
[KONTAKT] Forældrene på Bredsted 
Danske Skole får nu et tilbud om at 
mødes den første tirsdag i hver må-
ned.
- Det er ikke helt let at få samling på 
forældrene, siger Katrin Arlt, der er 
næstformand i samarbejdsrådet.
Bredsted Danske Skole er en skole 
med mange bus-børn. En del børn bli-
ver også hentet og bragt af forældrene, 
som så oftest straks er væk igen.
- Vi talte om det i samarbejdsrådet, 
siger formanden, Sara Clausen.
Der blev man enige om, at det ville 
være godt, hvis man af og til kunne 
samle nogle forældre - også til andet 
end de forældremøder, skolen kalder 
ind til. 
Og hvorfor så ikke gøre brug af, at SSF 
allerede arrangerer cafeeftermiddag 
hver tirsdag.
Tanken er, at samarbejdsrådets med-

lemmer vil være til stede den første 
tirsdag i hver måned. 
Dels for at forældrene skal knyttes 
tættere til, men også for at de under 
uhøjtidelige former kan give deres re-

præsentanter i rådet input. 
- Vi håber også at gøre samarbejdsrå-
det mere synligt, siger Franziska Berke.

ph

UGENs OVERSKRIFTER

Læs mere på KONTAKT side xLæs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 2

Læs mere på KONTAKT side 4

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Læs mere på KONTAKT side 4

SILD

SÅ SYNG DA SYDSLESVIG

LEDER

Flensborg Avis -  torsdag den 11. februar 2016 - side 1

SAMARBEJDSRÅD BREDSTED

[KONTAKT] Folketingets Sydsles-
vigudvalg har i år valgt af støtte 
SSFs projektansøgning »Værditil-
vækst - sydslesvigernes bidrag til 
Danmark i form af samfundsøko-
nomisk afkast og virksomheders 
eksport og vækst«.
Formålet, der realiseres sammen 
med et dansk konsulentfirma, er 
at undersøge, opgøre og beskri-
ve, hvilken samfundsøkonomisk 
værditilvækst sydslesvigerne 
tilfører Danmark - ud over den 
almenkendte historiske og kultu-
relle værdi.
Resultatet foreligger om et år og 
meddeles den danske offentlig-
hed. Det er SSFs håb, at man 
gennem undersøgelsen bidrager 
til at revitalisere båndet mellem 
Danmark og det danske mindre-
tal.
Værditilvæksten undersøges både 
gennem enkeltpersoners uddan-
nelse, beskæftigelse og indkomst 

samt ved virksomheders vækst i 
omsætning og beskæftigelse.
Projektet gennemføres i år.
Undersøgelsen, der bliver en 
fortsættelse af Sydslesvigudvalgets 
rapport »Kortlægning af uddan-
nelsesforløb og beskæftigelse i 
Danmark for det danske min-
dretal i Sydslesvig« af november 
2013, kommer til at hvile på 
offentligt tilgængeligt statistisk 
materiale men også spørgeske-
maer og interviews med privat-
personer.
Det er selvsagt SSFs ønske, at 
personer, der kontaktes af konsu-
lentfirmaet, indvilger i at deltage i 
undersøgelsen, hvor resultaterne 
- hvor ikke andet aftales - natur-
ligvis anonymiseres.
Undersøgelsens resultat vil indgå 
i SSFs informations- og kommu-
nikationsarbejde.

SYDSLESVIGSK FORENING

Sydslesvigere 
som merværdi

Fuldt hus
[KONTAKT] Festlig nytårskoncert i Flensborg.

Erling Jepsen
[KONTAKT] Forfatteren Erling Jepsen gæster Husum.

Dødsfald
[KONTAKT] Karl Otto Meyer mindes.

Familie-action
[KONTAKT] SdU og SSF indbyder til familie-aktivi-
tetsdag med koncert.

Vil have fat i forældrene

Katrin Arlt, Franziska Berke og Sara 
Clausen vil gerne mødes med de andre 
foældre.  (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Aase Abild og Aase 
Pejtersen fra Flensborg har påtaget 
sig opgaven at arrangere en sangma-
raton »Så syng da Sydslesvig« lørdag 
den 20. februar kl. 9-19 på Flens-
borghus. 
»Det drejer sig om at synge så me-
get, man har lyst til fra vores dejlige 
Højskolesangbog, som i 2016 har 10 
års jubilæum for den 18. udgave,« 
siger de:
»Det er meningen, at man kan delta-
ge hele dagen eller vælge deltagelse 
efter emner. Der vil fortrinsvis være 
klaverakkompagnement, men instru-
mentalister og sangere vil også være 
med til at gøre fællessangen mere 
afvekslingsrig.« 

Arrangementet er gratis, og der kan 
købes mad og drikke hele dagen. 
»Vi håber på en festlig dag med 
rigtig mange sangglade mennesker 
fra begge sider af grænsen, og vi er 
glade for, at SSF bakker op om ideen 
og stiller hjælp til rådighed,« fortæller 
de to sangglade kvinder.

For alle sangglade

TIMEOPDELINGEN
9-10: Morgensange
10-11: Tro
11-12: Liv
12-12.30: Sprog og ånd
12.30-13: Frihed og fællesskab
13-14: Året (vinter, jul, forår)
14-15: Året (sommer, efterår)

15-16: Norden
16-16-30: Kærlighed
16.30-17: Folkeviser
17-17.45: Historien
17.45-18: Bibelhistorien
18-19: Aftensange
Alle er velkomne til at synge med.

