
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening 
(SSF) efterlyser seks interesserede, der 
vil være med til et grænseoverskriden-
de kunstprojekt, Adding sights (»tilføje-
de seværdigheder«), som finder sted i 
oktober 2016 i samarbejde med Friisk 
Foriining og Bund Deutscher Nordsch-
leswiger.
16.-23. oktober anbringes tre hold 
á seks kunstnere hhv. kunstaktive 
mennesker plus en holdleder i Nord-
see-Akademie i Læk repræsenterende 
hvert af de tre mindretal fra grænse-
landet: friserne, de tyske nordslesvige-
re og de danske sydslesvigere. Det væ-
re sig skuespillere, dansere, musikere, 
videokunstner eller f.x. scenografer.

KREATIV UGE
Deltagerne bør være aktive medlem-
mer af deres mindretal og have bopæl 
i Nord- eller Sydslesvig.
I forbindelse med et mindre optakts-
arrangement får grupperne tildelt et 
emne af en jury. De har så en uges tid 
til at udarbejde en halv times sceneop-
træden omkring emnet. Sceneteknike-
re hjælper med at afprøve idéer. 
Ugen afsluttes med et offentligt arran-
gement, hvor de tre sceneprojekter 
opføres. Holdene stiller op til intervie-
ws og besvarer spørgsmål fra jury og 
publikum med tolkning.
Afsluttende vælges vinderholdet.
De tre bidrag vises senere nord og syd 

for grænsen.
Prøverne og processen dokumenteres 
på video, som klippes sammen til en 
projektfilm.

OPFORDRING TIL MINDRETALLENE
Selvom grupperne konkurrerer med 

hinanden, lever og samarbejder del-
tagerne med det formål at skabe en 

intensiv kunstnerisk og kulturel ud-
veksling.
Den kunstneriske debat betragtes som 
en tilskyndelse til mindretallene om at 
beskæftige sig med nye emner, f.x. op-
bygning af en yngre og eksperimentel 
kunst- og kulturscene i grænselandet, 
især i de landlige områder, og frem-
skynde dannelsen af grupper, som 
fortsætter samarbejdet efter projektet.
Med projektet opfordres mindretal-
lene til at beskæftige sig med nye 
emneområder. Hvad kan mindretallets 
kunst- og kulturscene bidrage med til 
hele samfundet? Kunst kan give svar 
på problemer, vise forskellige syns-
vinkler og stille ubehagelige spørgsmål.
Projektet gentages 2017 på dansk side 
med andre deltagere.

STØTTE OG KONTAKT
Adding Sights støttes af KursKultur/ 
Region Sønderjylland-Schleswig, det 
danske og det slesvig-holstenske kul-
turministerium og Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling.
Deltagelse er gratis.
Er man interesseret, sendes en an-
søgning til Dansk Generalsekretariat, 
Nørregade/ Norderstr. 76, 24939 
Flensborg, att. Nina Lemcke, nina@
syfo.de.
Info: tlf. 0461 14408 118.

UGENs OVERSKRIFTER
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[KONTAKT] SSFs varetagelse af 
det danske mindretals synlighed 
i den danske offentlighed i bred-
ste forstand spænder vidt: Fra 
hverdagens meningsudvekslinger, 
presseinformationer, de ugentlige 
KONTAKTsider i Flensborg Avis 
og alskens oplysning om kultur 
og andet på hjemmesiden www.
syfo.de til dialogmøder i Køben-
havn, Berlin og Bruxelles.
Dertil kommer informations-
virksomheden på Christiansborg 
og deltagelsen i Folkemødet på 
Bornholm, foredrag i hele Dan-
mark og Tyskland plus den nye 
udstilling, som der er stor efter-
spørgsel efter, og som vækker 
de besøgendes interesse. Takket 
være en projektbevilling fra Syd-
slesvigudvalget er denne Sydsles-
vigudstilling blevet moderniseret 
gennemgribende.
Mens vor vandreudstilling har 
rejst land og rige tyndt i 2014 og 
holdt en pause i 2015, lægges 
allersidste hånd på forberedelser-
ne til deltagelse i den store jyske 
rejsemesse Ferie for Alle i Her-
ning-hallerne 26.-28. februar.

