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SPIL DANSK-VINDERE

SHs 25 ÅRS DAG I EUTIN

LEDER
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DANMARKSMØDE
[KONTAKT] Efter den europæiske 
domstols indtil videre opsigts-
vækkende positive behandling af 
mindretalsunionen FUENs klage 
mod EU-kommissionens afvisning 
af borgerinitiativet MinoritySa-
fePack fredag sidste uge har 
grænselands-institutionen Dialog-
ForumNordens studie- og infor-
mationstur til Bruxelles 28.-29. 
september fået fornyet aktualitet.
Der er nemlig god grund til at an-
tage, at når domstolen bekendt-
gør sin kendelse om nogle måne-
der, så vil det ske i de nationale 
mindretals favør.
Derfor alt andet lige er det af in-
teresse ikke mindst for det danske 
mindretal i Sydslesvig at drøfte 
emnet mindretal og mindretals 
rettigheder med EU-ansvarlige på 
åstedet; i et forsøg på - uden at 
skrue forventningerne for højt op 
- at gøre dem forståelig, at EU bør 
tage et mindretalspolitisk ansvar.
På dagsordenen for DFNs rejse 
til Bruxelles står derfor bl.a. en 
orientering om og en vurdering 
af EUs regionaludvalgs betydning 
for mindretallene ved den tyske 
belgier, EP-parlamentariker og 
udvalgsmedlem Karl-Heinz Lam-
bertz samt de danske EP-parla-
mentarikere Christel Schaldemo-

se, Morten Løkkegaard og Morten 
Helveg Petersen.
Kultur og (ud)dannelse drøftes 
med næstformanden for Euro-
paparlamentets fagudvalg Helga 
Trüpel, og i parlamentet venter 
endvidere en samtalerunde med 
de slesvig-holstenske EP-parla-
mentarikere Reimer Böge og Ulri-
ke Rodust.
Også de »traditionelle mindretals 
parlamentariske intergruppe« 
gæster delegationen fra Sles-
vig-Holsten og Sønderjylland, idet 
formanden for denne intergroup, 
Nils Torvalds tager imod.
Danmarks EU-ambassadør Kim 
Jørgensen byder DialogForum-
Nordens delegation velkommen 
ved en reception, og i den for-
bindelse tilstræbes en informati-
onssamtale også med Tysklands 
EU-repræsentantskab.
I DialogForumNorden mødes det 
politiske grænseland med for-
eninger og institutioner fra flertal 
og mindretal i en mindretalspoli-
tisk dialog.
DFN har ministerpræsidentens 
mindretalskommitterede Renate 
Schnack som formand.
Det danske mindretal er repræ-
senteret gennem SSF og SSW.

SYDSLESVIGSK FORENING

Fornyet 
aktualitet

[KONTAKT] Lille mand, hvad nu? er det næste dan-
ske teatergæstespil i Flensborg.

Teater

Alex
[KONTAKT] Karismatisk og drenget - koncert med 
Alex Vargas i Flensborg.

Verdenshold
[KONTAKT] DGIs Verdenshold gæster Flensborg. 
Der er billetter at få endnu.

2020
[KONTAKT] Genforeningsjubilæet 2020 forberedes. 
SSFs formand er med i præsidiet.

[KONTAKT] Flensborg Avis, Sydsles-
vigsk Forening, Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig og mediepartner Jyd-
skeVestkysten inviteterer på vegne af 
Kulturministeriet til »Danmarks-møde« 
onsdag den 5. oktober i Slesvig og 
Flensborg.
Det er hensigten, at det bliver en form 
for folkemøde med dialog og oplys-
ning om danske værdier, Kulturmini-
sterens Danmarkskanon, og hvad det 
vil sige at være dansk og dansksindet 
anno 2016.

PROGRAM
11-13: Unges syn og synspunkter på 
danskhed.
A.P. Møller Skolen i Slesvig lægger hus 
til unges bud på, hvad der er dansk, 
set både nord og syd for grænsen, bl.a. 
med oplæg fra forfatter Jens Christian 
Grøndahl. Resultatet vises senere på 
dagen.

15-17: Hvad vil det sige at være 
dansk?
Hør forskere og fagpersoner give deres 
bud og deltag selv i debatten, styret af 
SSFs generalsekretær Jens A. Christian-
sen; med oplæg og indlæg fra forfatter 
Kristian Ditlev Jensen, forskningsleder 
Mogens Rostgaard Nissen og muse-
umsinspektør René Rasmussen.

Sted: Dansk Centralbibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59, Flensborg.

17-19: Smag for det danske.
Åbent hus, hvor man i pausen mellem 
to arrangementet kan gå rundt og 
møde alt det danske – musik, mad, 
”kolonihaven” og dansk litteratur i alle 

afskygninger. Mad og drikkevarer kan 
købes til rimelige priser.
Sted: Dansk Centralbibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59, Flensborg

19-22: Debatten om danskhed.
Hvad er egentlig danske værdier? En 
række debattører beskriver, hvad der 
er dansk, og hvad de mener, skal være 
særligt dansk.

Alle får muligheden for at byde ind 
med fremtidens danske værdier og 
via storskærm ses de forskellige bud 
løbende opdateret.
Med: fhv. udenrigsminister Villy Søvn-
dal, forfatter Henrik Dahl, MF (LA),  
redaktør og debattør Anna Libak, fhv. 
museumsinspektør Inge Adriansen, 

forfatter Jens Christian Grøndahl, og 
borgmester Thomas Andresen (V), 
Aabenraa.
Aftenens ordstyrere og debatjonglører 
er chefredaktørerne Jørgen Møllekær 
(Flensborg Avis) og Peter Orry (Jydske-
Vestkysten); velkomst v/ generalkonsul 
Henrik Becker-Christensen.
Sted: Dansk Centralbibliotek, Nørre-
gade/ Norderstr. 59, Flensborg.

Alle er velkomne

[KONTAKT] Når landet Slesvig-Hol-
sten fejrer 70 års fødselsdag lør-
dag-søndag 1.-2. oktober i Eutin som 
en lavblus-udgave af den heden-
gangne Schleswig-Holstein-Tag, er 
det danske mindretal selvsagt med.
SSF har bestilt et pagodetelt, som 
det danske mindretals foreninger og 
institutioner er velkomne til at gøre 
brug af, på torvet/ Marktplatz i Eutin 
lørdag/ søndag 1. og 2. oktober med 
åbningstider 10-19 hhv. 11-19.

