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For kvinder
[KONTAKT] Fokus på kvinder, også for mænd.
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For fans
[KONTAKT] Fokus på Dorthe Kollo som forfatter.
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For bands
[KONTAKT] Der er åbnet op for SdUs contest.

Plat
[KONTAKT] Det er politisk 
uholdbart, når CDU giver 
sorteper for den strandede 
nykonstruktion af Slesvig 
teater videre til kulturmi-
nisteren, og siden - som et 
foreløbigt lavpunkt - be-
skylder kulturministeren for 
at gå SSFs ærinde m.h.t. 
Landestheaters lejemål på 
Slesvighus - helt bortset fra, 
at CDU i sin pressemedde-
lelse ikke kalder SSF for SSF 
men SFF.
Lad os slå fast med syvtom-
mersøm:
SSF har aldrig været til 
møde med partierne i land-
dagen eller kulturministeren 
om emnet, men udelukken-
de talt med Slesvig by, som 
i kraft af medlemsskab af 
Landestheater er forpligtet 
til at stille med et spillested, 
med SSWs byrådsgruppe 
og med Landestheater. Og 
et nyt møde med Slesvig by 
forestår.
SSF har ved at stille Slesvig-
hus til rådighed som spil-
lested i snart flere år handlet 
ud fra et kulturpolitisk an-
svar for helheden i denne 

delstat, ud fra en vis for-
pligtelse overfor Slesvig by 
og ud fra et kollegialt part-
nerskab med Landestheater 
som god samarbejdspartner 
i mange henseender - på 
trods af SSF Gottorp amts 
kritik af ikke at have fuld 
råderet over salen.
At vi ikke kan stille salen til 
rådighed gratis, men op-
kræver leje, sker ud fra et 
ansvar overfor SSFs pengegi-
vere, der støtter foreningens 
kulturarbejde med skat-
temidler. Det kan man da 
ikke lastes for.
By the way: Kulturmini-
steren, der som bekendt 
har hjemme i SSW og det 
danske mindretal, har alle 
årene med al tydelighed 
vist, at hun er alle slesvig-
holsteneres kulturminister 
og netop ikke blot det dan-
ske mindretals.
Det ved CDU også, og bør 
derfor ikke nedlade sig til så 
platte insinueringer.
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En gave til Dronningen

Ny kulturkonsulent søges

[KONTAKT] Dagen efter påske, tirsdag 
eftermiddag havde formanden for SdU 
og Det sydslesvigske Samråd, Kirstin 
Asmussen og formanden for SSF Jon 
Hardon Hansen æren og fornøjelsen 
af at blive modtaget i audiens hos 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
II. på Marselisborg slot i Aarhus.
De overbragte Hendes Majestæt det 
danske mindretals hjerteligste lykønsk-
ninger i anledning af Dronningens 75 

års fødselsdag den 16. april.
Som gave medbragte de to repræ-
sentanter for det danske mindretal i 
Sydslesvig en kostbar pontoppidansk 
salmebog fra 1838, ”som efter allerhø-
jeste kongelig befaling skal bruges i de 
danske menigheder i hertugdømmet 
Slesvig” med sølvbeslag og 15 flusser 
(farvede glassten), fremstillet af mester 
Andreas Heinrich Gottlieb Breundle, 
Aabenraa.

På et gaven ledsagende lykønsk-
ningskort frenhævede de to formænd 
endvidere: ”Vi har en stærk følelse af 
samhørighed med Danmark, når vi lyt-
ter til Deres nytårstale, hvor De traditi-
onen tro sender det danske mindretal 
en varm hilsen. Med stolthed fornem-
mer vi stedse, at båndene mellem 
Kongehuset og os danske i Sydslesvig 
er levende.”

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening 
(SSF) søger med tiltrædelse pr. 1. 
august 2015 eller snarest derefter en 
dynamisk kulturkonsulent m/k, idet 
den nuværende kulturkonsulent har 
valgt at tage imod nye udfordringer.
Kulturkonsulentens hovedopgaver er 
at fungere som sekretær for udvalgene, 
herunder ansvar for gennemførelse af 
beslutninger, koordinere SSFs kulturar-
rangementer på tværs af Sydslesvig, 
udarbejde turnéplaner for børnetea-
tergrupper og Sønderjyllands Symfoni-
orkesters skolekoncerter, dyrke aktivt 
PR-arbejde, herunder udvikling af SSFs 
PR-materiale, sikre og administrere 
offentlige tilskud til SSFs overordnede 
kulturarbejde, sagsbehandle og udar-
bejde kulturpolitiske oplæg, udarbejde 
udvalgenes budgetter og forestå løben-
de budget-, mål- og rammestyring.
SSF forventer, at ansøger har viden 
om og brænder for dansk kultur- og 