Også her praktiseres et aktivt 
oplysningsarbejde om det danske 
mindretal.
SSF stiller ligesom Grænseforenin-
gen og Feriebørnskontoret med 
medarbejdere og folkevalgte. For 
dem gælder det om at komme 
i kontakt med folk, der kun ved 
lidt eller intet om de tre orga-
nisationer og deres arbejde for 
og med det danske mindretal i 
Sydslesvig, og formidle kendskab 
til den gamle danske landsdel. 
Oveni præsenteres Sydslesvig som 
et aktuelt og danmarkshistorisk 
interessant rejsemål.
Erfaringerne fra de seneste år er, 
at der er stor interesse for at høre 
mere, for at quiz´e sig til et fami-
lieophold i Sydslesvig og smage 
en Flensborg-øl.
Man er velkommen til at besøge 
messen, hvor der er ret så mange 
spændende rejsemål at stifte be-
kendtskab med - og hilse på SSF-, 
GF- og Feriebørns-aktivisterne i 
Danmarkshallen.
Det er hele rejsen værd!

SYDSLESVIGSK FORENING

SSF også på 
feriemessen

Mylder
[KONTAKT] De danskes Uffes Kaffebar i Ejdersted 
er altid velbesøgt; især når de mindste underholder.

60 år
[KONTAKT] SSFs generalsekretær Jens A. Christian-
sen runder et skarpt hjørne den 21. marts.

Messe
[KONTAKT] På feriemessen i Herning synliggør SSF 
og Grænseforeningen Sydslesvig og mindretallet. 
(Arkivfoto)

Tilskud
[KONTAKT] Grænseoverskridende børne- og ung-
domsaktivitet støttes atter af KursKultur. (Foto: Tim 
Riediger)

Interesserede efterlyses

SSFs kulturkonsulent Nina Lemcke.

[KONTAKT] Så har vi haft sangma-
raton i Sydslesvig - første, men ikke 
sidste gang.
En stor tak til SSF, som har støttet os 
på alle måder, og tak til alle I 252 dej-
lige sangere, solister, kor, orkestre og 
instrumentalister, som var med til at 
gøre dagen så fantastisk for os alle.

2x Aase
EN BRAGENDE SUCCES
Takket være Aase Pejtersen og Aase 
Abild fik flere hundrede mennesker 
en fantastisk oplevelse lørdag kl 9-19. 
På forhånd troede man måske, at det 
var halsløs gerning at få sydslesvigerne 
ind på en lørdag i vinterferien for at 
synge det meste af højskolensang-
bogens indhold. Men allerede kl. 9 
kunne vi se, at successen var hjemme. 

Det strømmede til med mennesker, 
som ønskede at dele sangens glæde 
med de to dygtige akkompagnatører. 
Morgensange blev sunget af fuld hals, 
og desuden var FDFs orkester under 
ledelse af Karen Sophusen mødt op. 
Hvor spillede de smukt og nogle af 
versene med flere stemmer. Der var 
overordentligt mange bidrag både fra 
kor og enkeltpersoner i løbet af dagen. 
Nogen var med fra start til slut, andre 
var med i løbet af dagen. Vi var der 
9-12, og da vi kom kl. 16 kunne vi se, 
at der var stillet flere stole ind. Selvføl-
gelig kan en sådan dag ikke gennem-
føres uden mange hjælpere. Vi siger 
stor tak til alle, som gav os en sangdag 
vi ikke glemmer. Tak til de to Aaser.

Else og Niels Ebbe Huus

 

Tak til alle medvirkende
252 mennesker bakkede op om sangmaratonen i Sydslesvig i lørdags - her også sopranen Frøya Gildberg. (Fotos: Tim Riedi-
ger)

Idékvinderne bag arrangementet, Aase 
Abild og Aase Pejtersen var overvældet 
over fremmødet og engagementet.