Teltet møbleres med klapstole og 
højborde, en kaffemaskine samt rol-
lups og informationsmateriale.
I teltet kan man bl.a. møde SSFs 
formand Jon Hardon Hansen, ge-
neralsekretær Jens A. Christiansen 
og SSWs formand Flemming Meyer 
samt andre mindretalsledere, der 
måtte indfinde sig.
Der er tilmeldt over 80 udstillere, 
foreninger og institutioner, der 
lægger beslag på stort set hele den 

indre by i Eutin - hvor der også bliver 
gastronomiske og musikalske tilbud 
samt anden underholdning fra sce-
nen.
Dagen efter - på den tyske genfor-
enings- og helligdag mandag den 3. 
oktober lukker landshaveudstillingen 
Eutin ned.
Mens adgangen til fødselsdags-area-
let i Eutins indre by er gratis, må man 
påregne at skulle betale entre til Lan-
desgartenschau ud mod søen.

Mindretallet er med

[KONTAKT] 10 skoler spredt over 
hele Sydslesvig deltog i lodtrækningen 
om en koncert med Heart Beat den 
17. november i forbindelse med Spil 
Dansk i Sydslesvig.
Vinderen blev Gustav Johannsen-Sko-
lens 1.-6. kl. i Flensborg.
Og der bliver en koncert nr. to den 
dag med samme band - og denne 
gang på Jens Jessen-Skolen, idet Kil-
seng Danske Børnehave vandt kon-
kurrencen om koncerten med deres 
indsendte video og sangen Lille Peder 
Edderkop.
Til den koncert inviteres de tre andre 
børnehaver, der deltog i sangkonkur-
rencen: Sønder Brarup, Hanved og 
Lyksborg, med på en trøstepræmie.
Spil Dansk i Sydslesvig arrangeres af 
et fagudvalg med repræsentanter for 
SdU/ Aktivitetshuset, SSF, biblioteket 
og skoleforeningen.

To koncerter
med Heart 
Beat

Heartbeat giver to koncerter i Flensborg den 17. november.



23.
DSH Aktive Kvinder Flensborg: Madlavning med Michael Kopf og Willi Doll på Corneli-
us Hansen-Skolen kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen-Mørvig: Koncert med Mongotube: ”Prædikerens bog” 
i Sct. Jørgen-Mørvig Menighedshus kl. 19.30

24.
SSW: Landsmøde på Husumhus kl. 9
Flensborg Bibliotek: Koncert med Sysselkoret fra Hjørring kl. 12.30 og på Danevirke 
Museum kl. 15 
Det Lille Teater Flensborg: Klassisk musik ”Die schöne Müllerin” med Jens Krause og 
Peter Geilich i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 16
Harreslev Menighed: Koncert med Sing’n Swing i kirken kl. 15
SSF-distrikterne Rendsborg og Hohn Herred: Wellnessdag for voksne i Ejderhuset kl. 11
Sydslesvigs Børnemusikfestival - familiefestival på Christianslyst 11-15

25.
SSF-distrikterne Medelby/ Vesby, Store Vi og Skovlund/ Valsbøl, VUF og menigheden 
m.fl.: Fælles udflugt til Gram

26.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub med bingo i menighedshuset kl. 14
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl. 19.45 – 21.30

27.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Aktive Kvinder Slesvig: Madlavning med Anna Grete Jessen på Slesvighus kl. 19: ”Tapas” 
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Hatsted: Fælles hus-/ bestyrelsesmøde i forsamlingshuset kl. 19

28.
SSH: Høstfest på Flensborg Bibliotek kl. 18.30
SdU: Aktivitetsmøde med petanque, gymnastik & fitness, fodbold, bordtennis og dans & 
musik på Flensborghus kl. 18
SSF: Folketeatret og Mungo Park opfører ”Lille mand, hvad nu?” på Flensborg Teater kl. 
20
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund: Seniormøde med lysbilleder v. Karl Kring om Grønland i forsam-
lingshuset kl. 14.30
Slesvig Seniorklub: Årsberetning, kaffebord og hygge i Ansgarsalen kl. 14.30

29.
SSFs Humanitære Udvalg: Formiddagsbiffen med ”Guldkysten” på Flensborg Bibliotek 
kl. 10
Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang med Christina Frøkjær i kirken kl. 17 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Harreslev Kvindeforening: Kreativ aften med Marianne Huy på skolen kl. 19.30
SSW-distrikt Hatlund/ Langballe: Ekstraordinær generalforsamling på skolen k. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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SPÆTTEKLUBBEN

[KONTAKT] Spætteklubben i Flens-
borg Nord begynder igen med mor-
genmaden den 2. oktober kl. 9.30.
SSF Flensborg Nord måtte udsætte 
Spætteklubbens jubilæum den 4. 
september p.g.a. fugtproblemer i ejen-
dommen i Harreslevgade.
Håndværkerne er i gang, og klubben 
måtte hvile.

Men aktiviteterne begynder igen i de 
ny-istandsatte lokaler med morgenma-
den søndag den 2. oktober kl. 9.30.
30-års jubilæet kan alle klubbens 
venner og støtter allerede notere i ka-
lenderen: Søndag den 13. november 
kl. 11.

pkm

Klar igen 2. oktober

[KONTAKT] I dag, torsdag den 22. 
september kl. 19.30 bliver der af-
tensang i Det Danske Hus i Flens-
borg-Sporskifte og foredrag ved Jacob 
Ørsted, Helligåndskirken i Flensborg,  
der netop har fået udgivet bogen 

”Godbidder - citater fra Martin Luthers 
frimodige tale omkring middagsbor-
det”.
Efter en kort andagt fortæller Ørsted 
ved kaffebordet om “godbidderne”.
Alle er velkomne

Foredrag med Ørsted

[KONTAKT] 18.s.e.trin., søndag den 
25. september (Joh.15.1,1-11) er der 
dansk gudstjeneste i:
Bredsted, 11, Knudsen
Egernførde,10, Mønsted
FL Ansgar Kirke,10, Frøkjær
FL Helligåndskirken,10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen,10, Petersen
Gelting,10, Korsgaard

Harreslev,11.30, Mogensen
Lyksborg,10, Fønsbo
Læk,9.30, Knudsen
Rendsborg,14.30, Brask
Satrup,11, Steen
Tarp,10, Morgensen
Tønning,19.30, Knudsen
Valsbølhus,10, udflugt
Vesterland,10.30, Hansen, da-ty

