by: Generalforsamling på Slesvighus kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke Slesvig kl. 19.45-21.30
10.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænseladet – stivandring i Flensborg, fra Exe kl. 9.30
SSF-distrikt Harreslev: Besøg på Naturmælk i privatbiler fra skolen kl. 17
SSF- og SSW-distrikt Karlum-Tinningsted-Klægsbøl: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Nybjernt: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 18.30
Midtangel Seniorklub: Hygge med DVD på Satrup Skole, kl. 15
11.
SSF: Det Kongelige Teater - ”Tove! Tove! Tove!” på Flensborg Teater kl. 20
Sild Seniorklub: Hygge og lysbilleder fra Liverpool, i klublokalet i Kejtum kl. 15
Tønning UF: Thermomix-infoaften på Skipperhuset kl. 19
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling i børnehaven kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Moldened: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 18.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Lotto i Ansgarsalen kl. 14
12.
SSF og SdU: Markering af Sydslesvig som ”Årets Spil Dansk kommune” på Flensborghus kl. 16
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
SSF, SdU og Sundhedstjenesten: Foredrag med trendforskeren og forfatteren Louise Byg Kongsholm
om ”Livsfaser og forbrug” på Flensborghus kl. 19.30
Det Lille Teater Flensborg: ”En aften med Gustav Wied” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19.30
Historisk Samfund: Paneldebat om ”København-Bonn erklæringerne 60 år – og hvad så?” i mødelokalet ”Grønland” på Christian Paulsen-Skolen, Flensborg kl. 19.30
SSF: Gymnasiekorkoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester på A.P. Møller Skolen, Slesvig kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Friserbjerg/Rude: Generalforsamling i menighedslokalet Stuhrs Allé 22 kl. 19
Harreslev Kvindeforening, Europa-Union og Landfrauen: Foredrag med Anke Spoorendonk i Borgerhuset kl. 19
SSF-distrikit Vanderup-Jørl og Kvindeforeningen: Plattysk teateraften ”Nu oder Nienich – Tied is
Geld” på Flensborg Teater, afgang i privatbiler fra skolen kl. 19
SSF Flensborg amt: Uforpligtende snak om fremtiden for SSF-distrikt Husby i Begnungsstätte Husby
kl. 19
SSF-distrikt Nibøl: Generalforsamling i foreningshuset kl. 19.30
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få værker, SdU har fået, bliver hængt
op på Flensborghus (2. sal), hvor de
kan ses i Ungdomssekretariatets åbningstid.

BIBLIOTEKET
Påskepynt - selvgjort. (Foto: Aktivitetshuset)

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg
har et par gode kursustilbud til de
kreative:

6.
SSF og SdU: Koncert med Eivør i MAX, Flensborg kl. 21
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Italiensk aften i Taruphus
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSW-distrikt Sørup/Satrup: Generalforsamling på Satrup Skole kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Pakkelotto i forsamlingshuset kl. 20
SSF-distrikt Moldened: Lotto i forsamlingshuset kl. 20
SSF-distrikt Bøglund: Lotto i forsamlingshuset kl. 20

SdU
[KONTAKT] SdU har desværre kun
fået få værker til sin børneamatørudstilling den 5.-27. marts, så udstillingen
på Flensborg Bibliotek må aflyses. De

To kurser

Ugen
der kommer

Kurt Asmussen - her på SSFs landsmøde 2013.

Udstilling flyttes

Piper-Backhauske Legater
[KONTAKT] Bestyrelsen for De PiperBackhauske Legater - Fond foretager
i løbet af foråret sin årlige uddeling
af legatportioner til danske kulturelle
formål i Sydslesvig, særligt indenfor
områderne kirke, skole og børne-/
ungdomsarbejde.

parret gerne fortsat i møderne. Sidst
sås de blandt over 40 fremmødte, da
den nye præst, Bo Nicolaisen interessant fortalte om en af Norges skønneste egne og hans vej til Slesvig.
Kurt har et urørligt, muntert og dybfølt interesse for SSF og SSW, for
livet i by og land. Hans humoristisk
spidsfindigheder og vidende hjerne
har ofte slået bro mellem stridende
parter. Men der er en grænse. Fornærmer man hans ståsted og idealer,
er det slut med munterhederne.
Vi håber, at det utrættelige fødselsdagsbarn har haft en oplevelsesrig
og velfortjent festdag ude ved Slien i
forgårs.
Tillykke! omend en anelse forsinket.
Johanna

