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HUMAnitÆrt UDvALg

[KONTAKT] Jazz på Flensborghus, 
arrangeret af SSFs kulturudvalg 
og udvalgets jazzekspert Knud 
Ramm-Mikkelsen samt SdUs 
musikudvalg, åbner op for en ny 
sæson onsdag den 27. januar.
Den aften serveres gammeldags 
bluesy souljazz af de to danske 
jazzpersonligheder, saxofonisten 
Michael Blicher og hammond-
organisten Dan Hemmer samt 
den amerikanske trommelegende 
Steve Gadd, en enestående trio.
Enestående - det er hvad SSF 
med forårets og efterårets koncer-
trække af høj kvalitet har sat sig 
som mål og byder på hver eneste 
gang. Efterhånden i et par årtier, 
og siden 2000 sammen med SdU.

Det er dansk, nordisk, europæisk 
og ikke mindst amerikansk kvali-
tetsjazz, der bydes på, og det fal-
der både i et stort og interesseret 
dansk og tysk publikums smag.
Jazz på Flensborghus nærmer sig 
sin 100. koncert næste år.
Koncerten på onsdag næste uge 
er nummer 93 i række, og når 
forårssæsonen 2016 slutter, vil 
der være afviklet 95 koncerter. 
Så man kan selv regne ud, hvor-
når koncert nr. 100 afvikles.
Også i kommende sæson præsen-
teres grupper, der ikke tidligere 
har spillet i Flensborghus´ dejlige 
sal.
Højdepunkter hver gang; velkom-
men til!

SYDSLESVIGSK FORENING

Jazz på 
Flensborghus 
nr. 93

Fester
[KONTAKT] SSF Flensborg by & amt, Gottorp og 
Sydtønder kalder til fest.

25 år
[KONTAKT] Inge Kudsk har været ansat hos SSF i 25 
år.

Irsk
[KONTAKT] Tradish giver den hele armen ved en 
koncert i Hanved.

Sankelmark
[KONTAKT] Stamkomité af 1864 og SSF er klar med 
årets Oversø-march.

[KONTAKT] Der er plads endnu på 
Humanitært Udvalgs højskoleophold 
i Nørre Nissum fra 24. februar til 1. 
marts - men ikke ret længe mere.
Vi skal nemlig snart meddele høj-
skolen det endelige deltagerantal, 
siger udvalgets formand Leif Volck 
Madsen.

Man kan vælge mellem to kurser, 
nemlig 1) De danske kolonier samt 
Grønland, og 2) Litteratur og film.
På begge kurser bydes der på fore-
drag, film, sangaften, udflugt, teater 
og en Kim Larsen-aften; altså et vari-
eret og spændende program.
Prisen for opholdet alt inkl. er pr. 

person på dobbeltværelse 410 euro 
og på enkeltværelse 460 euro.
Sidste frist for tilmelding er fredag 
den 22. januar kl. 12 - og skal ske 
telefonisk til SSFs Bysekretariat i 
Flensborg, 0461/ 14408 126.

På højskole i Nr. Nissum

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening 
havde sammen med folkBaltica i 
starten af december indbudt til en 
velgørenhedskoncert på Flensborghus 
med sanger og sangskriver Rasmus 
Hoffmeister fra Harreslev, violinisten 
Harald Haugaard og sangerinden He-
lene Blum fra Fanø og sangeren Jacob 
Dinesen fra Tønder, og alle indtæg-
terne på 1900 euro fra den aften gik til 
flygtningehjælpen i Flensborg.
Pengene blev investeret i gavekort og 
overrakt Flüchtlingshilfe Flensburg og 
Refugees Welcome - Flensburg i lige 
dele.
Gavekortene faldt i meget god jord.
Begge hjælpeorganisationer sender en 
stor tak til alle, der har været med til 
at få støtteprojektet op at stå, i særde-
leshed kunstnerne. Og glæder sig til 
at kunne købe de ting, de flygtende 
familier har brug for.

 

Hjælp til
flygtninge

Niklas Keddentoft og Reiner Rademacher fra Flüchtlingshilfe Flensburg tog imod 
de gavekort, FSJler Anna Kaapke overrakte på vegne af Sydslesvigsk Forening og 
folkBaltica. (Foto: SPT)

Den anden halvdel af gavekortene gik til Refugees Welcome - Flensburg, hvor 
Margareta og Gerda fra maduddelingen samt Dirk og Heike fra tøjkammeret glæ-
dede sig på flygtningenes vegne. (Foto: privat).

[KONTAKT] De tilskudsberettigede 
organisationer og institutioner i Syd-
slesvig og Grænseforeningen mødtes 
14. januar med Sydslesvigudvalgets 
formand Kim Andersen på Flensborg-
hus for at underskrive de såkaldte re-
sultataftaler for 2016.
Foreninger og organisationer, der 
modtager driftstilskud fra Sydslesvigud-
valget, er forpligtet til at indgå resultat-

aftale med udvalget.
I aftalerne er der opstillet resultat-
krav og resultatmål for foreningernes 
virke. Derudover indeholder de bl.a. 
regnskabstal, budgettal og nøgletal for 
foreningerne, ligesom foreningernes 
formål, daglige aktiviteter og historie 
er beskrevet.
Sydslesvigudvalget bruger resultataf-
talerne som et værktøj til at føre tilsyn 

med foreningernes og organisationer-
nes anvendelse af tilskudsmidlerne.
Resultataftalerne har derudover til 
formål at øge den brede danske be-
folknings viden om anvendelsen af de 
midler, som den danske stat hvert år 
yder i tilskud til det danske mindretal 
i Sydslesvig på Børne- og Undervis-
ningsministeriets område.