Danske gudstjenester

[KONTAKT] SSF og Folketeatret/ Mungo Park indbyder 
til forestillingen »Lille mand hvad nu?« onsdag den 28. 
september kl. 20 på Flensborg teater.
Det er historien om et helt almindeligt menneskes 
sociale nedtur. Det er en beretning om flipproletaren, 
der må kæmpe mod brutaliteten i 1930ernes Berlin, 
ligesom han må kæmpe mod brutaliteten i sig selv. 
Det er en kamp for familien og kærligheden, for hans 
elskede kone og deres lille dreng.
Det er en kamp, der genspejles i millioner af familier 
overalt i verden, i 1930ernes krise som i dag.
Hans Falladas roman fra 1932 er en humoristisk ver-
densklassiker, som Mungo Park har fået rettighederne 
til at dramatisere, og som Folketeatret hjælper med at 
sende på turné.
De medvirkende er Jens Frederik Sætter-Lassen, Lars 
Bom, Lisbeth Gajhede, Sicilia Gadborg Høegh og en 
unavngiven musiker på scenen. 
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 14408 125, SSFs 
sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter og ved 
indgangen.

Lille mand, 
hvad nu?

Illustration: Folketeatret/ Mungo Park.

[KONTAKT] In nichtöffentlicher Sit-
zung hat der Bundesvorstand der 
Domowina, die Vertretung der Sorben 
in Brandenburg und Sachsen, am 17. 
September Marko Kowar, geb. 1959, 
zum neuen Geschäftsführer der Do-
mowina berufen.
Der studierte Kulturwissenschaftler, 

Sorabist und Fachethnograph arbei-
tete zunächst am Haus für sorbische 
Volkskunst. 1996 wurde er Referent 
der Domowina, heute ist er in dieser 
Funktion zuständig für Infrastruktur 
und wirtschaftliche Angelegenheiten. 
Von 2011 bis 2014 war Kowar Ge-
schäftsführer des Sorbischen Natio-

nal-Ensembles.
Die Neubesetzung der Stelle des Ge-
schäftsführer der Domowina ist not-
wendig, da der bisherige Geschäfts-
führer Bernhard Ziesch zum Jahresen-
de in den Ruhestand geht.

Borbora Felberowa

Mit neuem Geschäftsführer

[KONTAKT] An Freitag, 16. September 
fand die Anhörung für die Minority 
SafePack-Initiative beim Europäischen 
Gericht (EuG) in Luxemburg statt.
Die zwei Anwälte für die Initiative, 
Prof. h.c. Ernst Johansson (Kiel) und 
Dr. Thomas Hieber (Brüssel) waren 
in Begleitung von FUEN-Präsident 
Loránt Vincze, dessen Vorgänger und 
Vorsitzenden des Bürgerausschusses 
der Minority SafePack-Initiative Hans 
Heinrich Hansen, sowie FUEN-Rechts-
berater Frank de Boer nach Luxem-
burg gekommen.
„Die mündliche Verhandlung begann 
mit dem stärken Plädoyer der Anwälte 
der Minority SafePack-Initiative, wobei 
sie klarstellten, dass die Europäische 
Kommission nicht nur versäumt hat. 
eine ausreichende Begründung für 
ihre Entscheidung zur Ablehnung 
der Minority SafePack-Initiative zu 
geben, sondern dass die Kommissi-

on auch falsch beurteilt hat, dass sie 
keine Kompetenz hat, eine Reihe 
von Maßnahmen, die in der Minority 
SafePack-Initiative enthalten sind, zu 
implementieren“, sagte FUEN Berater 
Frank de Boer.
FUEN-Präsident Loránt Vincze: “Die 
europäischen Minderheiten haben 
starke Argumente, und wir sind zuver-
sichtlich was den Ausgang des Verfah-
rens über unsere Initiative betrifft. Die 
Vorschläge, die wir vorbereitet hatten, 
werden das sprachliche und kulturelle 
Leben der Minderheiten Europas ver-
bessern. Während der Anhörung wur-
de klar, dass mindestens der Hauptteil 
unserer Vorschläge zulässig sind, und 
dass die Europäische Kommission sie 
hätte berücksichtigen müssen.”
Hans Heinrich Hansen, der Vorsit-
zender des Bürgerausschusses für die 
Minority SafePack, sagte: „Der Aus-
gang der Gerichtsverhandlung bewerte 

ich positiv. Nach meiner Einschätzung 
haben wir die richtige Entscheidung 
getroffen, als wir beschlossen haben, 
die Abweisung der Europäischen Kom-
mission nicht ohne Einspruch hinzu-
nehmen.“
Der Vertreter der Europäischen Kom-
mission versuchte seine Position zu 
verteidigen. Er wurde mit einer Viel-
zahl von Fragen seitens des Gerichts 
konfrontiert. „Wir werten das als ein 
gutes Zeichen für unsere Sache“, so 
die Anwälte des Bürgerausschusses, 
Prof. h.c. Johansson aus Kiel und Dr. 
Hieber aus Brüssel.
In der Verhandlung wurden die Euro-
päischen Minderheiten unterstützt von 
Ungarn.
Der Europäische Gerichtshof kündigte 
eine baldige Entscheidung an.
Susann Schenk,
FUEN-Generalsekretärin

Minderheiten optimistisch

[KONTAKT] Die Vorsitzende des 
DialogForumsNorden (DFN), die Min-
derheitenbeauftragte Renate Schnack, 
bezeichnet die Anhörung vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) in 
Sachen MinoritySafePackInitiave vom 
Freitag, 16. September als »großartiges 
Ergebnis«:
»Die Minderheitenunion FUEN hat für 
die Minderheiten in Europa, ihre Spra-
chen und Kulturen, eine Befassung auf 
Augenhöhe erstritten. Damit ist die 
Dachorganisation der europäischen 
Minderheiten dem Ziel, Rechte auch 
im Rahmen der EU-Institutionen ein-
zufordern, einen bedeutenden Schritt 
näher gekommen.«