[KONTAKT] Der var dyb koncentration og alligevel hyggelig stemning i en fyldt gymnastiksal, da Vesterland UIF gennemførte 
sit årlige lottospil. (Foto: privat)



[KONTAKT] SSF Flensborg Bys og 
slagtøjsskolen Schreibers nytårskoncert 
Idrætshallen i Flensborg i søndags med 
Sønderjysk AmatørSymfoniorkester 
(SASO) og Classic Percussion fra slag-
tøjsskolen Schreiber blev et tilløbsstyk-
ke.
I bedste last night of the proms var hu-
møret højt, og programmet spændte 
vidt fra Wien til hotdog-havn.
Der var whisky til sækkepibe-spiller-
ne, »guldbarrer« til Olsen-Banden, 
blomster til solist og dirigent. Men den 
største buket kom dog fra publikum – 
standing ovations og aktiv deltagelse.
Efter den mere traditionelle wie-
ner-stemning i første afdeling fik kon-
certens yngste musikere rigtig gang i 
folk: To 8-års knægte klædt på som 
Bluesbrothers fik hele salen til at stem-
me i deres originelle fælles rap, som 
endte med »und kommt ihr alle mal 
hierher, dann zeigen wir euch Hot-
dog-town«.
Og der var ingen ende på overraskel-
serne: Scenen blev stormet af Ol-
sen-Banden til den kendte filmmelodi, 
og midt i den stemningsfulde Amazing 
Grace dukkede en vaskeægte skotsk 
sækkepibespiller op.
Til en rigtig fastelavnssøndag hører 
selvfølgelig også forklædning – hvilket

SASO i anden afdeling lagde ud med. 
Og mange i salen fulgte trop med hat-
te og papirslanger. 
Gennem programmet førte Holger 

Schreiber som rimende vært.
60 optrædende og 160 publikummer 
havde en uforglemmelig oplevelse.
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12.
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester-koncert ”Thomas Jensen på podiet” på A.P. Møller Skolen, Slesvig 
kl. 20
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge med det hele på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF og SSW Tarup: Generalforsamlinger i Taruphus kl. 19
SSF og SSW Risby: Generalforsamlinger på skolen kl. 19
SSF Holtenå: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 18
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30

13.
SdU: Fodbold-indeturnering 2015/16 for mikropuslinge, puslinge A og B i Idrætshallen, Flensborg
SSF: Folketeatret opfører ”Mio min Mio” i Nordfrieslandhalle, Læk kl. 16
SSF Tarp/Jerrishøj: Tur til forestillingn ”Mio Min Mio” i Læk, fra svømmebadet i Tarp kl. 14.45
SSF Lyksborg: Familietur kl. 14.30
SSF Hanved/Langbjerg: Koncert med Tradish på skolen kl. 19.30
SSF Rendsborg/Bydelsdorf: Linedance i Ejderhuset kl. 11-15
SSF Kiel Pris/Klaustorp: Kvindegruppen laver smørrebrød i Christianshus kl. 14
SSF Hohn Herred: Generalforsamling i Vestermølle Danske Skole kl. 18.30
SSF Gottorp amt: Til Ehrenamtsmesse på Kreishaus i Slesvig kl. 12–16

15.
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
SSF Nyhus: Generalforsamling i den gamle skole kl. 19.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 19.30
SSF Sønderløgum: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45-21.30

16.
De danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord: Fællesmøde i Aktivitetshuset kl. 15
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Aktive Kvinder Sild: Generalforsamling i klublokalet i Kejtum kl. 19
SSW Dannevirke: Generalforsamling i Danevirkegården kl. 19.30
Skovby Seniorklub: Hygge med C.U. Terp i Hærvejshuset kl. 15
SSF og SSW Nybjernt: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 18.30
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

17.
Flensborg-Sporskifte menighed: Foredrag med søster Anna Mirijam fra ”Missionssøstrene af Det 
dyrebare blod” i Det Danske Hus kl. 19.30
Flensborg SSF Centrum-Duborg-Vest: Generalforsamling på Flensborghus kl. 19
Lyksborg menighed: Seniorklub med foredrag ved Roland von Oettingen om ”Straßenexerzitien” i 
menighedshuset kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Mårkær: Foredrag med Preben Vognsen  om ”Polen og Masuren” i mødelokalet i børnehaven kl. 
19.30
Midtangel Danske Menighed: Filmaften ”Matador 17+18” i menighedslokalet Satrup kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Harry Heide fortæller om at være spejder i 50ernes Sydslesvig i Ansgarsalen kl. 
14.30

18.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborg Bibliotek kl. 14.30
De danske menigheder i Flensborg: Hverdagsgudstjeneste i Sct. Hans Kirke kl. 19
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Fastelavn på skolen kl. 19.30
SSF Kobbermølle: Teatertur til Det lille Teater Flensborg kl. 19.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Generalforsamling på skolen kl. 19
Slesvig og omegns menighed, Foreningen Norden, SSF Slesvig og Humanitært Udvalg: Foredrag med 
Jørgen Johansen om ”Veje til Nidaros – Pilgrimsrejser & kulturhistorie” på Slesvig Bibliotek kl. 19
SSF Vidingherred: Generalforsamling på skolen kl. 19
Aktive Kvinder Nibøl: Hygge i foreningshuset kl. 15
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen Tønning kl. 15-17
SSF Gettorp: Generalforsamling i DRK-Haus kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for de ældre hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
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[KONTAKT] Helligåndskirkens Kor i 
Flensborg søger sangere for et korpro-
jekt med musik af Wolfgang Amadeus 
Mozart. Korets leder Stephan Krueger 
valgte »Tedeum« (KV 141), »Misericor-
dias Domini« (KV 222) og Missa brevis 

d-mol (KV 65) som program.
Koncerten finder sted søndag 19. juni 
kl. 17.
Helligåndskirkens Kor prøver hver 
mandag kl 19.30 til 21.30 i Stuhrsallé 
17.