KREATIVT ARBEJDE
med papir lørdag 14.3. 10-15, med
Vivian Johannsen.
Pris: 17 euro; tilmelding ja.
Medbring gamle bøger, brochurer,
klistermærker, stempler, billetter, en
lille saks osv.
Deltagerne lærer scrapbooking at
kende, en populær fritidsbeskæftigelse
i USA. Papir i alle mulige farver, tykkelser, gammelt og nyt, glat og krympet. Der fremstilles fantasifulde kort,
invitationer, billeder og dagbøger. Kun
fantasien sætter grænser.
PÅSKEPYNT AF GLAS
lørdag 14.3. 10-16, med Lise Paulsen.
Pris: 22 euro + materiale; tilmelding
ja.
Deltagerne laver påskepynt af glas.
Farverige kyllinger, små påskelam eller
påskeharer med store ører. Først skæres figurerne i glas. Derefter dekoreres
påskefigurerne med fx farvepulver,
glasstringers, glasfrits.
Tilmelding på 0461 150 140 eller
www.aktivitetshuset.de

Samtalesalon om humor
[KONTAKT] I marts har bibliotekerne
i Sydslesvig humor som tema, og onsdag den 18. marts kl. 11 på Flensborg
Bibliotek i Nørregade/ Norderstr. 59
fortæller Nina von Lachmann Steensen
om humor. Efter et kort oplæg får deltagerne mulighed for at tale om humor
og måske fortælle en vittighed? En del
af snakken foregår to og to, så alle kan
deltage - også dem med sceneskræk.
Samtalesalon er et nyt begreb, hvor

deltagere mødes og taler om et emne.
Deltagerne skal have lyst til at lytte og
til at få indblik i, hvad andre tænker,
og også have lyst til at sige, hvad de
selv tænker – to og to, med skiftende
samtalepartnere. Samtidig er en samtalesalon en god måde at øve sig i at
sige sin mening.
Samtalesalonen varer en time. Der er
ingen tilmelding og gratis adgang.

Hjælp til IT
[KONTAKT] Bøger er ikke kun papir.
Der er også bøger, man hører eller
læser på en tablet eller Ipad. Vil du i
gang med at læse 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
10. marts kl. 16.
Tag din tablet eller Ipad med.

Værelse med udsigt
[KONTAKT] LÆS BOGEN – SE FILMEN: Et hotelværelse uden den
lovede udsigt sætter handlingen i
gang i E.M. Forsters roman. Den unge
britiske frøken Lucy Honeychurch er i
1907 på en dannelsesrejse til Firenze
i Italien, og hun får ikke det ønskede
værelse.
I den engelske forfatter E.M. Forsters
roman konfronteres hovedpersonerne med de victorianske normer og
konventioner. Forfatteren beskriver
nænsomt og kærligt sine personer, og

historien slutter, som den begyndte: i
et hotelværelse med udsigt.
En humoristisk og underfundig roman,
som i 1985 blev filmatiseret med Helena Bonham-Carter, Maggie Smith og
Judi Dench på skuespillerlisten.
Besøg Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstr. 59, onsdag den11. marts kl.
15, hvor bibliotekar Viggo Böhrnsen
Jensen fortæller om bogen og forfatteren og viser filmen. Romanen kan
lånes på biblioteket.
LL

MINDEORD

Ved Karl V. Grages død
[KONTAKT] 28. februar døde journalist Karl Verner Grage, Flensborg, tidl.
Jaruplund, i en alder af 86 år.
Karl Verner Grage var uddannet typograf på Flensborg Avis men følte tidligt
det journalistiske kald, hvorfor han
efter endt uddannelse skiftede over i
bladets redaktion. Her var han igennem en menneskealder den netværksstærke leder af Sydslesvigredaktion/
vest, inden han i 1978 skiftede til SSF
og Sydslesvigsk Pressetjeneste.
På Flensborghus agerede han som nyhedsformidler og KONTAKT-redaktør
frem til pensioneringen i 1991.
Kommunalpolitisk engageret var Grage
også. I en årrække virkede han sammen med andre SSWere i kommunalbestyrelsen i Jaruplund.
I 2011 led han den tort, at hustruen
Elisabeth, som han havde tre voksne
døtre med, døde, og i 2014 fik de-

mensen mere og mere tag i Grage, så
han måtte forlade hjemmet i Jaruplund og flytte ind på Dansk Pleje- og
Ældrecenter i Flensborg.
Karl Verner Grage holdt også efter sin
pensionering forbindelsen til Dansk
Generalsekretariat vedlige. Og vi mødtes altid ved SSFs julefrokost.
Journalistikken sad i ham indtil det sidste: For selv om det ikke blev til mere,
gjorde han gerne notater på sin skriveblok om stort og småt ved enhver
given lejlighed på alderdomshjemmet.
Karl Verner Grage bisættes fra Jaruplund danske kirke i morgen, fredag
den 6. marts kl. 14 og begraves efterfølgende i Oversø.
Æret være Karl Verner Grages minde.
Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær,
Bernd Engelbrecht,
SSFs pressesekretær