Resultataftaler 2016 indgået

Gruppefoto fra mødet på 
Flensborghus 14. januar 
med alle deltagerne.

Se også:
www.syfo.de

www.facebook.com/
sydslesvigsk.forening



23.
SSF Medelby og omegn: Nytårsmøde med vinsuppe og skinke i Christian Lassens Mindemu-
seum kl. 19.30
SSF Sydtønder: Grønkålsspisning i Fegetasch, Nykirke kl. 19.30
SSF Egernførde: Billeder fra 4-dages-turen i 2015 i Medborgerhuset kl. 14.30

24.
SdU: Badminton-ungdomsstævne for U9-U19 på A.P. Møller Skolen, Slesvig 
SSF Harreslev: Nytårskoncert med Lauseniana Orkestret i Holmberghalle kl. 15

25.
DCB, SdU, Den Slesvigske Kvindeforening og Aktive Kvinder: Foredrag med fremtidsforskeren 
Anne-Marie Dahl om ”Popstars-generationen – nutidens unge, fremtidens arbejdskraft” på 
Flensborghus kl. 19.30
Harreslev ældreklub: Generalforsamling på skolen kl. 14.30
SSF og SSW Tønning: Generalforsamlinger på Skipperhuset kl. 18
SSW Sønderbrarup: Generalforsamling på skolen kl. 19

26.
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet 
kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30
Aktive Kvinder Slesvig: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19.30
SSF Dannevirke: Generalforsamling i Dannevirkegården kl. 19.30
Seniorklubben Sønderbrarup: Fællessang med Hans J. Jessen i menighedslokalet i Kirken kl. 15
Skovby Seniorklub: Hygge i Hærvejshuset kl. 15

27.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert med Blicher Hemmer Gadd kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Filmaften - ”Honig im Kopf” på skolen kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Skovlund-Valsbøl: Bogbus ved Skovlund Danske Skole kl. 13-14.30
Vanderup Kvindeforening: Madlavning på skolen kl. 19
SSF Sild: Filmklub - ”All inclusive” i Kulturhuset i List kl. 19
Nibøl Seniorklub: Sang, kaffe, hyg og spil i Foreningshuset kl. 15
SSF Hatsted: Generalforsamling i forsamlingshuset med fællesspisning kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF Bøglund: Senioreftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30

28.
Dansk Centralbibliotek Flensborg: 125 års fødselsdag – Vævning for børn fra 10 år i børnebib-
lioteket kl. 14-17 med udstilling af værkerne kl. 17.15
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet 
kl. 19.30
Flensborg SSF og SSW Engelsby: Generalforsamlinger i Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 19
SSF og SSW Hatlund/Langballe: Generalforsamling på Hatlund/Langballe Danske Skole kl. 
19.30
De danske foreninger og institutioner i Læk: Sangaften med Mirko March i kirken kl. 19.30
Aktive Kvinder Nibøl: Generalforsamling i Foreningshuset kl. 19
Slesvig SSF Frederiksberg: Generalforsamling i mødelokalet Mansteinstr. 9 kl. 19
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  
skaf et nyt SSF-medlem!
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HISTorISk SAmFUnd

[KONTAKT] Historisk Samfund, Syd-
slesvigsk Forening, Sydslesvigsk Væl-
gerforening og Dansk Centralbibliotek 
indbyder til foredrag med minister 
Anke Spoorendonk om ”Mindesmær-

ker”  mandag den 7. marts kl. 19.30 
på Gottorp-Skolen i Slesvig.
Sæt X i kalenderen nu og læs mere 
senere, anbefaler Historisk Samfunds 
formand Kirsten la Cour.

Minister-foredrag

[KONTAKT] Gottorp-Skolen i Slesvig, 
tlf. 04621- 995700, tilbyder atter en 
række danskkurser:

Om formiddagen
vormittags 
10 formiddage á 2 lektioner (10 Vor-
mittage á 2 Stunden)
(mandage/ montags) – start 18.1. kl. 
10–11.30:
Dansk for begyndere/ für Anfänger
Pris: 50 euro - lærer Walter Paulsen

10 formiddage á 2 lektioner (10 Vor-
mittage á 2 Stunden)
(onsdage/ mittwochs) – start 20.1. kl. 
8.15–9.45:
Dansk for fortsættere/ für Fortgeschrit-
tene
Pris: 50 euro - lærer Walter Paulsen

Dansk om aftenen
samtale/ 15 aftener á 2 lektioner 
(mandage) – start 25.1. kl. 18–19.30
Pris: 75 euro - lærer Helga Light Braun

samtale/ 15 aftener á 2 lektioner 
(mandage) – start 25.1. kl. 20–21.30
Pris: 75 euro - lærer Helga Light Braun

Dansk om aftenen – begyndere/ An-
fänger
15 aftener á 2 lektioner (15 Abende á 
2 Stunden)
(onsdage/ mittwochs) – start 27.1. kl. 
19.45–21.15
Pris: 75 euro - lærer Walter Paulsen

Dansk om aftenen – fortsættere 5 
15 aftener á 2 lektioner
(onsdage) – start 27.1. kl. 18–19.30
Pris: 75 euro - lærer Walter Paulsen

På Gottorp-Skolen

[KONTAKT] SSFs hovedstyrelse ind-
kaldt til åbent møde (undtagen sidste 
dagsordenspunkt) tirsdag den 26. 
januar kl. 19 på Flensborghus i Flens-
borg.
Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer
2. Mødet åbnes
3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra mødet 24.11.
5. Fastlæggelse af endelig dagsorden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Landsmødets protokol
9. Orientering om SSFs kontaktarbejde 
på Christiansborg
10. Eventuelt
11. Lukket møde