Sangere efterlyses

[KONTAKT] SSF og SSW Velt-Follervig 
havde deres generalforsamlinger forle-
den på ”Op de Burg”.
SSF/SSW-formand Renate Poggensee 
startede med at mindes Horst Hoop, 
der døde i december og var en sand 
ildsjæl for hele foreningslivet på Ejder-
sted.
To dejlige udflugter kunne Renate 
Poggensee også fortælle om.
Medlemstallet i SSF-distriktet steg i 
2015 fra 31 til 44.
Hilke Neitzke blev valgt som næstfor-
mand og Hans Peters blev genvalgt 
som kasserer.

kp
 

Fra 31 til 44

Renate Poggensee. (Foto: Kerstin Pauls)

[KONTAKT] Foredrag med forfatter og 
journalist Jørgen Johansen på Slesvig 
Bibliotek torsdag den 18. februar kl. 
19.
I vores hektiske verden er det blevet 
populært at tage på pilgrimsrejse for at 
få ro i sjælen eller måske for at få kon-
takt til en åndelig verden, som man 
har mistet i farten.
Der findes mange mere eller mindre 
kendte pilgrimsruter i Europa. Den 
kendteste og mest populære er vejen 
til Santiago de Compostela bedre 
kendt som Jakobsvejen eller Camino-

en.
Ikke ret mange ved, at Norden har 
sin egen Camino, nemlig de gamle 
pilgrimsveje, der tilsammen danner 
Olavsvejene, som fører gennem Dan-
mark, Sverige og Norge.
Starter man i Sydslesvig, krydser man 
Hærvejen - en lidt forsømt del af ruten 
- for senere at møde de store nordiske 
vider, stavkirker og fjeldlandskaber. 
Vandringens mål er Trondheim, det 
gamle Nidaros, hjemsted for Olav den 
Helliges grav. 
Jørgen Johansen fortæller ud fra sin 

nyeste bog ”Veje til Nidaros” og tager 
deltagerne med på en pilgrimsvan-
dring på disse ældgamle stier. Han er 
en dygtig fortæller.
Jørgen Johansen har tidligere skrevet 
om pilgrimsveje til bl.a. Rom og San-
tiago.
Entré 6 euro. 
Arrangeret af Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig, Slesvig og Omegns 
Danske Menighed, Foreningen Nor-
den, SSFs Humanitære Udvalg og SSF 
Gottorp Amt.

Pilgrimsvandring i Norden

[KONTAKT] I morgen, fredag den 12. 
februar kl. 20 giver SSF og Sønderjyl-
lands Symfoniorkester en koncert på 
A.P. Møller Skolen i Slesvig.
Dirigent og solist er orkestrets solofløj-
tenist siden 1969, Thomas Jensen, der 
sammen med orkestret fik P2-prisen 
i 2014 for en indspilning af fløjtekon-
certer af Nielsen, Griffes, Martin og 
Ibert.
PROGRAMMET
Mozart: Ouverture til Tryllefløjten & 
Fløjtekoncert i D-dur, C. Nielsen: For-
spil til 2. akt af Maskarade og J. Sibeli-
us: Symfoni nr. 5/5.

Klassisk

[KONTAKT] Onsdag den 24. februar 
kl. 15 på Slesvig Bibliotek præsenterer 
Klaus Tolstrup Petersen et udvalg af 
gode og aktuelle bøger om Slesvig/ 
Sønderjylland med fokus på Slesvig.
Klaus Tolstrup Petersen er historiker 

og leder af Den Slesvigske Samling på 
Dansk Centralbibliotek.
Dernæst fortæller Karl Fischer om bib-
liotekarens bedste bøger, som især er 
nye romaner, der netop er ankommet.
Fri entré.

Gode bøger i Slesvig

[KONTAKT] Nu kommer livlig lørdag 
nr. 2 på Husum Bibliotek. Lørdag den 
13. februar kl. 10.30-12.30 kan man 
komme for at hygge og for at lave 

stangdukker.
Biblioteket serverer noget lækkert samt 
kaffe/the og saft.

Livlig lørdag i Husum

Uforglemmelig oplevelse
To 8-års knægte klædt på som Bluesbrothers rappede, assisteret af bl.a. Holger Schreiber og Sønderjysk AmatørSymfoniorke-
ster. (Foto: privat)

Læs bogen - se filmen
BIBLIOTEKERNE

[KONTAKT] Onsdag den 24. febru-
ar kl. 15 fortæller bibliotekar Viggo 
Böhrnsen Jensen om Cornell Wool-
richs roman Den falske brud og om 
Truffauts film med baggrund i roma-
nen - og viser den med Catherine 
Deneuve og Jean-Paul Belmondo i 
hovedrollerne.
Den amerikanske forfatter Cornell 
Woolrich (1903-1968) debuterede i 
1926. De første romaner viste inspira-
tionen fra F. Scott Fitzgerald, men det 
er dog romanerne fra 1940-1946, der 
regnes for at tilhøre den gyldne æra 

i amerikansk kriminallitteratur, hvor 
Woolrich sammenlignes med Ham-
mett, Gardner og Chandler.
Francois Truffaut instruerede i 1969 
Woolrichs roman som et kammerspil 
omkring sandhed og løgne – og inspi-
rationen fra Alfred Hitchcock fornæg-
ter sig ikke.
Den unge rigmand Louis skal møde 
sine kommende brud. Hun er fun-
det via en kontaktannonce. Da Julie 
dukker op, ligner hun ikke pigen på 
fotografiet.
Der er fri entré.

[KONTAKT] Bibliotekar Karl Fischer 
kommer til Husum Bibliotek i Nysta-
den/ Neustadt torsdag den 29. februar 
kl. 11 for at præsentere bibliotekarens 
bedste nye bøger.
Kl. 16 gentager Karl præsentationen 

på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59.
På Flensborg Bibliotek markeres også, 
at Svend Asmussen den 28. februar 
fylder 100 år.
Fri entré.

Bibliotekarens bedste



VESTERLAND

FAMILIETEATER

HUSUM

LYKSBORG
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KOBBERMØLLE & HANVED

SSF FLENSBORG BY

[KONTAKT] SSF Flensborg By har 
desværre lavet en fejl, da invitationen 
til SSF-generalforsamlingen Centrum-
Duborg-Vest blev udsendt. 
Ikke kun SSF Centrum-Duborg-Vests 
medlemmer har fået invitationen. Og-
så enkelte medlemmer af SSW Cen-
trum-Vest, der bor i Friserbjerg-Ru-
de-området, har modtaget en sådan 

invitation.
Hermed præciseres, at SSF Centrum-
Duborg-Vests generalforsamling  bliver 
gennemført på Flensborghus den 17. 
februar kl. 19.
Gæster er selvsagt altid velkomne.
Husk tilmelding hos formanden Hol-
ger Zeh på 51398 eller holgerzeh@
online.de

For en ordens skyld...