Renate Schnack ist der Überzeu-
gung, dass der 16. September 2016 
als historischer Wendepunkt in die 
Geschichte der europäischen Min-
derheitenpolitik eingehen wird. Das 
DialogForumNorden geht zuversicht-
lich davon aus, dass es nach diesem 
Teilerfolg zukünftig in Europa keine 
Agenda mehr geben kann, die nicht 
auch die berechtigten Belange der na-
tionalen Minderheiten, Volksgruppen 
und Sprachgruppen in einer inklusiven 
Politik umfasst.
Schnack weiter: »Wir freuen uns, 
FUEN-Präsident Loránt Vincze am 
29. September im Rahmen einer 
DFN-Reise nach Brüssel persönlich 

gratulieren zu können und Details aus 
der Verhandlung vor dem EuGH zu 
erfahren.
Die Brüssel-Reise findet vom 28. bis 
29. September statt und sieht diverse 
hochrangige Gespräche und Zusam-
menkünfte, in denen es um die Aus-
gestaltung einer europäischen Minder-
heitenpolitik geht, vor.
Geschäftsführer des DFN ist Christian 
Pletzing von der Akademie Sankel-
mark.
Im DFN arbeiten die nationalen Min-
derheiten im Grenzland zusammen 
und erörtern minderheitenrelevante 
Themen mit Verbänden, Einrichtun-
gen und Politikern.

Grossartiges Ergebnis



FLENSBORGHUS 5. OG 6. OKTOBER

TO FOREDRAGSRÆKKER

I AFTEN: FILM I SLESVIG

KONCERT

AKTIVITETSHUSET I.
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DGIs VERDENSHOLD

TOURISMUSABGABE
[KONTAKT] En forrygende oplevelse 
venter publikum, når DGI-Verdens-
holdet gæster Flensborg og Slesvig 
som det første stop på deres ver-
densturné sidst i september.
De unge dygtige gymnaster kan op-
leves i deres såkaldte imani-univers.
Imani er suaheli og betyder fortrøst-
ning og tro.
Holdet giver et show i Flensborg i 

Idrætshallen torsdag den 29. sep-
tember kl. 19.
Dagen derpå tager Verdensholdet til 
A.P. Møller Skolen i Slesvig, hvor de 
laver workshops med eleverne og 
giver en kort smagsprøve på deres 
show.
Efterfølgende fortæller rektor Jørgen 
Kühl om det danske mindretal. 
Billetter til showet den 29. septem-

ber i Flensborg kan købes online 
på ssf-billetten.de og i Flensborg på 
Aktivitetshuset, Nørregade/ Nor-
derstr. 49, og på Dansk Sekretariat 
for Flensborg by, Skibbroen/ Schiff-
brücke 42, samt på Dansk Sekreta-
riat for Gottorp amt i Slesvig, Lolfod/ 
Lollfuß 89. 

DGI-Verdensholdet og deres forrygende show er i Flensborg 29. september.

I Flensborg næste torsdag

[KONTAKT] Slesvighus-Biografen i 
Slesvig tager fat på en ny sæson.
I aften, torsdag, kl. 19.30 vises den 
dansk-tyske film Under Sandet af Mar-
tin Zandvliet.
”Under Sandet” dækker over et hidtil 
ufortalt kapitel af den danske efter-
krigstidshistorie. En engelsk konvoj 
overdrager hundreder af helt unge ty-
ske krigsfanger i danskernes varetægt. 

De skal fjerne de to millioner land-
miner, som den tyske besættelseshær 
har gravet ned i sandet langs den jyske 
vestkyst. 
Den danske sergent Carl Leopold Ras-
mussen har kommandoen over den 
tyske deling. For Carl bliver det ikke 
bare kampen om liv og død, men om 
had, forsoning og tilgivelse.
Pressen skrev: ”… placerer sig både 

historisk faktuelt og dirrende symbolsk 
i feltet mellem angst og vrede, mel-
lem den umenneskelige verdenskrigs 
endeligt og umenneskeliggørelsens 
fortsættelse ...”
Der er gratis entré til filmen, men der 
tages 7 euro for vin og ost.
Omgående tilmelding påkrævet: 
Dansk Sekretariat for Gottorp amt, 
04621-23888 eller gottorp@syfo.de.

Under Sandet på Slesvighus

[KONTAKT] Lektor Grethe Bay for-
tæller om dansk kunst i to foredrags-
rækker. De finder sted på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59 og 
er arrangeret af Voksenundervisningen 
i samarbejde med Dansk Centralbib-
liotek.
Tilmelding til Charlotte Bassler, 0461 
73117 eller 0163 6959 835 eller  HY-
PERLINK »mailto:chbassler@gmail.
com« chbassler@gmail.com.
25 euro pr. række.

DANMARKS BILLEDKUNST
1880-1930 - realister, symbolister og 
modernister. 
Tirsdage kl. 10-11.45:
27. september - Realisme og impres-
sionisme 
11. oktober - Realisme og idealisme 
1. november - Symbolisme 
8. november - Fauvisme
22. november - Ekspressionisme 

DANMARKS BILLEDKUNST
- fra Jellingestenene til Skagensmalerne. 

Onsdage kl. 19-21:
28. september - Middelalderens kunst/ 
religionens billeder
12. oktober - Renæssancen, barok/ 
kongemagtens billeder
2. november - Klassicisme, Kunst-
akademiets oprettelse/ Guldalderens 
kunst I 
9. november - Guldalderens kunst II 
23. november - Realisme/ Skagensma-
lerne

Om dansk kunst

[KONTAKT] SSF for Flensborg By, 
Humanitært Udvalg og Gamles Værn 
Flensborg inviterer til efterårets traditi-
onelle høstfest torsdag den 6. oktober 
kl. 14.30 på Flensborghus i Flensborg.
Som sædvanligt fører Aase Abild gen-
nem programmet som konferencier.
Der bliver korte taler ved SSF-byfor-
mand Preben K. Mogensen og Huma-
nitært Udvalgs medlem Käthe Kühl.
Billetter bestilles og afhentes på byse-
kretariatet, tlf. 0461 14408-126 eller 
-127.

FLENSBORG AMT
Onsdag den 5. oktober kl. 14.30 er 
der ældres efterårsfest ved SSF Flens-
borg Amt og Humanitært Udvalg på 
Flensborghus.
Billetter til mødet 5. oktober kan kun 

købes i ens lokale ældreklub og på 
Flensborg Amts sekretariat, tlf. 0461 
14408 - 155 frem til 27. september.