Karl Verner Grage døde 86 år gammel. (Arkivfoto)
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BREDSTED

GYMNASIEKONCERTER

1 solist og 200 sangere
[KONTAKT] 200 sangere fra Haderslev
Katedralskole, Sønderborg Statsskole,
A.P. Møller Skolen, Duborg-Skolen,
Tønder Gymnasium, Alssundgymnasiet
og Deutsches Gymnasium deltager
på skift i de tre koncerter, Sønderjyllands Symfoniorkester står for tirsdag
10. marts kl. 20 i Alsion i Sønderborg,
onsdag 11. marts kl. 20 i Harmonien i
Haderslev og torsdag 12. marts kl. 20
på A.P. Møller Skolen i Slesvig.
Aftenernes tre komponister har vidt
forskellige inspirationskilder. Den ærkeengelske Holst tager udgangspunkt
i engelsk folkemusik. Holst skrev ”A
Somerset Rhapsody”, fordi han var
fascineret af folkemusikkens enkle
melodier.

Delius er langt mere kosmopolitisk –
og han er faktisk gået om bord i noget
(for en englænder) så eksotisk som den
danske kulturskat. Han var nemlig optaget af Skandinavien, og han har skrevet sange til tekster af både J.P. Jacobsen, Drachmann og H.C. Andersen.
Rutter er mere moderne og ser ud
over Englands grænser. Nærmere betegnet mod syd, og han krydrer en katolsk Maria-lovsang (”Magnificat”) med
inspiration fra sydlandske Maria-fester.
Den skotske dirigent David Riddell
dirigerer det bedste af den engelske
folketone.
Sopranen Sofie Elkjær Jensen er solist
ved de tre koncerter.

SØNDERJYLL. SYMFONIORKESTER
Skolens frisisk-elever havde indstuderet et omfattende program med både korsang og sketches. Publikum forsøgte at følge
med i teksthefterne, mens de spiste deres heedewäken. (Foto: Henry Bohm)

Biikecafe et hit
[KONTAKT] Fredag efter biikebålenes blussen holdes der biikecafe i
foreningslokalet på Bredsted Danske
Skole.
Det er en tradition gennem efterhånden nogle år, at man bruger den

anledning blandt andet til, at skolens
frisisk-elever kan få lov at vise noget
af, hvad de kan.
De havde også i år forberedt et omfattende program, der både bød på korsang, dialoger og små sketches.

Og naturligvis blev der serveret både
gräinküülj og heedewäken, for det hører februar til, lige som biikebålene.
Flere fotos på: syfo.de/amter-distrikter/
husum-amt/set-sket/biikecafe-2015/
ph

stående oplevelser i hele den sydlige
del af Jylland samt Sydslesvig. Som
landsdelsorkester spænder vi bredt,
både i repertoire og geografi, og det er
vi stolte af. Vi må desværre konstatere,
at vi kommer ud af 2014 med et regnskab, der på ingen måde er tilfredsstillende og bestyrelsen har derfor valgt at
opsige samarbejdet med orkesterchefen,” udtaler bestyrelsesformand Pia
Bech Mathiesen.

Påskebasar 15. marts

Tove!
Tove!
Tove!

[KONTAKT] Søndag den 15. marts kl.
10-17 arrangerer SSF-distrikt Bøglund
en påskebasar i Bøglund Forsamlingshus, Flensborggade 29/ Flensburger
Str. 29.
Der er salg af forskellige tasker, sølv-

smykker og ædelsten, påsketing af træ,
påskepynt, blomsterdeko, smykker af
perler, deko med sten og mere.
Ydermere er der salg af kartoffelsalat
og pølser og kager fra buffetten.

17 LIVSFASER

Med hver deres forbrugeradfærd

Scenefoto: N.T. Rydvald
alkoholmisbrug.
At hun samtidig samvittighedsfuldt
passede en populær brevkasse i Familie Journal, hvor hun rådgav andre om
familieliv og parforhold, mens hendes
privatliv lå i ruiner, vidner om hendes
store spændvidde og folkelige appel.
SORT SAMVITTIGHED
Det er i denne enorme rigdom, denne
digteriske saft og kraft, at Sort Samvittighed har fundet inspiration til at

skabe deres nye forestilling.
Sort Samvittighed er et banebrydende
kunstnerkollektiv, der med stor kærlighed fortolker især markante kvindelige
kunstnere. De 10 kvinder i kollektivet
er Jeanett Albeck, Rikke Bilde, Ida
Marie Ellekilde, Signe Fabricius, Tilde
Maja Fredriksen, Elisa Kragerup, Kitt
Maiken Mortensen, Signe Egholm Olsen, Leila Vestgaard og Sara Åkerlund
Clemmensen.
www.kglteater.dk
Louise Byg Kongsholm, trendforsker, i
Flensborg 12. marts.