[KONTAKT] Generalforsamlingen i SSF 
Kobbermølle finder sted den 15.3. 
2016 kl. 19 på Kobbermølle Danske 
Skole. I invitationen, som er udsendt 
til medlemmerne via bladet »Hvad 
sker der i Harreslev, Kobbermølle og 
Nyhus« står der 2014. 

HANVED
SSF Hanved afholder deres generalfor-
samling den 22.2. kl.19:30 i Langbjerg 

Forsamlingshus, Overlangbjerg/ Ober-
langbjerg 6. Her er der problemer 
med postomdelingen, hvor ikke alle 
medlemmer har modtaget forsendel-
sen indeholdene generalforsamlingen 
og invitationen til Tradish-koncerten 
nu på lørdag den 13.2. kl. 19:30 på 
Hanved Danske Skole. 

Marike Hoop,
amtskonsulent

Rettelser

[KONTAKT] Lyksborg SSF inviterer til 
loppemarked med »blandet landhan-
del« lørdag den 5. marts kl. 11-15 på 
skolen.
Kaffe og kager sælges.

Ønsker man at opstille en salgsbod, 
bedes man kontakte Lis på 0152 0981 
8038 eller lis@ssf-lyksborg.de. Geby-
ret er 5 euro plus en kage.

Loppemarked

[KONTAKT] Manden, der i 2014 ville 
flytte den dansk-tyske grænse tilbage 
til Kongeåen, kommer til forfatteraften 
på Husum Danske Bibliotek torsdag 
den 25. februar, indbudt af SSF og 
biblioteket.
Aftenen kommer dog næppe kun til 
at handle om, hvor den dansk-tyske 
grænse skal ligge, hvis overhovedet. 
Da Erling Jepsen i 2014 lancerede ide-
en om en ny folkeafstemning, var det 
vist lige så meget for at knurre over, 
at Sønderjylland - efter hans mening 
- bliver stedmoderligt behandlet af 
magtens mænd i København. 

Og der er faktisk rigeligt andet at tale 
med ham om. Jepsen er sønderjyde, 
og det har præget hans forfatterskab. 
Selv om handlingen i hans romaner 
måske også kunne være foregået på 
Lolland eller Bornholm, har han valgt 
landsbyer i det sønderjyske marsk-mil-
jø som ramme om dem. 
Filmatiseringen af hans bog »Kunsten 
at græde i kor« vandt i øvrigt European 
Minority Film Festival i Husum i 2012. 
Det er en festival, hvor man kårer 
årets bedste spillefilm, der har natio-
nale mindretal som ramme. 

ph

Erling Jepsen kommer

[KONTAKT] Lørdag den 13. februar 
kl. 16 inviterer SSF til familieteater 
og Astrid Lindgrens »Mio, Min Mio«, 
en rørende og smuk fortælling om en 
dreng, der bruger fantasien til at gøre 
sin verden bedre.
Forestillingen finder sted i Nord-
frieslandhalle, Am Süderholz 13e, 
Læk/ Leck, og den er så god, at det 
sagtens kan svare sig at tage turen til 
Læk med børnene eller børnebørne-
ne.
Billetter sælges i forsalg på SSFs sekre-
tariater.
Mio Min Mio er et musikalsk eventyr 
om venskab, kærlighed og mod efter 
Astrid Lindgrens bog. 
Det er ikke altid nemt at være 9 år. Og 
slet ikke hvis ens adoptivforældre ikke 
bryder sig om en. Bos mor er død, og 

han har aldrig kendt sin far, som alle 
siger, var en sjuft, der bare stak af. Bo 
får mest kærligheden at føle på den 
hårde måde, og han mærker misun-
delsens stik i hjertet, når han ser sin 
bedste ven og hans far hygge sig med 
at lave modelfly. Bo ved, hans egen 
far er et godt menneske, der går rundt 
ude i verden og leder efter Bo, fordi 
han savner ham. 
Så en dag forsvinder Bo: Han møder 
en dame, som giver ham et postkort 
til „Kongen af Landet i det fjerne“, og 
der står, at kongens søn snart kommer 
hjem. Bo finder ud af, at han i virke-
ligheden hedder Mio, og at han er 
kongens søn.
Kongen minder en hel del om hans 
bedste vens far – og kongen elsker vir-
kelig sin hjemkomne søn. Han får også 

en ny ven, Jum-Jum – som minder ret 
meget om hans bedste ven. Og alting 
er meget bedre i dette land end der-
hjemme.
Bortset fra at der i Landet Udenfor 
hersker den onde ridder Kato, som 
stjæler børn og giver dem stenhjerter. 
Selvom prins Mio kun er et barn, bli-
ver det hans opgave at drage ud sam-
men med Jum-Jum og bekæmpe ond-
skaben. Det bliver et farefuldt eventyr, 
der kræver mod.
Mio, min Mio er en rørende og smuk 
fortælling om en dreng, der bruger 
fantasien til at gøre sin verden bedre. 
På scenen ses bl.a. Kristian Boland, Ju-
lie Carlsen og Peder Holm Johansen.