foreningsliv i Danmark såvel som i 
Sydslesvig, er udadvendt og initiativ-
rig, er fleksibel og kan arbejde både 
selvstændigt og i team inden for en 
folkelig-politisk ledet forening, er en 
dygtig skriftlig og mundtlig formidler 
på dansk og har kendskab til tysk på 
mindst forhandlingsniveau, evner at 
kunne holde mange bolde i luften på 
én gang, har kendskab til edb på bru-
gerniveau, og bor i Sydslesvig eller er 
villig til at bosætte sig i området.
SSF kan tilbyde en spændende og ud-
fordrende konsulentstilling på fuld tid 
(en del skæve arbejdstider må påreg-
nes) samt en god løn- og pensionsord-
ning med udgangspunkt i Sydslesvigsk 
Forenings overenskomst.
Yderligere oplysninger fås ved henven-
delse til generalsekretær Jens A. Chri-
stiansen, tlf. 0461 14408-110.
Ansøgning skal være Dansk Gene-
ralsekretariat i hænde senest torsdag 

den 30. april 2015. Send den mrk. 
’Kulturkonsulent’ til Dansk Generalse-
kretariat, Nørregade/ Norderstraße 76, 
D-24939 Flensborg.
SSFs kulturkonsulent er daglig leder 
af kulturafdelingen på Dansk Ge-
neralsekretariat, der bl.a. varetager 
sekretariatsfunktionen for SSFs tre 
faste, folkevalgte udvalg: Teater- og 
koncertudvalget, Kulturudvalget og 
Årsmødeudvalget.
Sydslesvigsk Forening er det danske 
mindretals folkelige og kulturelle ho-
vedorganisation.
Foreningens formål er at udbrede og 
pleje det danske sprog, at værne om 
og fremme dansk og nordisk kultur, 
at drive folkeligt dansk arbejde i Syd-
slesvig samt at varetage mindretallets 
overordnede interesser.
www.syfo.de

Det danske mindretals gave til Dronning Margrethe i anledning af hendes 75 års fødselsdag: En kostbar salmebog fra 1838.



10.
SSF-distrikt Torsted: Generalforsamling hos Christiane Fintzen kl. 19.30

11.
Det Lille Teater Flensborg: Sønderjysk Figurteater opfører dukketeater-forestillin-
gen ”Sigurd Dragedræber” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 16

12.
Aktive Kvinder Sild: Loppemarked i Kejtumhallen kl. 11-17

13.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Deltagelse i Skanderborg Grænseforenings gene-
ralforsamling kl. 19.30

14.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænseladet – vandring i Sønderhavsko-
vene, fra Exe i Flensborg kl. 9.30
Flensborg-Biffen: Filmen ”Stille hjerte” på Flensborghus kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: En anderledes eftermiddag – be-
søg på søfartsmuseet i Flensborg kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Hygge med lottospil i skolens forhal kl. 19.30
Skovby Seniorklub: Udflugt til Tønning Multimar Wattforum, fra Hærvejshuset 
kl. 13.30

15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej, Tønnsenhuset kl. 14
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Gottorp amt: ”Carl Nielsen i øjenhøjde” sunget af Ulla Munch på Slesvighus 
kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Ingrid Hanfstengel fortæller i Ansgarsalen kl. 14.30
SSF-distrikt Mårkær: Spil i Mårkær Børnehave kl. 19

16.
Borgerforeningen Flensborg: Dronningens fødselsdag fejres på Dansk Pleje- og 
Ældrecenter med tale ved fhv. borgmester Bendt Olesen kl. 18.45
SSF Flensborg by: Bygeneralforsamling på Flensborghus kl. 19
SSF-distrikt Gettorp: Keglespil i ”Lindenkrug” i Großkönigsförde kl. 19
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser ”Stille hjerte” kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Stenfelt: Hygge hos Else og Nikolaus Marxen kl. 18
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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Grønland for 100
år siden - og i dag
[KONTAKT] Myter og skyping forenes 
i et arrangement henvendt til børn 
og unge. Onsdag den 15. april kl. 14 
byder Nordisk Informationskontor og 
Flensborg Biblioteket på spændende 
fortællinger.
Eventyrfortæller Susanne Schoppmeier 
lukker publikum ind i en mytisk ver-
den med sin fortællekunst. Ud over 
fortællingerne oprettes der en skype-
forbindelse til et grønlandsk børne-
hjem i Uummannaq. Her er det me-
ningen, at børnene fra børnehjemmet 