BEGGE STEDER
På begge møder synger deltagerne års-
tidens sange, og sangeren Jens Krause 
synger viser og sange akkompagneret 
af pianisten Peter Geilich. 
Da der er begrænset parkeringsplads 
ved Flensborghus, henvises til p-plad-
serne ved havnen og Speicherlinie.
Prisen for kaffebord, underholdning og 
tombola er 5 euro.

Høstfest for ældre

[KONTAKT] Mandag den 3. oktober 
(helligdag i Tyskland) kl. 20 giver Alex 
Vargas koncert i flensborgske Kühl-
haus.
Med en karismatisk udstråling, et 
drenget glimt i øjet og ikke mindst sin 
tryllebindende stemme har danske 
Alex Vargas i løbet af det sidste års tid 
imponeret musikkritikere, radiolyttere 
og ikke mindst koncertgængere. 
Den britiske presse beskriver Alex Var-
gas som “engrossing, poetic and open-
ly emotional, Vargas' soulful approach 
is winning fans - prepare to become 
one of them”.

SUPPORT
Med sin sjælfulde vokal og forførende 
sange indskriver Drew sig som det 

nyeste skud på den skandinaviske 
popscene. Den smukke sangerinde og 
sangskriver har udviklet et personligt 
udtryk, der kombinerer R´n´B og 
elektroniske rytmer. 
Drew supporter Alex Vargas på den 
omfattende Danmarksturné inkl. 
Flensborg i oktober.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461-
14408125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter eller ved 
indgangen
Arrangør: Sydslesvigsk Forening, Syd-
slesvigsk danske Ungdomsforeninger, 
Aktivitetshuset & Kühlhaus Flensborg.

Alex Vargas giver koncert i Kühlhaus 3. oktober. 

Karismatisk og 
drenget

[KONTAKT] Der Flensburger 
SSW-Kreisvorstand und die SSW-Rats-
fraktion laden ein zu einem öffentli-
chen Infoabend um die Tourismusab-
gabe - Verfahren, Satzung, Nutzen? 
am heutigen Donnerstag, 22. Septem-
ber, 19 Uhr ins Flensborghus in der 
Norderstrasse 76.

Ein Vertreter der Stadtverwaltung 
berichtet über den Stand der Frage-
bogenaktion und der Planung. Wir 
wollen außerdem von den Betroffenen 
hören, was sie von der Tourismusab-
gabe erwarten.

Infoabend heute

[KONTAKT] I tre år har Gitte Becker 
nu udtrykt sin kreativitet med akrylfar-
ver. Hun eksperimenterer også med 
andre materialer og forskellige tekni-
ker: sten bemales med den australske 

dot-painting-metode, hvilken også kan 
indarbejdes i træ; farver og naturlige 
materialer blandes, ting og sager fra 
stranden inddrages og meget mere. 
Skabende kunst er Gittes meditation 
og lidenskab - og kærlighed til naturen 
spiller også en væsentlig rolle.
Frem til 31.oktober udstiller hun nogle 
af sine værker – lamper og billeder – i 
Aktivitetshuset i Nørregade i Flens-
borg.
En fernisering har ikke fundet sted, 
men ønsker man at møde Gitte og 
snakke med hende om hendes kunst, 
kan det lade sig gøre i Aktivitetshuset 
mandag den 3. oktober og lørdag den 
22. oktober kl. 16-18.
Halvdelen fra salget af billeder går 
til initiativet ”Solidarische Land-
wirtschaft” Hof Wanderup. 

Gitte Becker udstiller

Gitte Becker udstiller naturens fingeraf-
tryk i Aktivitetshuset i Flensborg.

Jens Krause synger.
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SdU

TØNNING SSF

EIN FRIESE DABEI

[KONTAKT] Zum 70. Geburtstag des 
Landes hat Ministerpräsident Torsten 
Albig in Kiel fünf Persönlichkeiten 
aus Schleswig-Holstein mit dem 
Verdienstorden des Landes ausge-
zeichnet. Er ehrte am 19. September 
das Gründungsmitglied des Vereins 
Wattolümpiade Michael Behrendt 
aus Brunsbüttel, den Nordfriesen Erk 
Wilhelm Hassold aus Bredstedt, den 
Klimaschutz-Wissenschaftler Mojib La-
tif aus Schönberg, den Geschäftsführer 
des Hansa-Parks und seinen „Sozialen 
Wochen« Christoph Andreas Leicht 
aus Sierksdorf sowie die Präsidentin 
des Landfrauenverbandes Marga Tre-
de aus Bokel/Kreis Pinneberg.
„Sie alle tragen dazu bei, Schles-
wig-Holstein attraktiv und lebenswert 
zu machen. Sie tragen auch dazu bei, 
unser Land zusammenzuhalten“, sagte 
der Ministerpräsident. Der Wert eines 
Landes hänge vor allem von der Viel-

falt der Menschen ab, die dort leben. 
„In diesem Sinne ist Schleswig-Hol-
stein ein unglaublich wertvolles Land 
und ein Land der gelebten Vielfalt“, 
so Albig.
Diese Vielfalt aus den Bereichen 
Tourismus, soziales Engagement, Min-
derheiten, Kultur, Wirtschaft, Klima-
schutz, Forschung und Landwirtschaft 
würden auch die fünf Schleswig-Hol-
steiner repräsentieren, die ausgezeich-
net würden.
Der Verdienstorden des Landes ist 
die höchste Auszeichnung, die in 
Schleswig-Holstein vergeben werden 
kann. 2008 wurde der Orden erstmals 
verliehen. Seitdem wurden 56 Frauen 
und Männer damit ausgezeichnet, die 
sich herausragende Verdienste für das 
Land erworben haben.

Über den Nordfriesen Erk Hassold 
weiss die Staatskanzlei in Kiel: Die 

friesische Minderheit, ihre Sprache 
und ihre Kultur, werden in Schles-
wig-Holstein geschützt und gefördert. 
Erk Hassold ist Ansprechpartner und 
Sprachrohr der Nordfriesen. Er war 
Vorsitzender des Friesenrates Sektion 
Nord und Präsident des interfriesi-
schen Rates. Seit Jahrzehnten setzt er 
sich für die Belange des Nordfriesi-
schen ein. Die Bewahrung und Pflege 
der Kultur, Natur und Landschaft 
Nordfrieslands hat er sich immer zum 
Ziel gemacht, ebenso die Pflege frie-
sischer Bräuche und Sitten sowie die 
Bewahrung historischer Denkmäler 
und die Unterstützung von Museen. 
An der Entstehung des Friisk Hüs in 
Bredstedt – einer gemeinsamen Be-
gegnungsstätte aller nordfriesischen 
Verbände – und auch des friesischen 
Regionalsenders Friisk Funk in Alker-
sum/Föhr hat er maßgeblich mitge-
wirkt.