Lindgrens Mio Min Mio

[KONTAKT] Til den årlige lottoaften 
den 6. februar havde Vesterland Ung-
doms- og Idrætsforening (VUI) modta-
get donationer fra mere end hundrede 
erhvervsdrivende. Disse gaver blev 
samlet til omkring 60 gevinster, så 
der var gode vindermuligheder for de 
140 spillere, som var mødt op i Hans 
Meng-Skolens gymnastiksal.
Salen var fyldt allerede et kvarter før 
start. De, der kom senere (over 20), 
måtte desværre gå igen.
I pauserne kunne børnene trække gra-
tis numre, som senere gav adgang til at 
vælge en ting fra et specielt gavebord. 
Den, der havde trukket det største tal, 

måtte vælge først. Pauserne blev også 
benyttet til at forsyne sig med drikke-
varer, smurte madder og ekstra kort til 
nedsat pris. Kaffen var gratis. 
I anledning af fastelavn havde skolens 
elever og lærere hængt pynt op. Det 
så festligt ud, og stemningen var god - 
også på grund af den veloplagte Peter 
Erichsen, der stod for opråb af tallene.
Han benyttede bl.a. lejligheden til at 
sige tak på foreningens vegne til alle 
donorer (firmaer og private) og til 
hjælperne foran og bag kulisserne. Der 
var en særlig tak til de personer, der 
med kort varsel havde taget over, da 
nogle bestyrelsesmedlemmer havde 

måttet melde afbud på grund af syg-
dom.
VUI har nu i flere år benyttet lottoafte-
nen til at styrke foreningens økonomi. 
Overskuddet går bl.a. til at finansiere 
udskiftning af foreningsbussen hvert 
femte år. Bestyrelsen skal snart i gang 
med de næste projekter, og det bli-
ver koncerten med Basix i kursalen i 
Venningsted sammen med SSF og det 
store årlige fodboldstævne i Kejtum-
hallen.

wj

Glade voksne - og børn - venter på 
næste spillerunde. (Fotos: privat)

Gevinsterne stod linet op på og foran 
scenerampen i gymnastiksalen.

Festlig udsmykning til både fastelavn 
og lotto.

Fuldt hus



[KONTAKT] Søndag døde SSWs 
tidligere mangeårige landsformand, 
landdagsmedlem og Flensborg Avis-re-
daktør Karl Otto Meyer i sit hjem i 
Skovlund i en alder af 87 år.
Partiet skriver i dets mindeord:
Mindretalspartiets grand old man 
blev født i Adelby i 1928. Efter dansk 
skolegang i Tarup og senere på 
Duborg-Skolen i Flensborg blev Karl 
Otto Meyer indkaldte til Hitlers Wehr-
macht. Meyer deserterede og flygtede 
til Danmark, hvor han trådte ind i 
modstandsbevægelsen og påbegyndte 
en uddannelse til folkeskolelærer.
Fra 1950 fungerede Karl Otto Meyer 
som skoleleder i Skovlund, indtil han 
i 1963 overtog roret på Flensborg Avis 
og siden på Südschleswigsche Heimat-
zeitung. 
Karl Otto Meyer var SSW-medlem 
nærmest fra første time. Fra 1959 til 
1974 og i perioden 1979-2003 var 
han medlem af kommunerådet i sin 
hjemby Skovlund, derudover sad han i 
kredsdagen i det daværende Flensborg 
amt“.
I 1971 rykkede Karl Otto Meyer ind i 
den slesvig-holstenske landdag i Kiel, 
som efterfølger for afdøde Berthold 
Bahnsen. Her sad Meyer som ene 
SSWer frem til 1996, da han nedlag-
de sit mandat. Her kæmpede Karl 
Otto Meyer bl.a. for en økonomisk 
ligestilling af de danske og frisiske min-
dretalsorganisationer, især skoler og 
børnehaver.

Karl Otto Meyer fik landsdækken-
de medieopmærksomhed ved flere 
lejligheder, ikke mindst til diverse 
landdagsvalg, hvor SSW var tungen på 
vægtskålen ved regeringsdannelser.
Lars Harms, formand for SSWs land-
dagsgruppe i Kiel, og den slesvig-hol-
stenske europaminister SSWs Anke 
Spoorendonk:
„Vi sørger over Karl Ottos død. Med 
Karl Otto Meyer har SSW tabt den 

største personlighed i partiets historie. 
Karl Otto Meyer har været med til at 
opbygge SSW lige fra begyndelsen og 
sat stort præg på partiet ud fra flere 
vigtige positioner.
Karl Otto har ydet et afgørende bidrag 
til, at SSW er anerkendt som fuld-
gyldigt parti, der tager stilling til alle 
politiske emner. Det var i Meyers æra, 
grundstenen til de efterfølgende års 
stigende valgsucesser blev lagt. Karl 
Otto var ikke blot SSWs ansigt udadtil 
i årtier, men hele mindretallets. 
Karl Otto Meyer var et forbillede for 
mange SSWere og langt ud over med-
lemskartotekets grænser. Han stod fast 
på det, han troede på, og gav ikke slip. 
Og så var han en vaskeægte dansk 
sydslesviger, eller som han selv sagde: 
„En dansker med tysk pas“.
Karl Otto Meyer var trofast over for 
SSW til den sidste dag af sit liv, og han 
forsøgte at deltage i alle de arrange-
menter, han kunne magte – senest til 
SSWs landsmøde 2015 i Husum.
Partiet prægede hans liv, og hans liv 
prægede partiet.
Vores tanker går til Karl Ottos familie.«
Æret være hans minde.

 

MINDEORDSdU & SSF

IDRÆT OM DAGEN
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[KONTAKT] SdU og SSF indbyder til 
familieaktivitetsdag lørdag den 20. 
februar kl. 14-17 i Idrætshallen, Molt-
kesgade 20c i Flensborg.
Dagen starter med en familiekoncert 
med bandet Drums Across.

Arrangøren tilbyder en bred vifte af 
aktiviteter for hele familien for store og 
små: man kan være kreativ, aktiv, del-
tage i en familiedyst eller blot hygge 
og kigge på.
Gratis entré.