Åbent møde

[KONTAKT] Der forestår en festlig nyt-
årskoncert med slagtøjsskolen Schrei-
ber i Flensborg, Sønderjysk Amatør-
SymfoniOrkester SASO og Sydslesvigsk 
Forening for Flensborg By søndag den 
7. februar kl. 15 i Idrætshallens kon-
certsal i Flensborg.
Slagtøjgruppen Classic Percussion 

Flensburg optræder alene, SASO op-
træder alene, og de to grupper samar-
bejder om resten af programmet, der 
omfatter bl.a. valse af Straus og Lehar, 
fyrigt fra Brahms og Kathaturian, mu-
sikalske jokes af Leroy Anderson og 
Fabricius Bjerres populære toner.
Koncerten under titlen Sym-Symfoni 

er et led i det grænseoverskridende 
kulturelle samarbejde, som fremover 
resulterer i bl.a. flere nytåsrkoncerter i 
Flensborg.
Billetter til 10 euro fås i forsalg på SSFs 
bysekretariat, på Aktivitethuset og slag-
tøjsskolen Schreiber, alle i Flensborg. 
Ved indgangen koster de 12 euro.

Festlig nytårskoncert
Sønderjyske amatør-symfonikere og klassisk slagtøj til nytårskoncert i Idrætshallen i Flensborg. (Fotos: privat)

[KONTAKT] Den selskabelige forening 
Borgerforeningen i Flensborg har i 
samarbejde med Folkeuniversitetet 
indbudt den danske prof. dr. Sven 
Hakon Rossel fra Wien universitet til at 
tale om kosmopolitten H.C. Andersen 
i restaurant Borgerforeningen tirsdag 
den 2. februar kl. 20.
Der indledes med wiener schnitzel-
spisning kl. 19 for tilmeldte (telefon 
0461 23385 senest 1. februar).
H.C. Andersen var dansk litteraturs 
ivrigste rejsende med 30 rejser i og 

uden for Europa. Hele sit liv var den 
rastløse digter undervejs fysisk som 
åndeligt. Til stadighed overskred han 
geografiske og kunstneriske grænser. 
Spændingsforholdet mellem ude og 
hjemme har haft enorm indflydelse 
på hans forfatterskab og personlige 
udvikling.
Foredragsholderen fra Wien univer-
sitets institut for sammenlignende 
sprog- og litteraturvidenskab, afdeling 
skandinavistik, fokuserer på Andersens 
mange rejser og belyser problematik-

ken med uddrag af digterens egne 
værker - eventyr, rejsebeskrivelser og 
dagbøger - og søger at besvare spørgs-
målet, om det nogensinde lykkedes 
Andersen at finde sin egen identitet, 
eller om han var et moderne menne-
ske uden eksistentielt holdepunkt.
Tirsdag den 1. marts kl. 19 indbyder 
Borgerforeningen til dialogmøde med 
Kim Andersen fra Sydslesvigudvalget - 
og Anders Kring og Ronny Grünewald 
fra SdU.

Om rastløse H.C. Andersen

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening for 
Gottorp Amt inviterer til nytårsstævne 
for tilmeldte fredag den 5. februar kl. 
19 på Slesvighus i Slesvig.
Det koster 15 euro at være med; ikke-
medlemmer betaler 20 euro.
Det får man grønkål, underholdning 
og dansemusik ved OS3 for. Derud-
over bliver der en stor tombola og un-
derholdning ved ”Rosa Bete”.
Bindende tilmeldelse til Dansk Sekre-
tariat Slesvig, tlf. 04621-23888, senest 
fredag den 29. januar, og indbetaling 
på konto DE67 2152 0100 0003 
012034 i Union-Bank.
Pladsreservering efterkommes, når det 
ønskes.

Nytårsfest
for tilmeldte



GARDING SSF

HUSUM SSF

JUBILÆUM

LILLIs LYTTESALON

HJÆLP TIL IT
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SLESVIG ROKLUB

FLENSBORG BY & AMT SSF/ SSW

SYDTØNDER

BENNETGAARD

[KONTAKT] Tilhører man den ældre 
del af det danske mindretal i Sydsles-
vig og har man lyst eller trænger man 
til et ophold på hvile- og rekreations-
hjemmet Bennetgaard, kan man til-
melde sig på telefon 0461-570580.
Prisen for et 10-11 dages ophold er 
200 euro med fuld forplejning, evtl. 
kørsel fra og til Flensborg samt ophold 
i delt dobbeltværelse. Tilskud kan sø-
ges. Eneværelse koster 50 euro ekstra.
Der medbringes desuden 150 dkr. i 
kontanter, som deltagerbidrag til ar-

rangementer og aktiviteter.
Omkring otte uger før afgangen mod-
tager man en bekræftelse på opholdet 
samt yderligere oplysninger.
Mere info - også p.v.a. Menigheds-
plejen i Sydslesvig - hos Dansk Sund-
hedstjeneste for Sydslesvig, Skovgade/ 
Waldstr. 45, 24939 Flensborg, info@
dksund.de, 0461-570580.
Ledige ophold på Bennetgaard: 19.-
29./4., 3.-13./5., 17.-27./5., 3.-13./6., 
21./6.-1./7., 5.-15./7., 19.-29./7., 
30./8.-9./9., 13.-23./9., 27./9.-7./10.