og børn fra Sydslesvig kommunikerer 
sammen. Der vil også være mulighed 
for at skrive breve eller postkort til de 
grønlandske børn.
Børnehjemmet har direkte forbindelse 
til den vandreudstilling, som er udstil-
let på biblioteket i april. Udstillingen 
indeholder over 100 år gamle fotos fra 
tre schweiziske ekspeditioner i Grøn-
land. Den indgår i en række af arran-
gementer på biblioteket under temaet 
”Ensomhed”.
 rf

Fra udstillingen. (Foto: Arnold Heim 1909, ETH Library, Image Archives)

Frodig debat om
køn og roller venter
[KONTAKT] I anledning af 100-året for 
kvinders valgret i Danmark inviterer 
Grænseforeningen i samarbejde med 
Brandbjerg Højskole til en frodig debat 
om kønsroller tirsdag den 21. april kl. 
16.30-21.30 på højskolen.
Arrangørerne har sammensat et stærkt 
panel på inspirerende og mangfol-
dige deltagere, som med hvert deres 
forskelligartede indlæg sparker gang i 
kønsdebatten fra forskellige synsvink-
ler.
Paneldebattens deltagere fra Sydsles-
vig belyser emnet gennem fortællingen 
om kvinders helt anderledes historie i 
grænselandet.
Deltagerne møder professor Bente 
Rosenbeck, som oplevede 60ernes 
kvindefrigørelse og skrev disputats om 
kvindekøn, Annemarie Erichsen fra 
Den slesvigske Kvindeforening, der 
bidrager med perspektiver over lan-
degrænser, og Mads Ananda Lohdahl, 

som med queer-feministiske korstog 
missionerer imod den heteroseksuelle 
verdensorden
Wienke Reimer, studerende og kultur-
mødeambassadør, beriger publikum 
med to-kulturelle perspektiver på 
kvindedebatten. Og Gitte Hougaard-
Werner, næstformand i Sydslesvigsk 
Forening, fortæller om kønsdebatten 
i Sydslesvig/Tyskland og om kvinder 
som kulturelle forposter. Efter oplæg-
gene bliver der mulighed for, at pub-
likum kan blande sig i debatten med 
Brandbjergs forstander Simon Lægsga-
ard som ordstyrer. 
Sille Berthelsen fra Teater Hurra op-
fører et lille stykke teater om den mo-
derne kvinde, og aftenen byder også 
på et lækkert aftensmåltid, tilberedt af 
Brandbjergs anerkendte køkken. 
Arrangementet har fået økonomisk 
støtte fra Johanne og Ejnar Flach-
Bundgaards Fond og Grænseforenin-

gen.
De lokale gymnasier og nabohøjskoler 
er inviteret, og en større gruppe fra 
seminariet i Jelling har også allerede 
tilmeldt sig, fortæller Kirsten Rykind-
Eriksen, formand for Grænseforenin-
gen Vejle Vesteregn.
Arrangørerne håber på et publikum, 
der er ligeså mangfoldigt som panelet, 
så man kan få en bred, frodig og kon-
struktiv debat på tværs af holdnings-
spektret til udfordring og berigelse af 
hinandens verdensbilleder.
Arrangementer foregår på Brandbjerg 
Højskole tirsdag den 21. april kl. 
16.30-21.30.
Entreen er sat til 100 kr. inkl. forplej-
ning.
Tilmelding på på rykind@bbsyd.dk, 
eller bh@brandbjerg.dk
 KR-E

egernFØrde SSF

Fiskekursus for børn
[KONTAKT] Og så er årstiden igen til 
et fiskekursus med Britta og venner, 
mener de i Egernførde SSF
Derfor tilbydes lørdag den 25. april et 
fiskekursus for børn mellem 6 og 12 
år, der har du lyst til at stå tidligt op og 
lære at fiske.

Deltagerne mødes ved Medborger-
huset kl. 6.30 og kører sammen i pri-
vatbiler til en fiskesø, hvor der fiskes 
til klokken 12. Derefter køres tilbage 
til Medborgerhuset, hvor der klokken 
12.30 venter en grillpølse og en soda-
vand.