26.
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Skt. Hans Kirke kl. 18
Dansk Kirke i Sydslesvig: Christianslyst-møde om ”Fornyelse i kirken” 26.-27.2.
Flensborg SSF Sporskifte: Whisky-aften i Det Danske Hus kl. 19.30
Flensborg SSF Engelsby: Plattysk aften med Niederdeutsche Bühne Husum ”Politik und Föhrerschien” i En-
gelsbycentret kl. 20
Flensborg SSF Tarup: Filmaften - ”Den skaldede frisør” i Taruphus kl. 19
SSF: Ballet med Uppercut Danseteater på Slesvighus kl. 20
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Plattysk underholdning på Flensborghus kl. 14.30
Store Vi Kvindeforening: Vinterfest på skolen kl. 19.30
SSF Nibøl Fælles bowling i Læk kl. 20
SSF Kiel Pris/Klaustorp: Generalforsamling i Christianshus kl. 19.30

27.
Bennetgaard Støtteforening: Generalforsamling på Flensborghus kl. 14.30
SdU: Bad Camp for 10 til 13 årige i Husum Børne- og Ungdomshus 27.-28.2.
HKUF: Familie-badminton i Holmberghalle kl. 11-13
SSF Sild: Patchworkkursus i Kulturhuset i List 27.-28.2.
SSF og SSW Egernførde: Dansk-tysk slagerfest i Medborgerhuset kl. 19
Aktiver Kvinder Slesvig: Workshop ”Fotobuch” - AFLYST

28.
Store Vi Menighed: Generalforsamling på skolen kl. 10 efter gudstjenesten og frokosten

29.
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14
Flensborg SSF og SSW Sporskifte: Generalforsamlinger i Det Danske Hus kl. 19.30
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-kl. 21.30

1.
Borgerforeningen Flensborg: Dialogmøde ”Danmark og Sydslesvig – vice versa” med Kim Andersen, Anders 
Kring og Ronny Grünewald i Borgerforeningen kl. 19
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert med Mads Tolling Quartet feat. Jacob Fischer kl. 20
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Generalforsamling på Oksevejens Skole, Flensborg, kl. 20
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Store Vi Kvindeforening: Hygge og lottospil på skolen kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Vidingherrred: Biblioteksbus ved skolen kl. 11.30
SSF Sild: Strikkecafé i det tyske pastorat kl. 15-17
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Foredrag med Søren Ryge AFLYST
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

2.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15-17
Slesvig menighed, bibliotek, SSF og Humanitært Udvalg: Foredrag med Linda Lassen om vandrelærer Henri-
ette Gubi ”Men sko må jeg ha`” på Slesvig Bibliotek kl. 19
Midtangel Danske Menighed: Filmene ”Matador 19+20” i menighedslokalet i Satrup kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Film ”Honig im Kopf” i Ansgarsalen kl. 14.30

3.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
SdUs Kunstudvalg: Amatørudstillingen åbnes på Flensborg Bibliotek kl. 18.30
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestillingen ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet kl. 19.30
SSF: Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester opfører ”Madama Butterfly” i Idrætshallen, Flens-
borg kl. 19.30
SSF-og SSW Munkbrarup-Ves: Generalforsamlinger i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF Medelby og VUF: Påskeklip for børn på skolen 
SSW Eggebæk-Langsted: Generalforsamling i Gasthof Thomsen, Eggebæk kl. 19
SSF Egernførde: Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
SSF Satrup/Havetoft: Teatertur til Det lille Teater Flensborg, fra Havetoft Freizeitanlage kl. 18.45 og Satrup 
Skole kl. 19
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EJDERSTED/ UFFEs KAFFEBAR

DOROTHEA PETERSEN 14. MARTS

SEMINAR

DANSE-GYM-WORKSHOP

AFLYSNING
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ALTER BAHNHOF GLÜCKSBURG

NORDISK FOREDRAG

[KONTAKT] På mandag, 29. februar 
kl. 15 inviterer Nordisk Informations-
kontor til et foredrag (på dansk) på 
Dansk Centralbibliotek med Taina 
Hvidlykke om den finske guldalder. I 
Finland findes denne blomstrings- og 
storhedstid i perioden 1880-1910 - 

med nationalromantik og kunst.
Entréen på 5 euro betales ved indgan-
gen.
Et sidste foredrag følger den 14.3. og 
handler om moderne finske kunstnere.
www.nordisk-info.de

Finsk guldalder

[KONTAKT] Die Stadt Glücksburg 
lädt ein zu einem „Runden Tisch“ zur 
zukünftigen Nutzung des Alten Bahn-
hofs am Montag, 29. Februar, 18 Uhr 
in der Aula der Grundschule Glücks-
burg, Schulweg 1, statt.