Gør klar

[KONTAKT] Sydtønder amt SSF ind-
byder til nytårsfest og festligt samvær 
lørdag den 23. januar kl. 19.30 i Fege-
tasch i Nykirke. 
Der er sørget for lækker grønkål, mu-
sik ved Ollis Disco og stor tombola.
Entre er sat til 15 euro for medlem-

mer, mens alle andre skal af med 20 
euro. Tilmeldingsfristen er udløbet, 
men ved omgående henvendelse til 
Dansk Sekretariat Sydtønder på tlf. 
04661/ 2755 eller via lars@syfo.de 
kan der sikkert skaffes plads til et par 
stykker mere.

Fest i Fegetasch

[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg by og 
SSF Flensborg amt inviterer til forårs-
fest med mad, dans og underholdning 
fredag den 4. marts kl. 19 på Flens-
borghus Flensborg.
Billetter til 20 euro kan bestilles al-
lerede nu og afhentes på amtssekreta-
riatet, tlf. 0461 14408 155/156 hhv. 

på bysekretariatet, tlf. 0461 14408 
125/126/127.
Der bliver flot underholdning og tom-
bola.
Musikken leveres af populære OS3.
Der serveres en festmiddag.
Drikkevarer til rimelige priser kan kø-
bes.

Forårsfest

[KONTAKT] Anette Jensen læser ud-
drag af Agnes Henningsens erindringer 
i Lillis lyttesalon onsdag den 3. februar 
kl. 15 på Flensborg Bibliotek, Nør-
regade/ Norderstr. 59. Lyttesalonen er 
flyttet op på 4. sal.
Anette Jensen er tidligere leder af Nor-
disk Informationskontor i Flensborg og 
nu ansat som præst i Bov Sogn.

Lyttesalonen har i denne sæson fokus 
på halvfemserne i anledning af biblio-
tekets 125 års jubilæum. Lilli Bruhn 
har fundet levende skildringer fra eller 
om perioden. Teksterne giver gode 
beskrivelser af mennesker og situatio-
ner og siger os stadig noget i dag.
Gratis adgang. Kaffe og kage kan kø-
bes.

Med Anette Jensen

[KONTAKT] Vil du i gang med at læse 
bibliotekets e-bøger, høre netlydbøger 
eller har du problemer med din pc el-
ler tablet, så er Michael Juul Olsen klar 
med råd og vejledning:
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Nor-

derstr. 59, tirsdag den 2. februar kl. 
16.
Slesvig Bibliotek, Bismarcksgade 18A, 
torsdag den 4. februar kl. 14.
Tag gerne din tablet eller Ipad med.

I Flensborg og Slesvig

[KONTAKT] Kerstin Meinert, distrikts-
formand for SSF i Garding gav på 
generalforsamlingen den 13. januar 
udtryk for nogen bekymring over min-
dretallets fremtid på Ejdersted.
Ikke så meget på grund af Sydslesvigsk 
Forenings medlemstal, som over med-
lemmernes manglende engagement. 
- Forældrene i Garding Børnehave er 
godt nok medlemmer, men de kom-
mer ikke til SSFs arrangementer, sagde 

hun. 
Et nyt tiltag kan måske vende den 
tendens. 
Siden sommer har den nye samar-
bejdsråds-formand Gunnar Zimmer-
mann en gang om måneden samlet 
nogle forældre og børn til eftermid-
dagshygge. Ikke horder af folk, men 
alting har vel en begyndelse.
Næstformand Antje Matthies og kasse-
rer Andreas Melzer blev genvalgt uden 

de store sværdslag. 
Værre var det, da der skulle vælges 
suppleanter til bestyrelsen. Dem 
havde man i Garding fire af, men den 
ene var meldt ud og de to andre ikke 
mødt.
Forsamlingen enedes så om, at to kun-
ne gøre det og valgte Gunnar Zimmer-
mann som førstesuppleant og Heinrich 
Schultz som andensuppleant. 

ph

Bekymring men også håb

[KONTAKT] Mandag den 25. januar 
mødes SSF Husum og Omegn til ge-
neralforsamling på Husumhus klokken 
19. 
Det vil sige: En del af medlemmerne 
- alle der har lyst faktisk - møder alle-
rede klokken 18. Da serverer distriktet 

nemlig grønkål for de fremmødte, hvis 
de altså har tilmeldt sig. 
Tilmelding til Daniela Caspersen på 
04843 230 9811 eller 0152 01351 
285 - eller pr. e-mail caspersen.
dany@gmail.com.
En af de aktiviteter, der får ekstra 

opmærksomhed om ikke på så efter 
generalforsamlingen, er årets week-
endudflugt til København. 
Efter mødet er det nemlig planen, at 
man kan se hinandens billeder fra tu-
ren og tale om den. 

ph

Husum holder status

25 år hos 
SSF

Inge Kudsk og Jens A. Christiansen.

[KONTAKT] Rengøringsassistent Inge 
Kudsk kunne 14. januar se tilbage på 
25 års ansættelse på SSFs generalse-
kretariat.
I dagens anledning fik hun rosende 
ord og en buket blomster af generalse-
kretær Jens A. Christiansen.