Her kan far og mor komme og hente 
børnene og overvære slutceremonien.
Deltagergebyr 5 euro. Tilmelding 
senest den 22. april på sekretariatet, 
04351-2527, eller til Fred på ssf-
egernfoerde@t-online.de.
Husk navn og alder.

rendSBorg SSF - med TILmeLdIng

Tur til Randers Regnskov
[KONTAKT] Lørdag den 25. april dra-
ger Rendsborg SSF på tur til Randers 
Regnskov med afgang 7.30 fra Ejder-
skolen og forventet ankomst hjemme 
igen ved 19-tiden.
Et fantastisk tilbud til alle, der vil op-
leve regnskoven tæt på. Træd ind i en 
anden verden. Luften er varm og fug-

tig, så vær varsom med påklædningen. 
Der er flagermus, dovendyr, slanger 
og meget mere. Randers Regnskov er 
et helt unikt sted for børn og voksne i 
alle aldre.
Deltagelse koster 18 euro for voksne 
medlemmer og 10 euro for deres 
børn. Ikke-medlemmer skal af med 29 

hhv. 15 euro.
Bindende tilmelding til Margret Man-
nes på m.mannes@me.com eller 
04331/ 6645 932 senest i morgen, 10. 
april - samt betaling af beløbet på kon-
to DE 06 2152 0100 1000 0862 20 
mærket ”Randers Regnskov” og navn.
www.regnskoven.dk

BenneTgAArd

Åbent hus 25. april
[KONTAKT] Der inviteres til åbent hus 
på Bennetgaard lørdag den 25. april 
kl. 14-17.
Alle er inviteres til at se huset, der er 
underholdning, og der serveres kaffe 
og kage. 
Sammen med åbent hus-arrangemen-
tet afvikler Bennetgaard Støtteforening 
generalforsamling kl. 14-15. Dagsor-
den i henhold til vedtægterne.
Indbydelse er sendt ud til alle 187 
medlemmer og bidragydere, men flere 

er velkomne.
Den 28. april ankommer det første 
hold gæster fra det danske mindretal 
til et 11 dages ophold. Sidste hold slut-
ter den 25. september.
Som i tidligere år er der mulighed for 
ophold i 10 perioder. Der er perioder 
med ledige pladser. Tilmeldelse til 
ophold kan ske til Dansk Sundheds-
tjeneste i Flensborg på telefon 0461-
570580. 
Det er lykkedes at få bestyreren gen-

nem flere år, Lola Lecius Larsen, til at 
forestå driften igen i  år. Til at hjælpe 
med den daglige drift er Margit Djørup 
blevet deltidsansat. Margit er flyt-
tet ind i lejligheden på Bennetgaard. 
Dette er godt for huset og for de be-
søgende, således at der altid er nogen, 
der kan være behjælpelig, hvis der 
skulle blive behov for det.
 HHS

Arrangementets plakat, tegnet af Brand-
bjerg Højskole.



KOBBERMØLLE INDUSTRIMUSEUM

TILMELDING GERNE NU

AKTIV-CAFE KEJTUM
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[KONTAKT] Kobbermølle Industri-
museum holder ekstraordinært åbent 
søndag den 12. april kl. 13-17.
Museets store samling af gamle model-
dampmaskiner bliver demonstreret af 

en ekspert, ingeniør Dieter Hellmann, 
og der bliver korte rundvisninger på 
museet ved Peter Kreutzer.
Entré: 5 euro for voksne og 2 euro for 
skoleelever.

Museet tager hul på højsæsonen den 
1. maj, hvor der vil være åbent ons-
dag-søndag kl. 13-17.

Mød Dorthe Kollo
[KONTAKT] Biblioteket og SSF har 
inviteret Dorthe Kollo til at fortælle 
om sit liv, og måske synger hun en 
sang tirsdag den 21. april kl. 19.30 på 
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-
derstr. 59.
I efteråret kom ”Jeg er stadig her”, 
Dorthe Kollos erindringer om et hæs-
blæsende liv i dansktoppens og schla-
gernes verden.
Dorthe Kollo blev født i 1947 og be-
gyndte allerede at optræde som 8-årig. 
I mange år turnerede hun med sin 
mor som manager og chauffør. Dorthe 

fik et anstrengt forhold til sin mor.
Det er ét af de emner, hun fortæller 
om i biografien. Men hun fortæller og-
så om at have børn og ægtemænd i en 
hektisk pop-verden. En verden med 
fest og farver, men også ensomhed. 
Hun fortæller åbenhjertigt og ligefremt 
om sit liv, og hvordan hun løste pro-
blemer og i øvrigt levede livet.
Entré for medlemmer af SSF og biblio-
teket 12 euro; for andre 16 euro.
Billetsalg på www.ssf-billetten.de, SSFs 
sekretariater og Flensborg Bibliotek.