Vertreter der Vereine, Verbände, 
Schulen, Kindergärten und Einwoh-
ner sind eingeladen, am Runden 
Tisch teilzunehmen und Anregungen 
und Vorschläge für eine zukünftige 
Nutzung des Gebäudes einzubringen.

Montag: Runder Tisch

[KONTAKT] Søren Ryge Petersen har 
måttet aflyse sit komme til Egernførde 
den 1. marts. Han har fortalt SSFs 
amtskonsulent Dirthe Salchow, at han 
havde lovet sig væk til et andet sted 

for længe siden og glemt alt om det.
Foredraget i Egernførde bliver skub-
bet; der arbejdes på en ny dato i 
efteråret.

En glemsom Ryge

[KONTAKT] Der var desværre for få 
tilmeldinger til at gennemføre en hel 
danse- og gymnastik-weekend på 
Christianslyst 5./6. marts, hvorefter 
SdU tilbød de tilmeldte 8 gymnaster at 

arrangere fællestransport og workshop 
på Ollerup Gymnastikhøjskole.
Efter flere aktuelle afbud valgte SdU 
helt at aflyse den workshop.

Aflyst

[KONTAKT] Samme weekend, 27./28. 
maj, hvor SSF også har seminar på 
Jaruplund Højskole om venskabsfor-
bindelser, arrangerer psykolog Lone 
Nørgaard fra midtjyske Brædstrup 
sammen med en tysk kollega, Kirsten 
Wassermann fra Bonn, et weekendse-
minar 27.-29. maj i Borgerhuset i 
Tinglev.
- Vi er gennem nogle år blevet mere 
og mere opmærksom på de særlige 
psykologiske og sociale problemstil-
linger, der ligger i at leve i et grænse-
område, hvor grænserne i århundrede 

gang på gang er flyttet af politiske år-
sager, fortæller Lone Nørgaard.
Hun er interesseret i at finde menn-
sker, der kunne være mulige deltagere 
på seminaret, og nogle, der kunne 
tænke sig at sponsorere noget af se-
minaret, da hun mener, at alle, der 
kunne have interesse også skulle have 
mulighed for at deltage.
Deltagelse koster 320 euro, ved tilmel-
delse endnu i marts 280 euro.
Interesserede - unge som ældre fra 
mindretal hhv. flertal - der kunne tæn-
ke sig at deltage eller kan levere input 

og reflektioner af alle slags, er velkom-
ne til at kontakte Lone Nørgaard på 
norgaard2009@gmail.com eller 0045 
7575 3545.
Hendes hjemmeside er under restau-
rering, men man kan se mere om 
hende på http://psykologeridanmark.
dk/profil/lone-norgaard/ hhv. http://
www.iapop.com/regional-directo-
ry/?lang=Danish
Om seminaret: http://borderland-se-
minar.weebly.com/

Grændelandets psykologiske og sociale 
problemstillinger

[KONTAKT] Forfatter Erling Jepsen er 
blevet syg. Derfor er forfatteraftenen 
på Husum Bibliotek i dag, torsdag den 
25. februar aflyst. I Husum håber de 
at få fornøjelsen af Erling Jepsen på et 
senere tidspunkt.
Til gengæld gæster forfatteren Doro-
thea Petersen Husum mandag den 14. 
marts og fortæller om sin bog, Havets 
Rytter.
Hun har tidligere gæstet byen. Da var 
det for at tale om sin erindringsbog Pa-
rallelle Verdener, der beskrev opvækst 
i mindretallet i 40erne og 50erne. 

Havets Rytter, der udkom i 2014, 
fortæller om den mystiske rytter, der 
i 1362 advarer Rungholts præst mod 
den forestående Gröte Manddränke. 
600 år senere dukker rytteren op igen, 
da et TV-hold fra Flensborg er fanget 
af en stormflod på halligen Nordero-
og.
Arrangementet begynder klokken 
19:30 og finder sted på Husumhus.
Det er SSF Husum Amt og Husum 
Danske Bibliotek, der står bag.