[KONTAKT] Slesvig Roklubs splinter-
nye røde bygning ved Sliens bred er 
en af de smukkeste i området.
I en hyggelig samtale fortæller for-
manden Birger Kühl om et harmonisk 
foreningsliv med 135 medlemmer og 
mange gæster. Efter indvielsen af det 
nye bådehus i maj 2013 er der nyt 
overalt, fra modern husteknik til at-
traktivt interiør.
Her er rum til sport, kunst og kultur. 
38 både og værkstederne har god 
plads.
I 2014 kom der en del interessante 
gæster - danske roere, kanuter og bl.a. 

dykkere.
Arkivet ved i Kiel universitet tildelte 
Birger æresprisen ”den gyldne spade” 
for hans insats til fordel for arkivets 
virke og for god hjælp til dykkerne fra 
arkæologisk landskontor og danske 
arkæologiske institutioner.
Slesvig Roklub ser tilbage på en række 
fordrag og læsninger, som fortsætter i 
det nye år bl.a. med Hedeby-museets 
leder dr. Ute Drews.
Marianne og Birger Kühl og med dem 
bestyrelsen står for en masse opgaver 
hele året igennem. Bl.a. er der ergo-
meter-/ro-/spinning, og danskundervis-

ning ”vi snakker dansk” med Preben 
Vognsen og 20 deltagere alle 14 dage.
En store hjælp er en gave fra A.P. 
Møllerskolen, der også benytter sig af 
roklubben, en kopimaskine.
Medlemmerne mødes gerne til kaffe 
og hjemmebag. I juletiden var det æb-
leskiver og glögg.
Lørdag den 30. januar klokken 19 
er der grønkålsspisning for tilmeldte 
(tilmeldingsfristen er udløbet) i ”Dat 
Leck” i naboklubbens lokaler.
Det var formandens bedstefar Otto 
Schlüter, en trofast dansksindet bor-
ger, og Birgers onkel Rolf Dieter, en 
begeisteret roer, der lagde grunden til 
Birgers udvikling som engageret dansk 
sydslesviger og sportslig personlighed.
Den hyggelige nytårssamtale med 
formanden Birger Kühl blev fulgt op 
en mærkelig drøm om at få foræret en 
dejlig båd af en tidligere slægtning, en 
båd med perfekt udstyr, og en slægt-
ning, der ikke kunne svømme. Det 
var en drøm fra en svunden tid, da 
man som lille pige bange sad i en lille 
gummibåd ved Louisenlund. Skulle 
det betyde noget? Undertegnede har 
immervæk rundet de 80. Men den 
gamle skrivetantes drømmerier om en 
bådtur går muligvis i opfyldelse til for-
året gerne i en otter, hvis helbreddet 
ellers holder.
Det lader til at passe, hvad der står på 
plakaten i Birgers kontor: ”Roning - en 
livstil”.

Johanna

Roning - en livsstil

Slesvig Roklub. (Foto: privat)
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SPROGFORENINGEN

[KONTAKT] Onsdag den 10. februar 
kl. 19.30 fylder Sprogforeningen igen 
Kongesalen på Folkehjem i Aaben-
raa til årets afstemningsfest.
Der er underholdning ved Sønderjysk 
Folkekor, og aftenens hovedtaler er 
lektor Jørn Buch, Haderslev, oplyser 
formanden Frode Sørensen. 

Han gør ydermere opmærksom på, 
at H.E. Sørensens anmelderroste bog 
”Alle de skjalde” fortsat kan købes hos 
Sprogforeningen til medlemsprisen på 
198 kr. + porto.
Hvis man kommer den 10. februar og 
sender en mail inden, kan man få bo-
gen på Folkehjem uden porto.

Afstemningsfest

[KONTAKT] Mandag aften var der ge-
neralforsamling i SSF-distrikt St. Peter-
Ording på Klitskolen. Formanden 
Angelika Hesselbarth fortalte om et år 
med en lang række arrangementer og 
god opbakning: Højtlæseaftener, fore-
drag om Argentinien, madlavningsaf-
ten, sommerfest, julefest og andet.

Ejdersteds mindste distrikt havde ikke 
nogen problemer med at besætte alle 
poster.
Der var genvalg på alle poster. Næst-
formand blev Dirk Hansen og kasserer 
Gerda Schuppich. 

Kerstin Pauls

Fra generalforsamlingen i det lille men udholdende SSF-distrikt. (Foto: privat)

Generalforsamling
helt uden problemer

[KONTAKT] I over 30 år har Bangla 
Shoppen i Nørregade 33 i Flensborg 
været et aktiv i forbindelse med hjælp, 
der hvor der er mest brug for det. 
Bangladesh er et af verdens fattigste 
lande, her støtter Flensborg Y’s Men’s 
Club skoler med særlig opmærksom-
hed på, at det er piger og drenge, der 
tilgodeses. Dette er ikke helt naturligt 
i disse lande. Klubbens repræsentan-
ter er jævnligt dernede for at sikre, at 
pengene kommer i de rette hænder, 
og rejser på egen regning naturligvis.
Bangla Shoppen drives af ca. 20 per-
soner med hjerte for de fattige. De 
frivillige kommer en gang om ugen og 
klarer en tørn i forretningen. En herlig 
gruppe af ildsjæle, som klubben er 
taknemmelig for, støtter op. 
For at holde sammen på det hele, har 

Flensborg Y’s Men’s Club for ca. 12 år 
siden overtaget ledelsen af butikken.
Siden har Hanne Görns og Inger Laur-
sen stået for den daglige ledelse af 
butikken. Klubpræsident Povl Verner 
Hansen takkede på et møde i Aktivi-
tetshuset i Flensborg for den store ind-
sats, som de frivillige har stået for - og 
særdeles de nu afgåede ledere Hanne 
og Inger, som dog fortsætter i gruppen 
af frivillige.
Bangla Shoppens fremtidige ledelse 
består af Annette S. Jensen, Bodil Di-
ercksen og Volker Schade.
Y’s Men’s Bangla-gruppe består af 
Morten Mortensen, Inger Laursen, 
Bent Laursen, Ulla Refslund, Heike 
Schade og Hanne Görns. 