Albig verleiht Verdienstorden

[KONTAKT] Flensburg blickt bekann-
termassen auf eine wechselvolle und 
interessante Geschichte zurück. Doch 
eine entsprechende Ausstellung sucht 
man bislang vergebens. Das soll sich 
nun ändern.
SSW-Ratsherr Erich Seifen: „Viele 
Bürger wissen gar nicht, welche Rolle 
Flensburg im 20. Jahrhundert gespielt 
hat.“ Um das zu ändern, und auch 
den Gästen ein attraktives Angebot zu 
machen, hat sich die Ratsversammlung 
für die Entwicklung eines entsprechen-
den Konzepts ausgesprochen.

Erich Seifen, kulturpolitischer Spre-
cher der SSW-Fraktion: „Es wird kein 
Museum geben. Das möchte ich ange-
sichts der angespannten Haushaltslage 
der Stadt noch einmal ausdrücklich 
klarstellen. Stattdessen geht es um 
eine Ausstellung, die in drei Stufen 
verwirklicht werden soll.
In den letzten Monaten war unter an-
derem das Eckenerhaus als Museum 
für Flensburger Stadtgeschichte ins 
Gespräch gebracht worden.
Seifen: „Bereits im November lehnte 
der SSW diese Idee ab. Wir werben 

für eine Dauerausstellung, die zum 
100. Jahrestag der Grenzabstimmung 
gefertigt werden soll. Entsprechendes 
Material liegt vor, ebenso wie entspre-
chendes Knowhow durch deutsche 
und dänische Historiker in der Regi-
on.“ 
Der Ausschuss für Kultur hat erfahrene 
Ausstellungsmacher eingeladen und 
um ihre Konzepte gebeten. Eine Agen-
tur hatte sich überzeugend präsentiert; 
mit der innovativen Sprachen-Ausstel-
lung im Nordfriisk Instituut beispiels-
weise.

2020-Ausstellung kommt

[KONTAKT] Har man lyst til at opleve 
noget så ganske særligt som en kor-
koncert på Danevirke Museum, så 
er chancen der nu på lørdag den 24. 
september kl. 15.

Da giver Sysselkoret fra nordjyske 
Hjørring med sine 32 sangere og 
korleder Camilla Hyttel en halv times 
koncert.
Sysselkoret er et blandet rytmisk kor 

med et bredt repertoire og 25 års 
kor-erfaring.
www.Sysselkoret.dk

Korkoncert på museet

[KONTAKT] Godt vejr og fin forældre-, 
senior- og leder-opbakning var kend-
tegnende for en arbejdsdag i FDFs 
Uglerede i Tarp sidst.
Om lørdagen havde en far, Marcus 
Diehl støbt nogle holdere i beton, så 
man om søndagen straks kunne fort-
sætte med at bygge et udhæng langs 
garagen.
Der blev også tid til at male de nye 
planker til de fire bænke rundt om 
bålstedet samt slibe to ældre bænke-
sæt og efterfølgende male dem igen.
Piltepigen Lena, der havde taget lille-
søster og mor og far med til a-dagen, 
fik ansvaret for at vaske den nedlagte 
flagstang, så den ikke længere frem-
stod grøn men i sin oprindelige farve, 
hvid.
Væbnerpigerne Clara og Malica blev 
helt sikre i at bruge vinkelsliberen.
Det betyder rigtigt meget for FDFs le-
derteam, at forældre giver en hjælpen-
de hånd til disse store projekter. På 
de ugentlige FDF-møder kan lederne 

simpelthen ikke nå alt det.
Der skal lyde en stor tak til alle, der 
var med til det store forarbejde i uger-
ne forud for arbejdsdagen, og en stor 

tak til forældrene og FDFerne, der 
kom til selve arbejdsdagen. 
www.facebook.com/FDFFlensborg
www.facebook.com/ugleorkester

På arbejde for FDF

En stærk senior-FDFer flytter en tung betonklods. (Foto: privat)

[KONTAKT] SSF Tønning havde inviteret til cykeltur for et stykke tid siden, og 16 
voksne (her nogle af dem) plus fire børn trodsede det omskiftelige vejr og tog med 
bil og cykel til Kongenshus på Ejdersted til en hyggelig eftermiddag med grillmad 
og sang.
De, der var med, glæder sig allerede nu til cykelturen næste sommer. (Foto: pri-
vat)

[KONTAKT] SdU har indbudt for-
eninger med petganque, gymnastiuk 
og fitness, fodbold, bordtennis og dans 
og musik til aktivitetsmøder onsdag 
den 28. september kl. 18 på Flens-
borghus.
Efter en mindre beværtning leverer 

DGIs landsstævneleder Lene Klindt et 
oplæg om landsstævnet 2017, og fra 
19.45 er der aktivitetsmøder i forskel-
lige lokaler med økonomi og valg til 
udvalgene samt kommende aktiviteter 
på dagsordenen.

Aktivitetsmøder

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørre-
gade i Flensborg har atter en række 
aktuelle tilbud:

Kursus InDesign
Tirsdagene 27.9. - 4.10. - 11.10. kl. 
17-19.
Underviser: Christian Prasno 
Tilmelding: Ja 

Kursus Billedindramning
Onsdag 28.9. kl. 17-19.

Underviser: Helge Bastiansen
Pris: Materiale
Tilmelding: Ja 

Kursus Aktis Seniorklub
Torsdag 29.9. (iPad/tablets) kl. 16-18.
Underviser: Marc Schachtebeck
Tilmelding: Ja

Tilmelding på 0461 150 140 eller ak-
ti@sdu.de.

Kurser for alle

[KONTAKT] Forleden drog Slesvig 
menighed på en skøn og med 47 per-
soner velbesøgt tur på Kielerkanalen i 
allerbedste udflugtsvejr.
Med bus til Kiel, og på båden ventede 
en overraskelse: Kaptajn Reimer Stoll-
berg kunne ikke blot orientere om det, 
man så, og fortælle en masse historier 
- han gjorde det på dansk.