Dorthe Kollo. (Foto: c-hg-m-press Berlin/ Ingo Höhle)

FLENSBORG & SLESVIG

[KONTAKT] Tirsdag den 14. april 
kl. 19.30 viser Flensborg-Biffen 
den danske 2014-film Stille Hjer-
te med bl.a. Ghita Nørby, Morten 
Grunwald og Paprika Steen, en 
stærk film om aktiv dødshjælp af 
instruktør Bille August.
Torsdag den 16. april kl. 19.30 
vises filmen i Slesvighus-Biografen 
i Slesvig med tilmelding gerne to 
dage inden via Dansk Sekretariat, 
tlf. 04621 23888.
Forevisningen er gratis, men ost 
og rødvin koster 5 euro begge 
steder.
Esther og hendes mand Poul har 
inviteret deres nærmeste fami-
lie på weekend i parrets fynske 
landejendom. Selv om det kun er 
efterår, fejrer de jul med andesteg 
og brune kartofler. For Esther 
lider af en uhelbredelig sygdom, 
og hun har bedt sine to voksne 
døtre om at hjælpe hende til en 
værdig død, når weekenden rin-
der ud. 

Stærk film om
aktiv dødshjælp

Snuseaften og klassetræf
[KONTAKT] Aktiv-Caféens ”snuseaf-
ten” sidst var både skuffende og dejlig. 
Aktivisterne havde ydet en ekstra ind-
sats for at vise, hvad de kan byde på.
Diverse spil, endda tæppecurling, som 
de lånte hos SdU, samt god mad og 
hygge kunne dog ikke lokke SSF Silds 
medlemmer til Aktiv-Caféen.
Glædeligvis kom der en del udefra, 
der gerne ville prøve caféen, så man 

blev 28 deltagere den aften, og ældre-
klubben regner med, at nogle af de 
nye ikke kun kommer igen men også 
bliver medlemmer af SSF.
Det blev en fornøjelig og aktiv aften, 
ikke mindst for fire gamle Hans Meng-
elever, afgangsårgang 1960, der blev 
overrasket af Ursula Böhm, som var på 
besøg et par dage. De fire kunne ikke 
overtales til at være med til aktiviteter-

ne, da der var så meget at snakke om.
I Aktiv-Caféen er de glade for at kunne 
samle 14 gamle Hans Meng-elever til 
deres aftener.
Da de blev særdeles glade for tæp-
pecurling, prøver de at skaffe penge til 
en egen bane, til gavn for hele øen.
Aktiv-Caféen haber, alle har haft en 
god påske.
 PP

Gensynsglæde: f.v. Uschi Böhm (Schaeffner), Reiner Pforr, Inge Beginn (Knutzen) og Herta Klein (Mayer). (Foto: privat)

På pigetur til Holland
[KONTAKT] DSH Foreningen af Aktive 
Kvinder i Sydslesvig tilbyder en spæn-
dende 4-dages tur for sine medlem-
mer: 1.-4. oktober til Holland, gerne 
med tilmelding allerede nu.
Torsdag 1. oktober går turen over 
Hamborg, Cloppenburg, Nordhorn, 
Hengelo, Appeldoorn til Katwijk am 
Zee (Hotel Nordzee – www.hotel-
nordzee.nl).
Fredag 2. okober startes med guide til 
byen Edam, som er kendt for osten. 
Ost spiller en væsentlig rolle i Edam, 
og deltagerne skal se på en ostefabrik. 