Volker Schade

Lederskifte efter 12 år

Klubpræsident Povl Verner Hansen takkede Hanne Görns t.v. og Inger Laursen for 
12 års ledelse af Banglashoppen. (Foto: privat)

[KONTAKT] Dansk Kirke i Sydsles-
vig inviterer igen til højskoledage på 
Valsbølhus, denne gang om klosterbe-
vægelsen i Europas kirke- og kulurhi-
storie.
Der forberedes et klosterophold som 
afslutning på forløbet.
Klostrene var kraftcentre i europæisk 
kristen-, kirke- og kulturliv igennem år-
hundreder så at sige på alle områder: 
mission, fromhed, diakoni, (ud)dan-
nelse, kultur og politik.
Højskoledagene byder på en rejse 
gennem historien, der begynder lør-
dag den 19. marts kl. 9.30, hvor prof. 
em. i middelalderhistorie Brian Patrick 
McGuire lægger ud med to forelæs-
ninger, dels en oversigtsforelæsning, 
dels et foredrag om den tyske apostel 
Bonifatius.
De næste højskolelørdage, hver gang 
med tre foredrag fra kl. 9.30 bliver 
den 23. april, den 28. maj, den 17. 

september og forventeligt den 8. ok-
tober.
Blandt de øvrige foredragsholdere 
skal nævnes Grethe Bay (kunst og 
arkitektur), universitetslektor Carsten 
Selch Jensen (klostret i lokalsamfundet 
med Ribe som eksempel), sognepræst 
Thomas Hornemann-Thielcke (Athos i 
Grækenland) og sydslesvigske præster.
Deltagere er velkomne til både hele 
serien eller enkeltlørdage/ -foredrag 
hhv. klosteropholdet.
Udførligt program lægges ud i kirkerne 
snarest og udsendes til dem, der tidli-
gere har deltaget i højskoledagene.
Men man er velkommen til allerede 
nu at forhøre sig nærmere, hhv. at 
vise sin interesse hos Finn Rønnow, tlf. 
04639 823, Ea Dal, tlf.  0461 25986, 
Jacob Ørsted, tlf. 0461 56446 eller 
Preben K. Mogensen, tlf. 0461 43376.
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Om klostre i kirke-
og kulturhistorien

Højskoledagene lægger ud med fore-
drag bl.a. om den tyske apostel Boni-
fatius - her hans statue i Fulda. (Foto: 
privat)

[KONTAKT] Museumsberg og Kunst 
& Co i Flensborg og Sønderjyllands 
Kunstmuseum i Tønder indbyder til 

kunstudstillingen ”Sina Heffner - 1 ud-
stilling, 2 lande, 3 lokaliteter”.
Den vises på Museumsberg Flensburg 

21.2.- 29.5., hos 
Kunst & Co i 
Flensborg 19.2.-
17.4. og på Søn-
derjyllands Kunst-
museum i Tønder 
16.4.-29.5.
Den unge 
Braunschweig-
billedkunstners 
udstilling forbin-
der tre markante 
kulturvoksesteder 
i Danmark og 
Tyskland med 
hinanden. Hel-
hedsdimensionen 
i hendes kunst-
neriske værk går 
først op for be-
tragteren ved at 
aflægge et besøg 
på alle tre lokali-
teter.
Optakten sker 
hos Kunst & Co, 

Klostergang 8 i Flensborg, fredag den 
19. februar.
Åbningen finder sted to dage senere, 
søndag den 21. februar på Museums-
berg Flensburg.
Udstillingen i Tønder skal gæsterne 
vente på til den 16. april, men så 
kører en shuttlebus også gæsterne fra 
Flensborg til Sønderjyllands Kunstmu-
seum i Tønder for her at markere den 
sidste åbning.
Udgangspunktet for Sina Heffners ar-
bejder er dyret som form og som lege-
me. Her drejer det sig rum, overflade 
og indhold, værn og afgrænsning. Den 
kvindelige kunstner analyserer, ab-
straherer og reducerer naturformer og 
eksperimenterer med enkle materialer 
som træ, tråd, papir og plastik eller la-
tex. „Hen over materialer og artsgræn-
ser formgives her det arketypiske“, 
skriver Maria Migawa i kataloget, der 
udgives både på dansk og tysk.
Udstillingsprojektet støttes af KursKul-
tur, Interreg Danmark-Deutschland og 
Region Sønderjylland-Schleswig.
www.museumsberg.de
www.kunst-und-co.org
www.museum-sonderjylland.dk

Dansk-tysk udstilling

[KONTAKT] Hanved Danske Skole 
danner lørdag den 13. februar kl. 
19.30 rammen om en koncert med 
Tradish og irsk folkemusik, arrangeret 
af SSF Hanved-Langbjerg.
Tradish blev dannet 2009 og har ud-
givet CDerne ”Beyond the Borders” 
og cd ”Roots and Shoots”. De har på 
deres turneer i forbindelse med ud-
givelserne begge gange givet koncert 
i Hanved. Nu er de undervejs igen, 

og SSF-distriktet glæder sig til, at de 
slår vejen forbi Sydslesvig med deres 
livsbekræftende musik og smittende 
energi.
De har alle bevæget sig i og på tværs 
af mange forskellige genrer og traditio-
ner. På grund af deres erfaring med at 
spille alt fra små pub-sessions til store 
festival gigs, appellerer Tradish ikke 
kun til det irske ”hardcore trad publi-
kum” men rammer også folk der ikke 

normalt lytter til folkemusik.
Tradish er John Pilkington: vokal, 
guitar, bouzouki, step, Louise Ring 
Vangsgaard: violin, bratsch, vokal, og 
Brian Woetmann: bodhrán, percus-
sion, vokal, step.
Billetter koster 6 euro for medlemmer, 
10 euro for ikke-medlemmer, mens 
børn og unge op til 16 år, bistands-
modtagere og handicappede med 
legitimation har gratis adgang.