Familieaktivitetsdag

[KONTAKT] Under mottoet »Kom 
som du er« indbyder SdU og SSFs 
Humanitære Udvalg til »Idræt om 
dagen« onsdag den 24. februar kl. 
9.30-12 i I Udrætshallen i Flens-
borg.
Her kan man prøve kræfter med 
bl.a. badminton, tæppecurling, 
yoga, floorball, dans, bordtennis 
og new age kurling.
Programmet indledes med kaffe 
og fællessang ved Kirsten Futtrup. 
og efter fælles opvarmning med 
udstrækning, grundopvarming og 
balanceøvelser kan man prøve de 
forskellige idrætsaktiviteter.
Badminton ledes af Ingo Nielsen, 
seniordans af Signe og Anders 
Schaltz Andersen, tæppecurling 

og new age kurling af Irmi Rerup, 
yoga af Anne Prytz, og bordtennis 
af Henning Hartkopf. 
I pausen bliver der gratis rundstyk-
ker.
Deltagerne behøver ikke særligt 
udstyr – kun indendørs sko og 
noget bekvemt tøj. Programmet er 
tilrettelagt, så alle kan være med.
»Idræt om dagen« er nemlig for al-
le, der har tid og lyst - uanset alder 
og fysisk form.
Ved samme lejlighed kan man 
høre om, hvilke andre tilbud SdUs 
tilsluttede foreninger har til én: 
f. eks. nordic walking, kajak og 
roning. 
www.SdU.de

Kom som du er
Ved Karl Otto Meyers død den 7. 
februar er det danske mindretal i 
Sydslesvig blevet en stor personlighed 
fattigere.
Karl Otto som venner og modstandere 
kaldte ham, blev 87 år. Han var lærer-
uddannet, men det var politikken, der 
blev hans liv og levebrød. 
I årtier satte han sit præg på det dan-
ske mindretals politiske og journalisti-
ske ansigt; som SSW-(for)mand, som 
kommunalbestyrelsesmedlem hjemme 
i Skovlund, som amtsrådsmedlem i det 
hedengangne Flensborg amt og især 
som landdagsmedlem i henved 25 år 
- men også som chefredaktør på Flens-
borg Avis i omkring 20 år, som de-
battør og foredragsholder i Danmark 
og som fredsaktivist og EU-skeptiker 
faktisk til det sidste.
Særlig opmærksomhed vakte han 
i forbindelse med den såkaldte 
Barschel-affære 1987, hvor han urok-

keligt krævede en tilbundsgående un-
dersøgelse af skandalen og som tungen 
på vægtskålen bidrog til det såkaldte 
systemskifte i Kiel. Hans holdninger 
gjorde ham og det danske mindretal 
kendt ud over forbundsrepublikkens 
grænser.
Men normalt var Marie og familien, 
det danske mindretal og Danmark 
hans univers.
Også tyske politikere og forfattere blev 
han venner med - men gerne ud fra 
en politisk-samfundsmæssigt interesse; 
sjældnere den kulturelle.
I sine velmagtsdage kunne den vel-
talende Karl Otto overkomme et 
nærmest umenneskeligt pensum. Han 
havde mange jern i ilden, ind imellem 
for mange, og det skortede heller ikke 
på advarsler, når helbreddet meldte 
pas.
Maries død i 2011 overvandt han 
aldrig.

I hans tid som landdagsmand kom de 
danske skoler ligestillingen nærmere, 
og også bl.a. SSF og friserne kom på 
den slesvig-holstenske finanslov. Og 
takket være Karl Otto fik SSF i sin tid 
også et landstilskud til etablering af 
forsamlingshuset i Skovlund.
I SSF sørger vi - med familien og 
venner - over at have mistet en strids-
mand, der med sine stærke meninger 
men også ved at skære tingene ud i 
pap skabte opmærksomhed hos os og 
i Danmark.
Ihukommende også, at SSF og Karl Ot-
to ikke altid var enige.
Vor medfølelse gælder familien.
Æret være Karl Otto Meyers minde.

Jon Hardon Hansen,
SSFs formand,

Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

En stor personlighed 
er gået bort

[KONTAKT] Neben der dänischen 
Minderheit trauern auch die Friesen 
um den SSW-Landtagsmann Karl Ot-
to Meyer, der am Sonntag im Alter 
von 87 Jahren in seinem Heimatort 
Schafflund verstorben ist.
Karl Otto Meyer war von 1971 – nach 
dem plötzlichen Tod des friesischen 
Landtagsmanns Berthold Bahnsen – 

für rund 25 Jahre alleiniger SSW-Ver-
treter im schleswig-holsteinischen 
Landtag. Hier vertrat er erfolgreich die 
Interessen der dänischen Minderheit 
und der nationalen Friesen. So gehört 
z.B. die Anerkennung der Nordfrie-
sen als förder- und schützenswerte 
Minderheit im Land auch zu seinen 
Verdiensten.

Meyer war Nordfriesland sehr verbun-
den und verbrachte zusammen mit 
seiner Frau Marie, die 2011 verstarb, 
lange Jahre gerne einmal freie Wo-
chenenden und die Sommerferien im 
Fahretofter Ferienhaus.
We wårde sin önjtånken bewååre.

Bahne Bahnsen,
Vorsitzender Friisk Foriining

Trauer bei den Friesen

[KONTAKT] Mit großer Trauer hat Mi-
nisterpräsident Torsten Albig auf den 
Tod von Karl Otto Meyer reagiert. Der 
langjährige Vorsitzende und Parlamen-
tarier des Südschleswigschen Wähler-
verbandes (SSW) starb am Sonntag, 7. 
Februar, im Alter von 87 Jahren.
Der Regierungschef würdigte den 
langjährigen Politiker: »Karl Otto 
Meyer war viele Jahrzehnte lang das 
Gesicht der dänischen Minderheit in 

Schleswig-Holstein. Er hat der Gleich-
stellung der dänischen Minderheit den 
Weg geebnet und den Keim dafür 
gelegt, dass die Partei der Minderheit 
heute ganz selbstverständlich Teil ei-
ner Landesregierung ist.
In den 80er Jahren hat er sich als auf-
rechter Demokrat während der Bar-
schel-Affäre und in den 1990ern als 
energischer Widersacher der Rechts-
radikalen im Landtag große Verdienste 

um die demokratische Kultur in unse-
rem Land erworben.
Auch wenn Karl Otto Meyer zeit-
lebens eine offizielle Auszeichnung 
durch den Bund und das Land abge-
lehnt hat, ist Schleswig-Holstein ihm 
zu großem Dank verpflichtet«, sagte 
Albig in Kiel. 
Den Angehörigen von Karl Otto Meyer 
sprach der Ministerpräsident in einem 
Beileidsschreiben sein Mitgefühl aus.