Forfatteraften om
»Havets Rytter«

Dorthea Petersen i Husum 14. marts.

[KONTAKT] En tirsdag sidst myldrede 
det ind med folk til Uffes Kaffebar på 
Uffe-Skolen i Tønning. Garding Dan-
ske Børnehave kom med deres små for 
at underholde. ”Kan du gætte, hvem 
jeg er”  sang de i deres flotte udklæd-
ninger.
Over 70 deltagere kunne tælles, og 
der måtte hentes ekstra stole hele ti-
den. Forældrene havde sørget for de 
fineste kager.
Og så var der besøg af fru Werner fra 
radiostationen NDR Info, som lavede 
en beretning om mindretallet på Ej-
dersted.
Næste cafédag er den 15. marts.

Kerstin Pauls

Mylder og 
NDR

Små og store myldrede ind på Uf-
fe-Skolen - til kager og underholdning. 
(Fotos: Werner Schlickert)

Børn fra Garding Børnehave trommede og sang.



[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings ge-
neralsekretær Jens A. Christiansen run-
der de 60 år mandag den 21. marts.
I den anledning indbyder SSF alle, 
der har lyst til at møde fødselaren, til 
reception på Flensborghus samme dag 
kl. 16-18.30.

UDADVENDT
Jens A. Christiansen blev SSFs myreflit-
tige topadministrator i 2001 og siden i 
flere sammenhænge også foreningens 
idémand.
Inden sit venden hjem til Sydslesvig 
gjorde »Jens A.« - født i Flensborg men 
vokset op i Vejen og Kolding - karriere 
i Dansk Arbejdsgiverforening, der bl.a. 
resulterede i en tre års periode som 
arbejdsmarkeds-attaché ved Danmarks 
ambassade, dengang endnu i Bonn.
Det diplomatisk-politiske rum var 
derfor ikke noget ukendt land for SSFs 
udadvendte generalsekretær, da han 
for en række år siden også blev det 
danske mindretals repræsentant på 
SSFs informationskontor på Christians-
borg.

KOMMUNIKATOR
Uddannet som cand. phil. i Nordisk 
Filologi fra Københavns Universitet i 
1986 og med en udpræget viden om 
bl.a. uddannelse og kommunikation 

fra det private erhvervsliv og fra Dan-
marks Radio samt årene i arbejdsgiver-
foreningen - plus om mindretals- og 
grænselands-sammenhænge - er Jens 
A. Christiansen en efterspurgt fore-
dragsholder syd og nord for grænsen, 
hvis ellers hans tid tillader det.

I en tiårs periode frem til 2013 var han 
oven i al arbejdsmæssig aktivitet også 
censor ved handelshøjskolerne i Dan-
mark på det erhvervssproglige område 
og kommunikation.

MERE TIL
Med jobbet som generalsekretær i 
SSF, i forvejen et virke med masser 
af møder i Tyskland og Danmark 
hver eneste dag, fulgte hurtigt andre 
ansvarsfulde opgaver: Sekretær for 
Det sydslesvigske Samråd, medlem af 
Slesvigsk Kreditforenings bestyrelse, 
medlem af mindretalsunionen FUENs 
dialogforum ved EU-parlamentet, 
medlem af den dansk-tyske kommuni-
kationsplatform DialogForumNorden 
samt tilknytning til det danske mindre-
tals Kontaktudvalg samt Mindretalsrå-
det i Berlin.
Sidst i 2015 udnævnte HM Dronnin-
gen Jens A. Christiansen til Ridder af 
Dannebrog og anerkendte dermed 
udtrykkeligt dennes indsats for dansk 
sprog og kultur og på bl.a. det grænse-
overskridende dansk-tyske område.
For nogle år siden havde Jens A. Chri-
stiansen fået tildelt forbundsrepubli-
kkens fortjenstkors.
Privat er Skt. Knudsgilde-medlem 
Christiansen gift og har tre voksne 
børn.