Irsk folk i Hanved

Tradish - 13. februar i Hanved.

Elefanttegning af Sina Heffner, 2008.
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BOGPRÆSENTATION

KIRKE-VENSKAB

[KONTAKT] Journalisten og politikeren 
Otmar Petersen, Slesvig, døde søndag 
i en alder af 66 år.
Ved hans død går en kollegas tanker 
tilbage til de glade 60ere, da vi sam-
men med Uwe Oldag m.fl. lavede 
Slesvig UFs blad - Budstikken hed den 
vistnok - uden at vide, at journalistik-
ken engang skulle blive vores livslinje.
Otmar fik en solid uddannelse som 
typograf, skiftede dog hurtigt over i 
journalistikken på Flensborg Avis/ Süd-
schleswigsche Heimatzeitung.
Igennem mange år udgjorde han sam-
men med Alex Herz lokal- og regio-
nalredaktionen i Slesvig, hvor der stod 
respekt om ham, hans arbejdsindsats 
og hans til tider skarpe pen.
Igennem alle årene var han også en 
inspirerende redaktionel ”deltids-
medarbejder” på Ingrid Thomsens og 
Flensborg Avis´ månedsblad SL-Kurier 
i Slesvig og omegn.
Siden gjorde mindretallets avis brug 
af ham også i hovedredaktionen; som 
redigerende medarbejder, som redak-
tionschef og i en periode uden chef-
redaktør - efter Paul Weedes død og 
før Bjarne Lønborgs tiltrædelse - som 
ansvarshavende.
Otmar brændte sit lys i begge ender, 
for ikke kun journalistikken men også 
lokalpolitikken havde hans interesse.
Med en lidt - i bedste forstand - kon-
servativ indstilling vandt han SSW-
internt på landsplan ikke altid gehør. 

Men med ham som del - siden også 
som leder - af et engageret team satte 
SSW og især dens byrådsgruppe sine 
spor i Slesvig.
Gruppeformand blev han, formand for 

de kommunale værker og viceborgme-
ster - alt imens han passede sit arbejde 
i redaktionen på Flensborg Avis.
Alvorlig sygdom bremsede ham og 
var medvirkende til, at han gik på 
pension som journalist, men politisk 
vendte han tilbage for en stund, indtil 
sygdommen for alvor tog over igen og 
afsluttede hans virksomme liv.
Det danske mindretal og ikke mindst 
Sydslesvigsk Forening stod Otmars 
hjerte nær. Foreningen havde i ham 
en i dialogen kritisk men altid tilforla-
delig partner, når den havde noget på 
hjertet i Slesvig.
Det har SSF, mens tid var, også takket 
ham for.
Otmar vil blive savnet i det danske 
mindretal og i det politiske liv i Slesvig 
men mest af alle af hans livs relativt se-
ne lykke Gudrun, moderen Annelise, 
søsteren Angela med de nærmeste på-
rørende - og en datter fra et tidligere 
ægteskab.
Måtte de, når den største sorg har 
lagt sig, mindes en glad og engageret 
mand, søn, bror og far, der sent vil 
blive glemt i det virkefelt, han begik 
sig så mesterligt i.
Æret være Otmar Petersens minde.

Bernd Engelbrecht,
pressesekretær i SSF 

Otmar Petersen †

Otmar Petersen. (Foto: Lars Salomon-
sen)

[KONTAKT] Den 21. februar kl. 10-14 
inviterer Ladelund Ungdomsskole til 
åbent hus.
Her kan interesserede få indblik i dag-
ligdagen på den sydslesvigske eftersko-
le, som optager elever i fællesskolens 
og hjælpeskolens 7. til 9. klasse.

Ved siden af de almindelige skoletimer 
er der valgfag og værkstedsfag som 
billedkunst, musik, foto, idræt, hånd-
arbejde, hjemkundskab og sløjd, prak-
tisk arbejde, keramik og motocross.
Efterskolen har en række velindrettede 
faglokaler og stor sportshal med fit-

nessrum. Der er internet på elevværel-
serne og smartboards i klasselokalerne.
Skolen fungerer som dansk efterskole, 
men der tages hensyn til, at de fleste 
elever kommer fra Sydslesvig.

Åbent hus for interesserede

[KONTAKT] Stammkomitee von 1864 
i samvirke med Sydslesvigsk Forening 
inviterer alle interesserede til den 
såkaldte Oversømarch lørdag den 6. 
februar for sammen at mindes Sankel-
mark-træfningen for 152 år siden og 
udviklingen i det dansk-tyske grænse-
land sidenhen.
Går man til fods i samlet flok, er der 
afgang kl. 9.30 fra Nytorv/ Neumarkt i 
Flensborg, pause i Bilskov kl. 10.30-11 
og kransenedlæggelse ved mindes-

mærket i skoven ved Sankelmark kl. 
11.15.
11.30 afvikles selve mindehøjtidelig-
heden, i år ved den danske mindestøt-
te, hvor Jens Møller fra Regionsrådet 
Sydjylland og Museet Sønderjylland 
er taler.
Også her nedlægges kranse, og 1. vers 
af Der er et yndigt land synges.
11.45 er der mindehøjtidelighed ved 
det østrigske mindesmærke skråt over-
for. Også her nedlægges kranse og 1. 

vers af Slesvig-Holsten-sangen synges.
Efter at den officielle del dermed er 
afsluttet, arrangeres buskørsel tur-retur 
til fællesspisningen i Tarp, hvor man 
dog skal være tilmeldt for at kunne 
deltage.
Tilmelding til spisningen sker senest 
29. januar til oeverseemarsch@ads-
flensburg.de, tlf. 0461 869328 hhv. 
fax 0461 869320, og altså i år ikke 
også til Dansk Generalsekretariat i 
Flensborg.