SSW-FRAUEN

Stellen Sexualstrafrecht
auf den Prüfstand

[KONTAKT] Reicht der bisherige Strafrechtsparagraf 177 aus, um Frauen
vor sexueller Gewalt zu schützen? Das
SSW-Frauenforum will es genauer
wissen und lädt zur Podiumsdiskussion
am 9. März, 19 Uhr ins Flensburger
Flensborghus.
Es gibt verschiedene Fallkonstellationen, die nach Ansicht von Kritikern
des geltenden Strafrechts bislang zu
Unrecht nicht als Vergewaltigung im
Sinne des Paragrafen 177 StGB erfasst
werden.
Dies seien etwa Fälle, in denen der
Täter dem Opfer zwar nicht mit Leib
und Leben droht, dafür aber mit beruflichen Nachteilen oder vergleichbaren Repressalien.
Zudem komme es vor, dass sich Frau-

[KONTAKT] Sønderjyllands Symfoniorkesters bestyrelse har opsagt samarbejdet med orkesterchef Rasmus Adrian.
Opsigelsen sker som følge af orkestrets
økonomiske resultat for 2014 med et
underskud på knap 3 millioner kroner.
Bestyrelsen har mistet tilliden til, at
orkesterchefen er den rette til at føre
orkestret videre.
”Sønderjyllands Symfoniorkester er et
fantastisk orkester, der leverer ene-

BØGLUND

DET KONGELIGE TEATER

[KONTAKT] Onsdag den 11. marts
kl. 20 gæster Det Kongelige Teater
Flensborg teater, indbudt af SSF, med
forestillingen ”Tove! Tove! Tove!”, en
fortolkning af Tove Ditlevsen og hendes værk.
Tove Ditlevsen var en mester i at
skildre livet hudløst ærligt på godt og
ondt. Med sin blanding af humor, inderlighed og sarkasme lagde hun ikke
fingrene imellem, når hun gennem sit
omfattende forfatterskab beskrev livet
som barn, ung og voksen.
Tove Ditlevsen formåede ikke mindst,
længe før kvindebevægelsen opstod,
at give kvinderne og deres liv en
stemme med sine rørende og vedkommende skildringer af livet, som hun så
det.
Tove Ditlevsens liv og værk smeltede
mere og mere sammen, når hun med
sikker sans for selviscenesættelse ganske usminket gav danskerne indblik i
sine ulykkelige ægteskaber, sin narkomani, depressioner, indlæggelser og

Opsagde samarbejdet

en schlicht aus Furcht vor Gewalt nicht
wehren oder sich aufgrund körperlicher oder geistiger Handicaps nicht
wehren können.
Derartige strittige Fälle als auch die
ausstehende Anpassung des deutschen Rechts an die Konvention des
Europarates, die Istanbul-Konvention
von 2011, gaben den Impuls für das
politische Frauenforum des SSW, die
Debatte auch im Norden erneut zu
entfachen.
Am 9. März Uhr wollen sie mit Experten aus verschiedenen Bereichen die
Frage diskutieren „Ist der bisherige
Strafrechtsparagraf 177 ausreichend,
um Frauen vor sexueller Gewalt zu
schützen?“
Nach einem kulturellen Einstieg mit

dem Tanzprojekt „Mein Körper gehört
mir“ wird Justizministerin Anke Spoorendonk ein Impulsreferat zum Thema
halten und damit den Auftakt zur Podiumsdiskussion geben.
Die Experten Ursel-Marie Thomsen
vom Frauennotruf Flensburg, Strafverteidiger Dr. Martin Schaar aus Kiel, die
Juristin Kerstin Bartsch aus Kiel sowie
ein Repräsentant der Polizei werden
zu rechtlichen Fragen, weiteren Aspekten aus den jeweiligen Arbeitsbereichen und Perspektiven, im Sinne
des Schutzes vor sexueller Gewalt,
diskutieren.
Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten und ist kostenlos.