Derefter går turen til hovedstaden Am-
sterdam, Hollands største by. Efter en 
guidet byrundvisning og en lille gåtur 
langs med de idylliske kanaler tages på 
en kanalrundfart.
Lørdag 3. oktober går turen først til re-
geringsbyen Den Haag. Byen er kendt 
for dens mange bevaringsværdige byg-
ninger, historiske bydele og en fanta-
stisk beliggenhed ved kysten. Derefter 
køres videre til byen Delft, der har 
bevaret sine kanaler og sit gamle præg 
og regnes for en af de smukkeste byer 
i landet. I Delft ses også på Porceleyne 

Fles ”Royal Delft”.
Søndag 4. oktober går det hjemad 
igen - efter morgenmaden langs med 
kysten, over Ijsselmeer-dæmningen, 
videre til Leuwarden, Groningen og 
Leer. I Bad Zwischenahn holdes en 
pause, inden der drages tilbage til 
Sydslesvig.
Bussen har 46 pladser, så tilmeldingen 
bedes ske hurtigt. 
Nærmere oplysninger fås hos Karin 
Becker på 04621 26919 og Karen 
Scheew på 0461  490 2822.
 ks

Ekstra-åbning med damp
Flotte modeldampmaskiner demonstreres på søndag. (Foto: Axel Rachow)
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Send jeres ansøgning NU
[KONTAKT] Fredag den 19. juni - års-
mødefredag - står den på koncert i 
flensborgske Volksbad, for Aktivitets-
huset og SdU inviterer for 7. gang til 
musikkonkurrencen New Stars Con-
test.
Bands fra både Danmark og Tyskland 
kan søge om at optræde på en stor 
scene og vinde fede præmier.
Musikerne skal overbevise syv sagkyn-
dige jurymedlemmer og selvfølgelig 
publikum.

De skal kunne vise deres kunnen på 
15 minutters spilletid og kan vinde 
f.eks. en koncert, en PR-pakke eller et 
band-coaching. Præmierne går til de 
første tre pladser - og det band, der 
overbeviser publikum, vinder publi-
kumsprisen. 
For at kunne byde publikummet en 
bred vifte af musikgenrer opfordres 
alle interesserede til at indsende en 
ansøgning senest fredag den 1. maj di-
gitalt til jesper@sdu.de. Ansøgningen 

skal indeholde mindst en sang, en kort 
beskrivelse af bandet, detaljerede kon-
taktoplysninger og et bandfoto.
Alle musikgenrer er velkommen, og 
der er ingen aldersbegrænsning, dog 
er cover-musik ikke tilladt.
Kontakt gerne Aktivitetshusets medar-
bejdere på +49 (0)461 150 140 eller 
jesper@sdu.de, hvis der er yderligere 
spørgsmål.

Jubilæumsudflugt til
Moesgaard og Bazar Vest
[KONTAKT] Den 12. maj har den 
selskabelige forening Borgerforenin-
gen i Flensborg 180 års fødselsdag. 
Det skal fejres, og derfor indbyder 
bestyrelsen til en spændende og 
festlig udflugt på selve dagen.
Turen går til Århus, hvor deltagerne 
bl.a. besøger Moesgaard Museums 
nye udstillingsbygninger, som på 
nærmest magisk vis vokser frem af 
skråningerne syd for Århus.
Her kan man fx se ‘Den første kejser 
– Kinas terrakottahær’; et antal gen-
stande fra kejser Qin Shihuangdis 
grav (ca. år 200 f.Kr.), eller museets 
udstilling om menneskets oprindelse 

og udvikling.
Derudover er det muligt at gå på op-
dagelse i museets permanente ud-
stillinger og samtidig nyde både den 
fantastiske arkitektur og naturen.
Undervejs er der mulighed for på 
egen regning at spise i museets kan-
tine, og midt på eftermiddagen går 
turen videre til Bazar Vest.
Bazaren begyndte i 1996 som et 
privat integrations- og beskæftigel-
sesprojekt på initiativ af indehaveren 
af Byggeselskab Olav de Linde, og 
nu, 17 år senere, udgør Bazaren en 
eksotisk handelsplads med alskens 
butikker i overdækkede bazargader 

og markedspladser. Her kan man 
både handle, spise og nyde en kop 
kaffe.
8.30 Afgang fra Lornsendamm i 
Flensborg med bus. Kaffe og rund-
stykker undervejs.
11.00 Ankomst Moesgaard, 12.45 
Spisning i kantinen, 15.00 Afgang 
Moesgaard.
15.30 Bazar Vest, 17.15 Afgang Ba-
zar Vest, 19.30 Flensborg.
Prisen pr. deltager er 22 euro for 
bussen plus entré til Moesgaard, ca. 
12 euro ved gruppebillet.
Tilmelding hos Ruben Fønsbo, 
04631 7179, ruf@kirken.de.