Sankelmark kalder

Den danske mindestøtte og det østrig-
ske mindesmærke i Sankelmark.

[KONTAKT] Provst Esben Andersen, 
Brabrand, prædiker i Ansgar Kirke, 
Flensborg Nord, kl. 10 den 24. januar. 
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost 
i menighedshuset.
Esben Andersen har tilbudt at tale 
om ”Hvad sker der dog i Danmark?”, 
idet han husker, at nogle fra Ansgar 
udtrykte undren over udviklingen i 
Danmark og en fornemmelse af, at 
hvor man tidligere oplevede Danmark 
som progressivt i forhold til Tyskland, 
er fornemmelsen i dag den modsatte. 
Det vil han gerne prøve at belyse.
Siden 2013 har Ansgar Kirke og Bra-
brand haft en venskabelig forbindelse, 
som nu frugter en gang mere med et 
prædikestolsbytte.
Ansgars præst Preben K. Mogensen 
prædiker søndag i Sdr. Årslev og Bra-
brand kirker, og Esben Andersen jo 
altså i Ansgar.

Esben Andersen har siden 1998 været 
sognepræst i Brabrand-Sdr. Aarslev og 
fra 2007 er han tillige provst i Århus 
Vestre Provsti.
Alle er naturligvis velkomne, både i 
kirke og menighedshus.
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Bytter prædikant

Provst Esben Andersen. (Foto: privat)

[KONTAKT] De danske foreninger 
i Agtrup indbyder til et møde med 
Søren Ryge Petersen i Agtrup, hvor 
han præsenterer sin nyeste bog ”Min 
barndom”, der netop er foregået på 
Agtrup-egnen.
Det sker onsdag den 10. februar kl. 
19.30 i Agtrup Forsamlingshus, We-
stertoft 2.
Foredraget holdes på dansk og tysk, og 
alle er velkomne til at være med.
Entré inkl. kaffebord: 5 euro. 

Søren Ryge
i Agtrup

Søren Ryge Petersen ”vender hjem” 
10. februar for at præsentere sin nyeste 
bog. (Foto: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Aktivitetshuset har her to 
tilbud, der lyder interessante:

VIKINGESMYKKER 
Tirsdag  26.1. kl. 17-19.
Underviser:  Lise Paulsen. Pris: Mate-
riale. Tilmelding.
Deltagerne får vist, hvordan de frem-
stiller et armbånd eller en halskæde 
efter eget valg med en gammel teknik, 
som vikingerne allerede brugte. Man 
lærer de grundlæggende teknikker til 
at lave kongekæde og dronningekæde. 
Man kan selv vælge,  om man vil ar-
bejde i sølv, bronze eller kobber. Efter 
introduktionen er man i stand til at 
fremstille egne armbånd og kæder og 

foretage det rette materialevalg
SYSLEAFTEN
Torsdag 28.1. kl. 19-21. Museums-
formidling på en ny måde; oplæg v/ 
Anna Kindberg. Ingen tilmelding.
På årets første sysleaften fortæller 
Anna Kindberg om et teaterprojekt 
på Aabenraa Museum, hvor hun 15 
gange i 2015 har lagt krop til Fanny, 
der levede i Aabenraa i 1800-tallet. 
Fanny er en interessant skikkelse set i 
et grænselands perspektiv og er sam-
tidig også berømt for sine fantastiske 
broderier.
Anna beretter om såvel teaterprojektet 
som Fanny og hendes broderier.
Åbent for alle.

To gode tilbud

[KONTAKT] Der sker rigtig meget på 
Flensborg Bibliotek den 27. og 28. 
januar i anledning af det sydslesvigsk-
danske biblioteksvæsens 125 års fød-
selsdag.
Bl.a. med et arrangement, der hen-
vender sig især til store børn/ unge fra 
10-12 år og opefter. 
Onsdag den 27. og torsdag den 28. 
januar væver håndarbejdslærer Anne 
Kirstine Vynne og børnebibliotekar 
Susanna Christensen kl. 9-12 med en 
særlig inviteret 5. klasse fra Jens Jes-
sen-Skolen. De bruger kasserede CDer 
og sjove og farverige garnrester.
De unge væver på CDerne til et væg-
ophæng og flere vinduesophæng, der 
kan pynte på væggen i bibliotekets 
nye ungdomshjørne, ”palæet”.
Den 28. januar kl. 14-17 kan alle store 
børn/ unge fra Flensborg og omegn fra 
10 års alderen og deres voksne hjælpe 
til med at væve flere smukke og krea-
tive CDer til ophængene.

Kl. 17.15 den 28. fejres det sikkert 
flotte resultat med en fernisering og 
afsløring af ophænget, hvor pressen og 
alle andre interesserede og forbipas-
serende fødselsdagsgæster er inviteret 
til at overvære afsløringen.

CD-vævning 
for børn

Sådan kan CD-vævning komme til at se 
ud. (Foto: Biblioteket)