BORGERFORENINGEN FLENSBORG

JARUPLUND HØJSKOLE

SSFs GENERALSEKRETÆR

EGERNFØRDE

ANSGAR FLENSBORG
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BIBLIOTEKERNE

VESTKYSTKULTUR

Jens A. Christiansen 60 år

Jens A. Christiansen - 60 år 21. marts.

Dialogmøde om Sydslesvig
[KONTAKT] Den selskabelige forening 
Borgerforeningen Flensborg indbyder 
til dialogmøde »Danmark og Sydsles-
vig - vice versa« med de tre inviterede 
indledere
Kim Andersen, Anders Kring og Ronny 
Grünewald tirsdag den 1. marts kl. 19 
i Restaurant Borgerforeningen.
Hver for sig har de formuleret deres 
oplæg:
Kim Andersen: Hvad vil mindretallet 
- hvordan ser man sig selv om 30 år? 
Hvordan vil man få pengene til at slå 
til? Hvad gør mindretallet for at effek-
tivisere, samarbejde og skabe synergi? 
Den danske regering har offentliggjort 
en tysklandsstrategi - vil og kan min-
dretallet kunne realisere den?
Anders Kring: Hvilken betydning har 
mindretallet for Danmark? Hvad er 
det, Danmark holder fast i? Hvor ser 
vore danske landsmænd mindretallet 

om 30 år? Hvilken fortælling binder os 
sammen i dag og hvilken i løbet af tre 
årtier?
Ronny Grünewald: Kommunerne i 
Danmark begynder i højere grad at 
undersøge muligheder for silo-ned-
brydning for derved at sikre en højere 
kvalitet i opgaveløsningen; videreud-
vikle sammenhængen i velfærdsområ-
derne sundhedspleje, dagtilbud, skole, 
SFO, børn, unge, familier. Hvad tæn-
kes i Sydslesvig?
Mødet indledes med spisning: Dansk 
bøf med bløde løg og tilbehør/ kaffe 
for 13,50 euro + drikkevarer.
Tilmelding er nødvendig kl. 12 senest 
dagen før til Restaurant Borgerforenin-
gen på 0461 23385.

ROYAL DAG
Foreningen indbyder allerede nu til 
markering af HM Dronning Margrethe 

II.s fødselsdag lørdag den 16. april kl. 
14.45 på Dansk Pleje- og Ældrecenter, 
Nerongsallè 27 i Flensborg.
Deltagerne mødes ved egen i haven. 
Bagefter kaffebord og fødselsdagstale 
indenfor. Tilmelding ikke nødvendig; 
man kommer bare.

Onsdag den 11. maj kl. 15-17 besø-
ges Offener Kanal v/Bjarne Truelsen i 
Flensborg.
Torsdag den 16. juni kl. 18.30 finder 
det årlige fællesarrangement med Fre-
deriksklubben fra Aabenraa sted - i år 
syd for grænsen: Kobbermølle Museet 
besøges, hvor Gisela og Bodo Daetz 
og Maike Lohse guider. Samværet 
afrundes med spisning, asparges satt 
med skinke og kartofler i Restaurant 
Borgerforeningen.

Ronny Grünewald. Anders Kring. Kim Andersen. (Fotos: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Jaruplund Højskole til-
byder ugekurser i dansk i foråret og 
i efteråret på forskellige sproglige ni-
veauer.
Benyt muligheden for »Bildungsur-
laub« og lær dansk.
I foråret kan interesserede deltage i 
kurser fra 14.3. til 18.3. på trin 4, fra 

18.4. til 22.4. på trin 6, og fra 9.5. til 
13.5. på trin 2.
I efteråret kan man deltage i kurser 
fra 12.9. til 16.9. på trin 7, fra 10.10. 
til 14.10. på trin 1, og fra 14.11. til 
18.11. på trin 3.
Desuden tilbydes et weekendkursus 
over to weekender i tiden 4.11. + 

5.11. samt 25.11. + 26.11. i et samlet 
forløb på trin 2.
Ugekurserne koster 180 euro og 
weekendkurset (over to weekender) 
120 euro. www.jaruplund.de
 wp