Middagen fik man om bord, og fra 
Rendsborg kørte bussen langs kanalen 
til Rosenhof, hvor kaffen ventede.
Præsterne Bo Nikolaisen og Paul Møl-
ler var ligesom de andre deltagerne 
mere end tilfredse med turen.

Johanna

Skøn udflugt
Det er bare skønt på Kielerkanalen. (Foto: privat)
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IDRÆT OM DAGEN

HUSUM

SSFs KULTURAFDELING

[KONTAKT] Med sorg modtog vi 
meddelelsen om, at Richard Petersen, 
Bredsted, tidligere Nibøl, er død den 
15. september.
Richard var en af de mange, som vi i 
foreningerne ikke kan være foruden. 
Han var den stille slider, der altid var 
på pletten, når det gjaldt. Han har gået 
utallige kilometer i sit hverv som kas-
serer for SSF i Nibøl, og han klagede 
aldrig over, at det blev for meget eller 
for tidskrævende – nej, det var en livs-
opgave, som Richard løste med glæde 
og til alles tilfredshed.
Richard var ikke en mand af de store 
ord. På sin egen stille måde formåede 
han at gøre mindretallet i Nibøl syn-
ligt. Der kunne slet ikke være tvivl om, 
hvor han stod.
Én af de store begivenheder i Richards 
liv var, da han modtog Oberst H. Par-
kovs Sydslesvigpris i 2011. Med stor 

respekt, med ærbødighed men også 
med stolthed modtog han prisen, men 
kunne slet ikke forstå, hvorfor det skul-
le være ham...
Jeg mindes de mange gange de senere 
år, når han kom her på amtssekreta-
riatet, for man kunne ikke tage i som-
merhus på Fanø uden at få eftersendt 
Flensborg Avis.
Efter at Anke gik bort for et par år si-
den, mistede Richard ligeså langsomt 
lysten til at leve livet alene. Han til-
bragte det sidste år på plejehjemmet i 
Bredsted, hvor han hurtig fandt ud af, 
at der var en af personalet, som han 
kunne snakke dansk med.
Richard har fået fred, og vores tanker 
går til hans tre børn og deres familier.
Æret være Richards minde.

Lars Petersen,
amtskonsulent,

SSF Sydtønder amt

Richard Petersen †

Richard Petersen, Nibøl, døde 15. sep-
tember.

[KONTAKT] En dokumentarisk roman 
om en sønderjyde i tysk krigstjeneste 
under 1. verdenskrig, »Thode« af Ja-
kob Brodersen, er udkommet på For-
laget Radius i København.
1. verdenskrig satte dybe spor i både 
Syd- og Nordslesvig. Spor, der har le-
vet videre gennem generationer, ikke 
mindst for de titusindvis af familier, 
der måtte sende unge mænd i krig for 
Tyskland i årene 1914-18. En sådan 
familie tilhører forfatter Jakob Broder-
sen.
Jakob Brodersens oldefar og tre brødre 
blev født og voksede op i Grønnebæk 
få kilometer syd for Kongeåen, græn-
seflod fra 1864 til 1920. Området var 
tysk i de år, og derfor blev de under 
1. verdenskrig indkaldt til tysk krigstje-
neste.
Brodersens egen oldefar talte aldrig 
om sine oplevelser i tysk krigstjeneste.
Men lillebroderen Theodor Thode 
nedfældede før sin død sine erindrin-
ger:
”Jeg kan huske, at jeg som lille dreng 
hørte mine forældre tale om, at de 

havde fået en udgave af ’Onkel Theos 
dagbog fra krigen.’ Og de ting, de for-
talte fra erindringerne, brændte sig fast 

i min bevidsthed; fluerne, der sum-
mede om de døende på feltlazarettet, 
håbløsheden, at blive kommanderet 
til at løbe brølende op ad en bjergside 
mod fjendens maskingeværer.”
Granoldefaderens beretning har Jakob 
Brodersen nu taget og i sin egen stil-
færdige realisme gjort tilgængelig for et 
nutidigt publikum.
Thode er på 237 sider med forord af 
Jørn Buch.
Bogen er en dokumentarisk roman ba-
seret på sønderjyden Theodor Thodes 
nedskrevne notater om 1. verdenskrig. 
Pris: 199 kr.

En sønderjyde i krig

[KONTAKT] 100-året for genforenin-
gen i 2020 og det danske mindretals 
»organisatoriske« fødsel skal forbe-
redes, og det kom SSFs formand Jon 
Hardon Hansen ind på i sin beretning 
for SSFs Hovedstyrelse i tirsdags i Tøn-
ning:
»Den 13. september mødtes for første 
gang et 15 personer stort præsidium i 
Fuglsangcentret i Fredericia.
Præsidiet kommer til at fungere som 
en politisk styregruppe, som har det 
overordnede politiske og strategiske 
ansvar for gennemførelsen af genfor-
eningens markering i 2020.
Under præsidiet bliver der nedsat en 
projekt-koordineringsgruppe, der ko-
ordinerer genforenings-markeringens 
mange projekter. Denne gruppe fore-
står en projektleder, der samtidig har 
sæde i præsidiet.
Endelig etableres et antal af projekt-
grupper med ansvaret for gennemfø-
relsen af konkrete projekter i genfor-
eningsåret.
På mødet valgtes Aabenraas borgme-
ster Thomas Andresen til præsidiets 
formand. Hans kommune påtager sig 
opgaven at ansætte en projektleder, 
der skal medbringe både det historiske 
knowhow og den organisatoriske kom-
petence - en slags eventmanager.

NATIONAL
Man var enig om, at genforeningen 
ikke kun er en regional eller lokal søn-
derjysk begivenhed, men i allerhøjeste 
grad også en national begivenhed.
Ligesom ved 75-året for genforeningen 
i 1995 vil de helt store markeringer, 
der retter sig mod hele nationen, ligge 

på de tunge historiske dage den 9., 
10. og 11. juli.
Men faktisk er der hele 13 nationale 
mærkedage i forbindelse med Genfor-
eningen 1920, som mere eller mindre 
berører hele Danmark.
Omvendt vil der være en lang række 
lokale arrangementer i Sønderjylland 
omkring afstemningsdagen den 10. 
februar og de 561 genforeningsstene, 
der blev rejst i årene mellem 1920 og 
1938.