Albig würdigt aufrechten 
Demokraten

SSWs grand old man er død

Karl Otto Meyer døde 7. februar. 
(Foto: Martina Metzger)



[KONTAKT] Oberbürgermeister Simon 
Faber war zu Gast beim politischen 
Brunch des SSW-Ortsverbandes Ta-
rup.
„Bei Kaffee und Brötchen spricht 
man einfach freier und schnörkello-
ser als bei einer Sitzung“, sagt Tarups 
SSW-Vorsitzender und Ratsherr Thor-
sten Kjärsgaard. Tatsächlich ging es 
drei Stunden um viele verschiedene 
Fragen. Viele Taruper sind z.B. mit 
der Schneeräumung sowie mit Stras-
senzustand und Wohnraumgestaltung 
nicht zufrieden.
Topthema aber war die Flüchtlings-
situation. OB Faber informierte über 
den aktuellen Stand. Er bedankte sich 
für den tollen Einsatz der ehrenamtli-
chen Helfer und der Angestellten der 
Flensburger Stadtverwaltung. Faber: 
„Dank vorausschauender konsequen-
ter Planung mussten Asylbewerber 
weder in Zelten noch dauerhaft in 
Sporthallen untergebracht werden. 

Der Großteil der 1.200 Menschen hat 
eine Wohnung bezogen.“
Zum Thema Stadtentwicklung konnte 
Simon Faber der Runde von Neuan-
siedlungen u.a. eines aus Dänemark 
stammenden Textilbetriebes berich-
ten. Dies schafft 22 neue Arbeitsplät-
ze. „Flensburg hat sich in den letzten 

Jahren gut gemacht. Die Stadt ist eine 
Metropole für die Grenzregion und 
ihre Offenheit zieht an“, so der Ober-
bürgermeister.
Ein Signal nimmt der Oberbürgermei-
ster mit ins Rathaus: in Sachen Fami-
lienpolitik läuft es. Die Eltern fühlen 
sich gut unterstützt durch den Ausbau 
der Kitas als auch durch die drei an-
gedachten Grundschulneubauten.
Im persönlichen Gespräch am 
Frühstückstisch wurden weitere The-
men vertieft, und der Oberbürger-
meister wie auch die teilnehmende 
SSW-Ratsfraktion konnten zahlreiche 
Rückmeldungen und Anregungen für 
die weitere politische und verwal-
tungsmässige Arbeit mitnehmen.
Thorsten Kjärsgaard: „Das war Politik 
zum Anfassen. Ganz nah - eben ty-
pisch SSW.“

 

AKTIVE KVINDER RENDSBORG

SSW TARUP

FDF FLENSBORG

SSW & SP

AKTIVITETSHUSET
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[KONTAKT] Die Minderheitenparteien 
SSW und SP (Schleswigsche Partei) 
wollen auf dem Kongress der europä-
ischen Partei European Free Alliance 
(EFA) Ende März auf Korsika mehrere 
gemeinsame Resolutionen zur aktuel-
len Flüchtlingskrise, Grenzkontrollen 
und den Minderheitenrechten vorle-
gen.

GRENZKONTROLLEN
So setzten sich SSW und SP für eine 
europäische Lösung der Flüchtlingskri-
se ein und sprechen sich gegen natio-
nale Alleingänge aus.
Dazu SSW-Landesvorsitzender Flem-
ming Meyer:
„Angesichts der größten Flüchtlings-
krise seit dem 2. Weltkrieg mit vielen 
Millionen Menschen auf der Flucht 
macht es keinen Sinn, wenn jedes 
Land seine eigenen Regeln für Flücht-
lingeaufstellt. Wir brauchen dringend 
eine gemeinsame europäische Asylpo-
litik, und wir brauchen eine gerechte 
Verteilung der Flüchtlinge auf alle 
EU-Staaten.“
SSW und SP sehen die offenen Gren-
zen innerhalb der EU als ein hohes 
Gut und sind besorgt über die Einfüh-
rung von Grenzkontrollen in mehreren 
Mitgliedsstaaten.
Hierzu SP-Vorsitzender Carsten Leth 
Schmidt: 
„Wir lehnen die Wiedereinführung 
von permanenten Grenzkontrollen 
innerhalb der EU ab. Gerade in den 
Grenzregionen Europas haben die 
offenen Grenzen zu einer engeren, 
verstärkten kulturellen und wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit geführt, die 
durch die Wiedereinführung von per-
manenten Grenzkontrollen in Gefahr 

geraten kann. Für eine weitere positi-
ve wirtschaftliche Entwicklung Europas 
und den Aufbau eines gemeinsamen 
Binnenmarktes sind offene Grenze 
ebenfalls von entscheidender Bedeu-
tung.”

MINDERHEITENSCHUTZ
Auch für eine Stärkung des Minder-
heitenschutzes in der EU wollen sich 
beide Minderheitenparteien auf dem 
EFA-Kongress einsetzen.
Die Finanz- und Flüchtlingskrise sowie 
der Bürgerkrieg in der Ukraine hat für 
viele der Minderheiten in der Europä-
ischen Union und in anderen europä-
ischen Staaten, etwa für die Sinti und 
Roma, negative Folgen. Hinzu kommt, 
dass die Kulturen und Sprachen vieler 
kleiner Minderheitenvölker in Europa 
bedroht ist.
SSW und SP fordern, dass die 
EU-Kommision mehr Verantwortung 
für den Minderheitenschutz über-
nimmt, etwa durch einen EU-Kom-
misar, und dass die sogenannten 
“Kopenhagener Kriterien” für den 
Minderheitenschutz in allen EU-Staa-
ten eingehalten werden.
Und das nicht nur im Zuge eines EU-
Beitritts, sondern schon bei Handels-
absprachen zwischen EU- und Nicht-
EU-Staaten. 