[KONTAKT] Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sydslesvigsk Forening
og Dansk Sundhedstjeneste indbyder
alle interesserede til foredrag med
trendforskeren og forfatteren Louise
Byg Kongsholm om ”livsfaser og forbrug” torsdag den 12. marts kl. 19.30
på Flensborghus.
Entreen er sat til 7 euro; billetter fås
kun ved indgangen.
Trendforskeren fortæller om en ny
metode til kvalitativ inddeling af livet
i 17 livsfaser fra fødsel til død, der alle
kan karakteriseres ved hver deres forbrugeradfærd. Skiftet fra en livsfase til
den næste er mere afgørende for ændringer i forbruget end hvor gammel
dåbsattesten siger, man er.
Med beskrivelsen af de 17 livsfaser, de
grundlæggende motivationsfaktorer i
hver af dem samt eksempler på konkrete produkter, bliver publikum klædt
på til at lægge en ekstra kvalitativ faktor ind i hver deres segmentering.

HUSUM

Film, fnis og satire
[KONTAKT] I dag, torsdag den 5.
marts klokken 19 viser SSF og Husum
Danske Bibliotek filmen ”Vi har det
jo dejligt”, der er lavet over Finn Søeborgs roman af samme titel.
Finn Søeborg udstillede bolignød,
bureaukrati og forbrugersamfundets
fortrædeligheder i en række romaner

og noveller. Han satte ofte tingene på
hovedet ved at udstille det normale
som vanvittigt eller omvendt.
Rollebesætningen er, som vi kender
den fra 60ernes danske film: Dirch
Passer, Ove Sprogø, Arthur Jensen og
bl.a. Karl Stegger.
ph

[KONTAKT] 14. marts er der livlig
lørdag på Husum Bibliotek, hvor man
kan lade sig overraske af hyggelige
aktiviteter.
Kl. 10.30-12.30 er der kreativ workshop hvor man kan komme i god forårsstemning.
Der serveres noget lækkert samt kaffe/
the og saft.

OG ONSDAG
Onsdag den 11. marts kl. 14-16 er der
brætspil-eftermiddag for de 9-12 årige
på Husum Bibliotek.
Der spilles både nogle de klassiske
brætspil og kortspil samt nogle nye
spændende.
Derudover serveres noget lækkert.

Livlig lørdag
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SILD

Sporskifte

GRÜNE FRAKTIONSVORSITZENDE

Familiegudstjeneste
[KONTAKT] Sporskifte danske menighed indviterer til familiegudstjeneste
med sang og musik søndag den 8. marts
kl. 17 i Det Danske Hus sammen med
konfirmander, minikonfirmander og
MBUs ungegruppe Ten Sing.
Efter gudstjenesten spises der sammen
kl. 18.

DAN
Inge Bennör fra Sild SSF og Leif Krarup, formand for Grinsted-Billund Grænseforening, gør klar til grønkålsspisningen. (Foto: privat)

Grindsted besøgte frieserfest
[KONTAKT] Sild SSF havde inviteret
Grindsted-Billund Grænseforening til
biikefesten den 21. februar med efterfølgende grønkålsspisning i Aktiv-Caféen
Kejtum.
Det tog seks personer gerne imod. Efter
en kop kaffe hos Inge Bennör gik de
samlet til biikebålet. ”Aktivisterne”, der
stod for madlavningen og borddækning,
ventede gæsterne kl. 19:30 til deres traditionelle grønkålsspisning. 22 veloplagte

gæster nød maden, snapsen og kaffen.
Det blev en hyggelig aften med gode
samtaler og, som sædvanlig i Aktiv-Caféen, med muntre spil.
Søndag formiddag fik gæsterne en ørundttur, som også tjente som inspiration
til en planlagt dagsudflugt til Sild i juni.
Stor tak til ”aktivisterne” for deres indsats ved arrangementet.

Peter Petersen

[KONTAKT] Lørdag den 7. marts afholder Gymnastikforeningen Dan sæsonens sidste fuld fart-lørdag på Gustav
Johannsen-Skolen i Flensborg kl. 11.
Deltagerne springer på airtrackmåtten,
bygger redskabsbaner, jonglerer og finder på mange andre sjove ting. Her kan
alle være med. I to timer skal der bare
brændes krudt af. Medlemmer af Dan
deltager gratis. Ikke-medlemmer betaler
5 euro.
Info: Anne Christensen, 0151-123
17033 hhv. annegymdan@hotmail.com

Koncert

FOLKEDANSERE

Generalforsamling
[KONTAKT] Valsbøl og Omegns Folkedansere indbyder til generalforsamling
onsdag den 18. marts kl. 19.30 i Valsbølhus.
Dagsordenen omfatter beretninger, drøftelse, valg af næstformand og kasserer

Fuld fart-lørdag

samt bl.a. det kommende års program.
Ønskes forslag behandlet på mødet, skal
de være bestyrelsen i hænde senest otte
dage før mødet.
Efter mødet er der kaffe og traktement.