[KONTAKT] I anledning af, at SdU-søsportsforeningerne gør opmærksom på sig 
selv som et godt og sundt fritidstilbud (se illustrationen) inviterer Slesvig Roklub 
(SR) til åbent hus-dag lørdag den 18. april fra kl. 13.
Udover at komme på vandet, kan interesserede også besigtige SRs nye flotte og 
multifunktionelle klubhus.

[KONTAKT] Syddansk Universitets 
Institut for Grænseregionsforskning 
(IFG) giver i martsudgaven af tidsskrif-
tet Pluk læserne mulighed for at stifte 
bekendtskab med en årlig begivenhed 
i instituttets regi.
”IFG på landkortet” er en konference, 
der finder sted hvert år - den sidste 
onsdag i oktober. Forskning indenfor 
instituttets specialer med såvel egne 
forskere som internationalt anerkendte 
profiler præsenteres. Desuden uddeles 
priser for de bedste afgangsprojekter 
for bachelorer og kandidater samt den 
bedste poster-præsentation for ph.d.-
studerende.
Det gennemgående tema i tidsskriftet 
er ”Den nye regionale balance, et 
europæisk og dansk perspektiv”. Et 
emne, der er tæt på hverdagen for de 
fleste.

Temaet markerer, at det næste store 
arrangement, som Institut for Græn-
seregionsforskning arrangerer, er Ud-
devalla Symposium, som siden 1998 
hvert år bringer regionalforskere fra 
hele verden sammen for at diskutere 
tidens varme emner indenfor regional 
økonomi og udvikling.
Marts-nummeret af Pluk giver et over-
blik over konferencen og de forskellige 
foredrag, samt lægger op til det 18. 
Uddevalla Symposium 11.-13. juni 
på Alsion i Sønderborg med temaet 
”Regional udvikling i en international 
sammenhæng – regionale, nationale, 
grænseoverskridende og internationale 
faktorer der styrker vækst og udvik-
ling”.
Pluk foreligger i en trykt og i en digital 
udgave på www.sdu.dk/ifg.

Pluk fra IFG

Charlie Karlsson, grundlægger af Udde-
valla Symposierne og H.C. Andersen-
gæsteprofessor ved IFG skriver en 
artikel i Pluk som oplæg til Uddevalla 
Symposium 2015. (Fotos: IfG)

Sebastian Zimmer, vinder af Best Poster 
Award 2014, med sin award af den lo-
kale kunstner Susanne Givskov.
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Et tilløbsstykke
[KONTAKT] Med omkring 150 frem-
mødte blev åbningen af Center for 
Nordisk Kunst og Cricket, Mikkelbergs 
Færø-udstilling ”Færøerne 3x2” i 
Hatsted skærtorsdag den 2. april intet 
mindre end et tilløbsstykke.
Hyllet ind i oldtime-jazzklange fra 
husumske Stormtown Jazzcompany 
og kulinarisk velforsørget, imødekom-
mende serviceret af medarbejderne 
på Mikkelberg nød de mange frem-
mødte kunstinteresserede seks færøske 
kunstneres fornemme fællesudstilling, 
en kunstnerisk dialog mellem to meget 
forskellige generationer.
Udstillingen tager nemlig udgangs-
punkt i de tre færøske kunstnere 

Bardur Jakupsson (1943), Trondur 
Patursson (1944) og Zacharias Heine-
sen (1936), der hver fik til opgave at 
vælge en ung kunstner, som de synes 
er interessant.
Det blev Samal Blak (1983) og Brand-
ur Patursson (1977) hhv. Heidrik a 
Heygum (1983).
Resultatet er en udstilling, der i denne 
enestående sammensætning nok aldrig 
vises igen, som også kunsthistoriker 
Inger Smærup Sørensen understregede 
i sin introduktion til udstillingen.
Indledningsvist havde Mikkelberg-
stiftelsens næstformand, SSFs formand 
Jon Hardon Hansen budt gæsterne 
velkommen og pointeret, at institu-

tionen søges videreført i den grundet 
sygdom fraværende stifter Henry Buhls 
ånd.
Selve åbningen blev foretaget af Kim 
Andersen MF (V), medlem af Folketin-
gets Sydslesvigudvalg og Kulturudvalg 
samt Mikkelberg-stiftelsen, der i da-
gens anledning havde fået følgeskab 
af familien, og som appellerede til folk 
om at komme og se denne enestående 
udstilling, der er tilgængelig inklusive 
årsmødesøndag den 21. juni.
Der er åbent ti-on 10-13, to-sø 11-17 
og efter aftale på tlf. 04846 6604.
Udstillingen er støttet af Sydslesvigsk 
Forening og det færøske kulturinstitut 
Mentanargrunnur Landsins.