Danskkurser 2016

Gospelworkshop
og koncert for alle
[KONTAKT] Og så er der igen gospel 
til alle de sangglade.
Resonansen fra både deltagere og 
koncertbesøgende fra de tidligere år 
var stor, og alle implicerede var enige 
om, at SSF Egernførdes og menighe-
dens gospel-workshop er kommet for 
at blive.
Derfor tilbyder kirken og SSF igen 
en gospelworkshop lørdag den 12. 
marts fra kl. 10 for alle fra 4. klasse og 
opefter. Der øves i den danske kirke 
i Egernførde, Østlandsgade/ Ostlands-
strasse 21 sammen med Bebiane Bøje, 

også kendt fra de sidste år.
Dagen sluttes af med en åben, gratis 
koncert kl. 16, hvor deltagerne viser, 
hvad de har lært. Og erfaringen siger, 
at det ikke er så lidt.
Workshoppen inkl. noder, hjemme-
bagte frokostboller og vand/ kaffe ko-
ster 15 euro.
Vil man være med, er seneste binden-
de tilmeldingsfrist den 10. marts.
Ring til Fred Witt på 0172-6208 135 
eller mail på ssf-egernfoerde@t-on-
line.de

Elever synger
[KONTAKT] Den traditionelle aften-
sang i Ansgar kirke Flensborg-Nord kl. 
17 den sidste torsdag i hver måned 
får nu torsdag den 25. februar kl. 
17 besøg af musikhold fra Cornelius 
Hansen-Skolen under ledelse af Ture 
Pejtersen.

Efter aftensangen er der pizza i me-
nighedshuset og lejlighed til at høre 
eleverne synge et par sange mere. 
Ansgar Kirkes næste aftensang med 
musikhold fra skolerne i sognet er den 
sidste torsdag i maj; med elever fra 
Gustav Johannsen-Skolen.

Men sko må jeg ha’
[KONTAKT] Onsdag den 2. marts kl. 
19 på Slesvig Bibliotek fortæller forfat-
ter Linda Lassen om den sønderjyske 
vandrelærer Henriette Gubi.
Med romanen »Men sko må jeg ha´« 
har hun skrevet en medrivende og 
spændende fortælling om sønderjyder 
i den tyske tid 1864 til 1920.

SLESVIG I FOKUS
Historiker Klaus Tolstrup Petersen 
præsenterer nye og aktuelle titler fra 
Den Slesvigske Samling Det sker på 
Husum Bibliotek torsdag den 3. marts 
kl. 11. Historie, kultur, krimier, roma-
ner eller noget helt tredje er med.

IT-HJÆLP
Vil du læse e-bøger, høre netlydbøger, 
eller har du problemer med din pc/ 
tablet, så er Michael Juul Olsen klar 
med råd og vejledning på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, 
tirsdag den 1. marts kl. 16. Tag din 
tablet eller Ipad med.

LYTTESALON
Onsdag den 2. marts kl. 15 læser Jens 
Chr. Krause op i Lillis Lyttesalon på 
Dansk Centralbibliotek; denne gang 
af den engelske forfatter Oscar Wil-
de. Gratis adgang; kaffe og kage kan 
købes.

Østre Gasværk
gav den gas
[KONTAKT] Der var drøn på drengen 
- og på drengene - fra start til slut, da 
Østre Gasværk for en lille uge siden 
spillede på Uffe-Skolen i Tønning. 
Bandet, der spiller Gasolin-numre, 
gæstede Tønning som led i SSFs Vest-
kystkultur.
Og der blev spillet Gasolin, så gulvet 
gyngede. Enkelte Larsennumre kom 
også med, men hovedsageligt nogle, 
som bestemt også kunne have været 
en del af Gasolins repertoire, hvis han 
altså havde nået at skrive dem i tide. 
Kim Larsen skal have sagt, da han en 
gang hørte dem, at Østre Gasværk 
spiller bedre, end Gasolin gjorde.
Og spille kan de. Flotte soloer krydre-
de numrene, der i øvrigt blev båret af 
René Gerricks sang, som vandt ved, 
at han langt fra forsøgte at skabe sig til 
at være Larsen, men sang Larsensange 
som Gerrick. 