Ars Nova
[KONTAKT] Ars Nova-koret fra Slagelse giver koncert på Flensborghus
lørdag den 21. marts kl. 14.30.
Korets 40 medlemmer ledsages af
pianisten Mads Granum og bassisten
Mikkel Nielsen.
Tilmelding til SSFs bysekretariat, 046114408 126 senest den 16. marts.

GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE

6 Tage Oslo und Bergen
[KONTAKT] Die Deutsch-Dänische Gesellschaft der Musikfreunde von 1998
- an der SSF als Mitglied beteiligt ist plant eine Reise nach Oslo und Bergen
von Sonntag, 24. bis Freitag, 29. Mai.
Geplant sind u.a. Rundreisen, Stadtführungen und Opernbesuche.

Der Preis beträgt 1.449 Euro (bei 30
Teilnehmern) pro Person im DZ; EZZuschlag 251 Euro. Der Reisepreis für
Nichtmitglieder beträgt 1.469 Euro.
Bei einer Beteiligung von über 35 Personen reduziert sich der Reisepreis um
65 Euro, bei weniger als 30 Personen

erhöht sich der Reisepreis um 68 Euro.
Anmeldung für Reise und Musik- und
Operveranstaltungen bei der Firma
Neubauer Reisen in Flensburg bis spätestens Dienstag, 10. März.
Details auf der Homepage des SSF www.syfo.de

UCI KINO: LIVE AUS NEW YORK

Metropolitan Oper:
Rossinis La Donna del Lago
[KONTAKT] Das nächste Opern-Highlight steht im Flensburger UCI-Kino bevor: Am 14. März um 18 Uhr wird Paul
Currans Neuproduktion von Rossinis
populärer Oper La Donna del Lago live
übertragen aus der New Yorker Metropolitan Opera auf großer Kinoleinwand.
In der Neuinszenierung von Paul Curran
an der Met wirken die Superstars Joyce
DiDonato und Juan Diego Flórezdie, die
momentan unumstrittenen Stars des Belcanto, mit ihrem vokalen Feuerwerk mit.
Am Dirigentenpult steht der gefeierte
Jung-Maestro Michele Mariotti, der sein
Orchester zu leidenschaftlichen Höchstleistungen leitet.
Die auf dem Roman von Sir Walter Scott
basierende, geheimnisvolle Geschichte
von La Donna del Lago spielt in den
schottischen Highlands des Mittelalters.

In dem für Belcanto-Virtuosität berühmten Stück planen Aufständische den
Sturz des Königs. Mitten unter ihnen
befindet sich die wunderschöne Elena,
die „Dame des Sees“, die sich zwischen
ihrer Liebe und dem Versprechen ihrem
Vater gegenüber entscheiden muss.
Aufgenommen von mehr als zehn
mobilen Kameras präsentiert sich die
Live-Übertragung aus der Metropolitan
Opera in perfekter HD-Qualität und
glasklarem Digital-Sound. Zum besseren
Verständnis ist die Oper mit deutschen
Untertiteln versehen.
In den Vorstellungspausen erwartet die
Besucher ein Blick hinter die Kulissen
des berühmten Opernhauses. Angelehnt
an das stimmungsvolle Ambiente traditioneller Opernhäuser sind in der Vorstellungspause auch Champagner, Wein

und Canapés erhältlich.
Zur perfekten Einstimmung auf die besonderen Opernhighlights gibt es ein
Glas Sekt.
Eintrittskarten sind im Vorverkauf für
27 Euro zzgl. Zuschläge unter www.
UCI-Kinowelt.de oder über die UCI App
erhältlich; jetzt auch als mobiles Ticket
ohne Ticketausdruck direkt zum Einlass.
Tipp: ADAC-/ SSF-Mitglieder zahlen nur
25 Euro zzgl. Zuschläge.
Das Saisonfinale der Metropolitan Opera in der UCI Kinowelt folgt am 25. April
um 18.30 Uhr mit Mascagnis Cavalleria
Rusticana / Leoncavallos Bajazzo mit
Eva-Maria Westbroek, Marcelo Álvarez,
Željko Lučić / Patricia Racette und Marcelo Álvarez; Dirigent Fabio Luisi.