EFA
Die EFA ist ein Zusammenschluss von 
35 europäischen Regional- und Min-
derheitenpartei und hat zur Zeit sie-
ben Mitglieder im Europaparlament, 
wo man eine Fraktionsgemeinschaft 
mit den Grünen eingegangen ist

Europäisch aktiv

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørrega-
de/ Norderstrasse i Flensborg har atter 
en række spændende tilbud til folk i 
alle aldersgrupper.

OVERSPIL
kassettebånd og LPer til CD onsdag 
17.2.18-20.
Underviser Bjarne Truelsen. Tilmel-
ding.
På introduktionen lærer du, hvordan 
du på en nem måde kan overspille 
dine kassettebånd og LPer til CD. Du 
kan overspille dine plader direkte på 
CD uden at bruge en computer, og du 
kan overspille med et computerpro-
gram, der endda forbedrer kvaliteten.

CHOKOLADE
til konfirmationen lørdag 5.3. 10-
15.30.
Underviser Ulla L. Pedersen. Pris: 20 
euro + 32 euro materiale. Tilmelding.
Medbring termometer, lille gryde, for-
klæde, stor og lille kagedåse, karklud, 
viskestykker, madpakke, tålmodighed 
og humør.
På dette kursus laver du en unik cho-
koladegave til konfirmationen. Du får 
en introduktion i arbejdet med choko-

lade, hvor du lærer om temperering af 
chokolade. Derefter støber du en flot 
sko eller en anden form i chokolade 
og fylder den med luksus chokolade.

EKSPERIMENTERENDE
broderi på symaskinen lørdag 5.3. 
9-17 & søndag 6.3. 9-15.
Underviser Anne Heiberg. Pris: 47 
euro. Tilmelding.
Medbring stof, tråd, sygrej og egen 
symaskine med broderitrykfod, alter-
nativt kan Aktivitetshusets maskiner 
benyttes.
Der tages udgangspunkt i det frie ma-
skinbroderi, altså at sy og lege med 
symaskinen. Det handler om at skabe 
et tekstilt udtryk - groft, fint, tredi-
mensionalt, farverigt - lige efter egen 
idé og ved brug af alverdens stoffer 
og materialer. Der vil være masser af 
inspiration, teknikker, tips og tricks at 
hente. Kurset er for øvede og nybe-
gyndere i maskinbroderi. Det er dog 
en forudsætning, at man er ven med 
en symaskine.

TILMELDING
på 0461 150 140 eller www.aktivitets-
huset.de

Lidt for enhver smag

[KONTAKT] Regnen slog på ruderne 
fastelavnsmandag i Uglereden i Tarp, 
mens 45 FDFere og et par forældre 
startede fastelavnsfesten kl. 16 med at 
slå til tønden inde i hytten.
Det store opholdsrum var fyldt med 
FDFere, der ville slå til. Anis blev 
kattekonge, og Lena fulgte som kat-

tedronning. Uden mad og drikke duer 
heltene ikke, så omkring kl. 17 var der 
frisklavede fastelavnsboller og kikseka-
ge samt sodavand til børnene og kaffe/
te til forældrene samt lederne.
Til sidst var der forskellige aktiviteter 
som avis-dans eller stop-dans. Klokken 
18 var det slut, og alle tog hjem efter 

endnu en herlig fastelavnsfest.
Der er FDF-møder hver mandag i fe-
bruar og frem til 14. marts kl. 16-18, 
og der er elevoplæring i elevorkester, 
Ugleorkesteret, i tidsrummet kl. 18.00-
18.30.
www.facebook.com/FDFFlensborg
www.facebook.com/ugleorkester

En herlig fest

Fra FDFernes fastelavnsfest i Uglereden 
i Tarp. (Foto: Thore Paulsen)

OB Faber informierte

OB Faber in Tarup. (Foto: privat)

[KONTAKT] Forleden var der gene-
ralforsamling i Aktive kvinder i Rends-
borg i Ejderhuset Bydelsdorf. Ulrike 
Strelow havde som afgående formand 
indkaldt, og dagsordenen indeholdt 
både valg af en ny bestyrelse med 
fordeling af de forskellige poster samt 
valg af revisorer.
Mødeleder var kredsformand og for-
mand for aktive Kvinder Flensborg, 
Karen Scheew.
I generalforsamlingen deltog 11 perso-
ner. Kontingentet fastsattes til uændret 
12 euro.

Ved valget blev Lissi Ockert, By-
delsdorf, fomand, Gunhild Baarup, 
Borgsted, næstformand, Anja Otten, 
Fokbæk, kasserer, og Dorthe Salchow 
protokolfører. Som bisiddere valgtes 
Ruth Martin og Margret Mannes, beg-
ge Borgsted. Revisorer: Christel Prühs, 
Rikkert, og Cecilie Brask, Rendsborg.
Ved planlægningen af aktiviteter i 
2016 annonceredes et første arrange-
ment for den helt nye gruppe af aktive 
kvinder - »armstrikning« torsdag den 
25. februar kl. 15-17 i Ejderhuset.
De aktive kvinder er motiverede og 

ønsker flere kreative kurser i Ejderhu-
set. De håber at kunne tiltrække bredt 
aldersmæssigt.
Man har foreløbig besluttet en vis flek-
sibilitet mht. mødedagene for at få så 
mange som muligt med; møderne fin-
der sted hver 2. onsdag, hhv. torsdag.
Kredsformand Karen Scheew kunne 
afsluttende orientere om, at kredsen 
inviterer til kredsforsamling lørdag den 
5. marts kl. 10-12 på Christianslyst, ar-
rangerer husmoderdag på Sild den 25. 
juni og en tur til Århus den 1. oktober.

DS

Tager fat på en frisk
Aktive kvinder i Rendsborg/ Bydelsdorf. (Foto: Karen Scheew)


	01
	02
	03
	04
	05