EUROPA
Ud over den nationale, regionale og 

lokale fokus vil den europæiske vinkel 
ikke komme til at mangle, idet SSF 
sammen med FUEN og BDN håber at 
kunne åbne Mindretallenes Hus 2020.
I den forbindelse lykkes det måske, 
at vor dansk-tyske gænselandsmodel 
bliver optaget på UNESCOs liste over 
immateriel verdenskulturarv.
Også det gensidigt berigende grænse-
overskridende dansk-tyske samarbejde 
skal der fokuseres på, selvom det i dis-
se måneder desværre ser ud til at have 
svært ved at udvikle sig i den rigtige 
retning.

VOR EGEN
Vores egen historie og vore egne ek-
sistentielle udfordringer siden 1920 
skal selvfølgelig ikke glemmes. Derfor 
udgiver SSF en jubilæumsbog i anled-
ning af vores kulturforenings 100-års 
jubilæum søndag den 26. juni 2020.
Årsmødet 2020 afholdes i weekenden 
24.-26. juni, hvor vi vil løfte mindre-
tallets samlende folkemøde til en stor 
folkefest ud over hele landsdelen.
Endvidere vil SSF invitere vores tyske 
nabo til mindretalspolitiske konferen-
cer, debatmøder, udstillinger, åbent 
hus-arrangementer m.m.
Derudover håber vi på sammen med 
vore tyske venner i Nordslesvig at 
kunne invitere til de nationale mindre-
tals europamesterskab i fodbold her i 
grænselandet, FUENs Europeada.
Må genforeningsmarkeringen 2020 
blive et år, hvor Danebrog bliver hejst 
også for det danske mindretal på en 
ganske bestemt dag i hele Danmark.«

Mærkedage på stribe

SSFs formand Jon Hardon Hansen.

[KONTAKT] Bibliotekar Karl Fischer 
præsenterer nye bøger på Slesvig Bib-
liotek, Bismarcksgade 18a, onsdag den 
28. september kl. 19.30 - og torsdag 
den 29. september kl. 11 på Husum 
Bibliotek, Nystaden/ Neustadt 81 og 
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59, kl. 16-17.

FINN EGERIS
I Flensborg suppleres præsentationen 
af forfatteren Finn Egeris Petersen, der 
fortæller om sin nyeste roman »De 

Faderløse – en roman om Sydslesvig 
1937-1950«.
I romanen følges drengene Wilhelm 
og Kars i tiden omkring 2. Verdenskrig. 
Wilhelm er en kunstnerisk begavet 
dreng, der mod sin vilje kommer i de 
nazistiske ungdomskorps og sendes 
til Østfronten. Kars forsøger på egen 
hånd at hindre englænderne i at tilin-
tetgøre hans hjemstavn Helgoland.
Et overordnet tema er det danske min-
dretal efter krigen.
Fri entré.

Bøger tre steder

[KONTAKT] I sin roman »Resten af da-
gen« lader Ishiguro med mesterlig brug 
af underdrivelser, antydninger og ude-
ladelser, en pedantisk og arketypisk 
britisk butler berette om sit forspildte 
liv i blind loyalitet mod sit herskab og 
sin professions krav. Han mindes med 
stolthed årene før krigen, da Darling-
ton Hall var samlingssted for tidens 
store ånder.

Romanen er fra 1989 og vandt Boo-
ker-prisen.
Onsdag den 28. september kl. 15 
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59, fortæller bibliotekar 
Viggo Böhrnsen Jensen om temaerne i 
romanen og viser filmatiseringen med 
Emma Thompson og Anthony Hopkins 
i hovedrollerne.
Der er fri entré.

Ishiguro: Resten af dagen

[KONTAKT] SdU og SSFs Humanitære 
Udvalg tilbyder »idræt om dagen« 
med fællessange, hygge og idrætsak-
tiviteter for seniorer og alle dem, der 
har tid i dagtimerne, i Idrætshallen i 
Flensborg.

Kom som du er, er mottoet.
De næste mødedatoer er 12. oktober, 
23. november, 14. december og 18. 
januar - alle dage 9.30-12.00

Kom som du er

[KONTAKT] Husum Bibliotek inviterer 
til livlig lørdag den 24. september kl. 
10.30-12.30; med kreativ workshop 
med Jeanette og Inge Marie.

Der serveres noget lækkert samt kaffe/t 
he og saft.
Pga. SSWs landsmøde i Husumhus er 
det ikke muligt at parkere i gården.

Livlig lørdag uden p-plads

[KONTAKT] I september startede Na-
talie Aumüller som ny medarbejder i 
SSFs kulturafdeling på Dansk General-
sekretariat. Hun valgte et års kultur-FSJ 
(frivilligt socialt år) frem for at forlade 
mindretallet umiddelbart efter studen-
tereksamen.
SSF var lige det rigtige for hende.
Natalie er 19 år gammel og kommer 
oprindeligt fra Sild. Med 14 flyt-
tede hun til Flensborg for at gå på 
Duborg-Skolen og har siden boet på 
Ungdomskollegiet, indtil hun i år tog 
studentereksamen.
Hun er vild med musik fra alle smags-
retninger, om det nu er klassisk, jazz, 
rock, pop eller folk; musikken kan 
altid sætte et smil på hendes læber 
– undtagen heavy metal, der ikke er 
hendes store nummer.
Venner spiller en stor rolle i hendes 
liv, og selvom hun ikke lige er sport-
skanon, er hun altid med på en fælles 
cykel- eller gåtur sammen med dem. 

Efter en sådan tur kan det godt være, 
du møder Natalie over et glas te ved 
havnen eller ved bordfodbolden i 
Flensborgs ’Kaffeehaus’.
Når hun så om aftenen sidder på so-
faen eller ligger i sengen, så kan hun 
godt finde på at kigge ’Tartort’, læse 
bøger – af alle genrer eller lytte til 
’Drei ???’.
Noget man altid kan vække Natalies 
begejstring med, er mad, især sød 
mad. Om det nu er kage, kiks, cho-
kolade etc. Mad spiller en stor rolle i 
hendes liv, selvom hun tit er for uop-
lagt til selv at lave rigtig mad, især nu 
hvor hun bor alene. 
Efter hendes FSJ-år hos SSF satser hun 
på at læse litteraturvidenskab/ historie 
i enten Århus eller Odense. Den idé 
fik hun, mens hun sad og arbejdede 
sammen med sine kollegaer i St. Fran-
ziskus Hospitalets bibliotek, hvor hun 
arbejdede efter skoletid. 

Ny medarbejder
Det er Natalie til venstre. (Foto: privat)
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