Der Minderheitenrat in Deutschland mit seinem Vorsitzenden Karl-Peter Schramm
(l.) und der Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt (3.v.l.), Bündnis 90/ Die
Grünen, in Berlin. (Foto: Minderheitensekretariat)

”Sie haben uns
an Ihrer Seite”
[KONTAKT] Bei einem Gespräch in
Berlin mit dem Minderheitenrat in
Deutschland letzte Woche zeigte sich
die Vorsitzenden der Fraktion Bündnis
90/ Die Grünen Katrin Göring-Eckardt
MdB interessiert und offen für die Belange der autochthonen Minderheiten
in Deutschland.
Im Mittelpunkt standen die Konferenz
„Charta-Sprachen in Deutschland
– Ein Thema für alle!“ und das dort
vom Minderheitenrat überreichte
Grundsatzpapier „Charta-Sprachen in
Deutschland – Gemeinsame Verantwortung“.
Der Minderheitenrat bat um Unterstützung des Papiers seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Geplant
ist in der laufenden Legislaturperiode
eine interfraktionelle Bundestagsdebatte zum Thema zu führen und zu
einem Bundestagsbeschluss zu kommen.
Die Vorsitzende der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen versicherte, dass der
Minderheitenrat die Fraktion bei dieser Zielsetzung auf seiner Seite hat.
Nicht nur die Herausforderungen der
vier Minderheiten in Deutschland
wurden erörtert, sondern auch die
Minderheitenpolitik in Europa. Die
Arbeit der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) – und
ihre Bedeutung für die Minderheiten
in Deutschland und in ganz Europa
wurden hervorgehoben.

Das Haus der Minderheiten in Flensburg wurde vorgestellt und traf auf
großes Interesse. „Ich werde mit Interesse verfolgen, wie sich dieses Kompetenzzentrum weiterentwickelt und
wünsche den Minderheiten in ihren
Regionen wie auch ihrer Arbeit in Berlin viel Erfolg“, so Göring-Eckardt.
Der Vorsitzende des Minderheitenrates Karl-Peter Schramm zeigte sich
zufrieden nach dem Gespräch und
beendete es mit einem Zitat von Goethe: „Es reicht nicht zu wissen, man
muss es auch anwenden. Es reicht
nicht zu wollen, man muss es auch
tun. In diesem Sinne hoffe ich, dass
dieses Gespräch dem Wissensaustausch diente, welches in der Zukunft
zum Wohle der Minderheiten angewandt wird und zum Handeln anregt.“
In einem weiteren Gespräch traf sich
der Minderheitenrat mit dem Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk, MdB (CDU) zum Thema Haus
der Minderheiten in Flensburg und
deren Finanzierung.
Auch dieses Gespräch bewies sich als
äußerst fruchtbar. Die Unterstützung
des Beauftragten seitens der Bundesregierung ist dem Minderheitenrat,
insbesondere dem Träger des Hauses,
Sydslesvigsk Forening (SSF) wie auch
der FUEV gewiss.
Minderheitensekretariat

JARUPLUND HØJSKOLE

Dänischkurse im Frühjahr
[KONTAKT] Die dänische Heimvolkshochschule Jaruplund Højskole bietet
auch in diesem Jahr wieder Dänischkurse mit unterschiedlichem Sprachniveau an.
Viele Teilnehmer nutzen ihren Bildungsurlaub für einen Sprachkurs.
Jedem Arbeitnehmer in SchleswigHolstein steht gesetzlich eine Woche
pro Jahr zu.

Außerdem veranstaltet die Højskole
einen 4-tägigen Wochenendkurs am
15.-16.5. plus 29.-30.5. mit Sprachniveau 3.
Im Frühjahr bietet die Højskole darüber hinaus Kurse (23.-27.3.) mit Niveau 4 und 20.-24.4. mit Niveau 6 an.
Wochenkurse 180 Euro und Wochenendkurse 120 Euro.
Weitere Info: www.jaruplund.de

GEGEN FREMDENFEINDLICHKEIT

Fremd zu sein – ausgestoßen zu sein – nicht dazuzugehören
[KONTAKT] Sonnabend, 7.3., 20 Uhr,
laden der SSF und das Bündnis für ein
Buntes Flensburg zu einem klassischromantischen Liederabend ins Flensborghus ein.
Aufgeführt wird die Winterreise von
Franz Schubert, gesungen von dem
Flensburger Tenor Pelle Hansen und be-

gleitet vom russischen Pianisten Sergey
Leypson.
Der Liederzyklus aus 24 Gedichten
von Wilhelm Müller beschreibt auf eindrückliche musikalische und sprachliche
Weise die Gefühls- und Gedankenwelt
des Flüchtenden, der aus der Gesellschaft ausgestoßenen, in der unwirt-

lichen Winterlandschaft seinem Ende
entgegenflieht. Dabei geht es, anders als
bei heutiger Thematisierung von Flucht
und Vertreibung, weniger um die Ursachen, als mehr um das empathische
Mitfühlen mit dem fremden Flüchtenden.
Immer wieder blickt der Flüchtende