Mikkelberg-stiftelsens næstformand Jon Hardon Hansen hilser på kunstneren Bardur Jakupsson, der havde været ene om at 
tage turen fra Færøerne til Hatsted for at deltage i udstillings-åbningen.

Jon Hardon Hansen bød de 150 frem-
mødte velkommen på Mikkelberg.

Stormtown Jazzcompany fra Husum kommer gerne på Mikkelberg.

Folketingsmedlem Kim Andersen åbnede udstillingen trods halsbetændelse.

Kunsthistoriker Inger Smærup Sørensen 
fremhævede det enestående i at have 
seks færøske kunstnere samlet i én 
udstilling.

Et år med
fokus på kultur
[KONTAKT] Kunne du godt tænkte 
dig et års frivilligt arbejde efter din 
studentereksamen, hvor du arbejder 
med kulturarbejde? Taler du flydende 
dansk og tysk? Har du en interesse i 
musik, teater, dans eller andre kul-
turelle områder? Er du åben og sam-
arbejdsvillig? Så er det oplagt at søge 
stillingen som ”FSJ´ler kultur” hos Syd-
slesvigsk Forening. 
Som FSJ`ler arbejder du sammen med 
kulturafdelingen og stifter bekendtskab 
med det kulturelle arbejde, som SSF 
står for. Det er en bred vifte af forskel-
lige kulturelle tilbud, alt fra teater og 
koncerter i hele Sydslesvig, opera, bal-
let, klassiske koncerter med Sønderjyl-
lands Symfoniorkester eller rock, pop 
og jazz, foredrag, samt alle arrange-
menter i forbindelse med årsmøderne.
Dagligdagen som FSJ´ler på Dansk 
Generalsekretariat i Flensborg byder 
på et arbejde i et godt kollegialt miljø, 
hvor humøret og stemningen er god.
Du får lov til at stifte bekendtskab med 
det kulturelle arbejde i hovedorga-
nisationen inden for kulturarbejdet i 
Sydslesvig.
Her venter dig opgaver som f.eks. 
oversættelser af programnoter fra 
dansk til tysk, kontorarbejde, planlæg-
ning af dansk/ tysk børneteater-festival, 
opgaver i forbindelse med Spil Dansk-
Dagen eller andre store og vigtige 
arrangementer, små opgaver i forbin-
delse med afvikling af koncerter og 
teater, samt mange andre spændende 

opgaver.
Arbejdsdagen er afvekslende, og det 
samme er dine arbejdsopgaver. Der 
er mulighed for at deltage i forskellige 
udvalgsmøder, styregruppemøder mfl., 
rejse til den største børneteaterfesti-
val i verden – april-festivalen, eller at 
deltage i Danmarks Teaterforeningers 
årlige teaterseminar m.m.
Den ugentlige arbejdstid er på 38,5 
timer; perioden starter den 1. septem-
ber og varer 12 måneder. 
Ud over det almindelige arbejde skal 
du sammen med alle andre FSJ´lere i 
byen på 1- uges seminar fire gange i 
løbet af året, hvor I møder hinanden, 
lærer hinanden at kende, afprøver 
nye grænser og ikke mindst hører om, 
hvordan det er at være FSJ´ler rundt 
om i Slesvig-Holsten.
Hvis det lyder som noget for dig, eller 
hvis du har spørgsmål, så må du gerne 
kontakte SSFs kulturkonsulent Boris Er-
ben enten på mail: boris@syfo.de el-
ler ringe til ham på 0461-144 08 118.
Du kan også læse mere om selve FSJ-
konceptet på www.lkj-sh.de.
Du kan læse mere om Sydslesvigsk 
Forening på www.syfo.de og finde os 
på facebook under www.facebook.
com/sydslesvigsk.forening
 JA

Artiklen er skrevet af SSFs nuværende FSJ´ler Johanna Andersen, der her ses foto-
graferet som FDFer, der for et stykke tid siden på organisationens vegne modtog 
en påskønnelse af formanden for Oberst Parkovs Mindefond Niels Henriksen. (Ar-
kivfoto: Lars Salomonsen)
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