in Tagträumen auf das zurück, was er
bereits verloren hat und die Botschaft
dieses Konzertabends ist:
Wie schön es ist, willkommen zu sein.
Schubert, der selbst nur durch Zufall der
Verhaftung bei Razzien der MetternichRegierung entging, schuf 1827 mit seiner Winterreise eines der Zentralwerke

klassisch- romantischen Liedgesangs,
das damals seiner Zeit weit voraus, bis
heute großer Beliebtheit erfreuend.
Das Konzert findet im Rahmen des
Bündnisses für ein Buntes Flensburg und
gegen Fremdenfeindlichkeit statt.
Eintritt frei. Die Hälfte der Spenden geht
an Integrationsprojekte.

ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2014/2015

VERANSTALTUNGEN
in Südschleswig 2014/2015

SSF & SdU præsenterer/SSF & SdU präsentieren

TOVE! TOVE! TOVE!

Sønderjyllands
Symfoniorkester
Philharmonie Süddänemark

Gymnasiekorkoncert
Gymnasienchorkonzert
Foto: N. Rydvad

Torsdag/Donnerstag

Bridges Tour 2015

FR
06.03.
06.03.2015 • 21:00
Fredag/Freitag

ÅBNER 20:00
MAX FLENSBURG EINLASS/DØRENE
BEGINN/START 21:00

www.assconcerts.c
www.assconcerts.com

Samarbejde med/Kooperation mit

Tourneeleitung: a.s.s. concerts & promotion gmbh · rahlstedter str. 92a · 22149 hamburg
telefon 040-67 56 99-0 · fax 67 56 99-30 · www.assconcerts.com

www.mittendrin-gmbh.de

MAX

Theater in dänischer Sprache

Onsdag

11.03.2015 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Flensborg/Flensburg

12.03.2015 • 20:00
A.P. Møller Skolen
Slesvig/Schleswig

SSF præsenterer/SSF präsentiert

Skurke og helte
Schurken und Helden

Helene Blum &
Harald Haugaard Band
Release-koncert/Release-Konzert

Lørdag/Samstag

Fredag/Freitag

14.03.2015 • 19:00
Slesvighus

20.03.2015 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg/Flensburg

Foto: S. Freiheit

FESTEN

Slesvig/Schleswig

La Porta Band

Ars Nova
Koret Slagelse

Koncert - Glasbjergene - et harmonisk
Foto: G. Thai

samspil af ord, farver og noder

Theater in dänischer Sprache

Lørdag

21.03.2015 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Konzert - Glasbjergene - ein harmonisches
Zusammenspiel aus Worten, Farben und Noten

Lørdag/Samstag

21.03.2015 • 14:30
Flensborghus
Flensborg/Flensburg

Thomas
Buttenschøn

Gudstjeneste med efterfølgende koncert/
Gottesdienst mit nachfolgendem Konzert

Torsdag/Donnerstag

Søndag/Sonntag

22.03.2015 • 10:00
Helligåndskirken
Flensborg/Flensburg

Foto: M. Fauerby

Teatret Svalegangen/Theater in dänischer Sprache

Inga og Lutz

To 23.04.15 • 20:00 • Slesvighus, Slesvig
Koncert/Konzert

26.03.2015 • 20:00
Volksbad

Flensborg/Flensburg

Fredag/Freitag

27.03.2015 • 20:00
Bredsted Danske
Skole
Bredsted/Bredstedt

Foredrag v. Mette Bock/Vortrag in dänischer Sprache

Har vi brug for grænser?

Ti 05.05.15 • 19:30 • Flensborg Bibliotek, Flensborg
Teateriet Apropos/Theater in dänischer Sprache

Pligten Kalder

En skraldespandskabaret - sæsonafslutning

To/Do 23.04.15 • 20:00 • Volksbad, Flensborg/Flensburg

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

Vestkystkultur

Almost Irish

Lø/Sa 25.04.15 • 20:00 • Hans-Helgesen-Skolen, Frederikstad/Friedrichstadt

Ti 26.05.15 • 19:00 • Nibøl Danske Skole, Nibøl
On 27.05.15 • 19:00 • Uffe-Skolen, Tønning

Jazz på Flensborghus/Jazz im Flensborghus

To 28.05.15 • 19:00 • Medborgerhuset, Egernførde

Ma/Mo 27.04.15 • 20:00 • Flensborghus, Flensborg/Flensburg

Fr 29.05.15 • 19:00 • Flensborghus, Flensborg

Jens Jefsen Trio feat. Allan Mortensen

Billetter • Tickets • Abo

+ 49 (0)461 - 14408 125

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