Der blev ikke talt overdrevent meget 
mellem numrene, men lidt Gasolin-hi-
storie blev der dog fortalt.
Blandt andet kunne forsanger René 
Gerrick fortælle om Kim Larsens af-
kom, at den førstefødte kom til verden 
i 1973. - Men det var altså ikke mig, 
forsikrede han.
Det fik en af de andre til at indskyde, 
at: - Næ, det er du s´gu alt for gam-
mel til.
- Og lidt for pæn lød det lidt efter ud-
glattende.
Hen ved 45 betalende var inde - langt 
hovedparten lokale medlemmer af 
mindretallet.
Der blev danset og klappet i takt og 
sunget med. 
Næste Vestkystkultur er i Bredsted den 
18. marts, hvor The Blues Overdrive 
spiller. 
 ph

Der var knald på Østre Gasværk fra start til slut. For det meste var det sang, René 
Gerrick bidrog med, men det hændte, han greb en akustisk spade. (Foto: Peter 
Hansen)



Flensborg Avis -  torsdag den 25. februar 2016 - side 4

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

Billetter • Abo + 49 (0)461 - 14408 125 

ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2015/2016

Tirsdag
01.03.2016 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

PÅ  FLENSBORGHUS

Mads Tolling Quartet
feat. Jacob Fischer

Torsdag
03.03.2016 • 19:30
Idrætshallen
Flensborg

Madama Butterfl y

Torsdag
10.03.2016 • 20:00
Flensborghus
Flensborg
Fredag
11.03.2016 • 20:00
Haus am Kliff 
Venningsted, Sild

Basix

Onsdag
16.03.2016 • 20:00
Idrætshallen
Flensborg

Bas og berømte operakor
Bass und berühmte 
Opernchöre

Torsdag
17.03.2016 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Malene Kjærgård
Group

PÅ  FLENSBORGHUS

Foto: Zapolskadesign

Fredag
18.03.2016 • 20:00
Medborgerhuset
Egernførde

Thorbjørn Risager

i Medborgerhuset

Fredag
18.03.2016 • 20:00
Bredsted Danske Skole
Bredsted

The Blues Overdrive

Torsdag
31.03.2016 • 22:00
Volksbad
Flensborg

Kristofer Åström
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Fælles aktiviteter for
børn i grænseregionen
[KONTAKT] Skoleelever fra Gråsten 
og Slesvig bliver undervist sammen 
på Flensborg universitet. Elever fra 
Aabenraa og Tarp tilbringer en dag 
sammen med sportsaktiviteter og leg. 
Elever fra Husum og Tønder deltager i 
et fælles kunstprojekt på et museum. 
Sådanne møder mellem børn og unge 
er velkendte.

Men nu giver en ny pulje i Region 
Sønderjylland-Schleswig mulighed for 
langt flere møder. Den nye »transport-
pulje« skal bringe flere børn og unge 
sammen på tværs af grænsen.
Transportpuljen fremmer det aktive 
samarbejde mellem danske og tyske 
partnere på børne- og ungeområdet. 
Hvert år står 500.000 kr. til rådighed 
til dette formål.
- Mange skoler og daginstitutioner vil 
gerne mødes hen over grænsen, men 
der mangler faktiske midler til f.eks. 
lejen af en bus. Det er her KursKulturs 
transportpulje kommer i spil. Fra nu 
af kan der søges støtte i forbindelse 
med grænseoverskridende sammen-
komster af børn og unge. Ansøgninger 
kan sendes løbende, og projektse-
kretariatet bestræber sig på en hurtig 

behandlingstid. Vi glæder os over at 
kunne støtte op om de mange fælles 
grænseoverskridende aktiviteter, siger 
Stephan Kleinschmidt, formand for 
Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.
Skoler, daginstitutioner, foreninger 
og andre institutioner, der arbejder 
med børn og unge kan søge om støtte. 
Udgifter til transport, entré, honorarer 
(fx i forbindelse med rundvisninger) og 
overnatninger ved grænseoverskriden-
de møder af børn og unge til og med 
26 år støttes. 
Sagsbehandlingen tager ca. 14 dage. 
Ansøgningsskemaet og flere informa-
tioner:
www.kulturfokus.dk/kulturregion/Kurs-
Kultur/transportpulje/
www.interreg5a.eu.

Elever fra Hiort Lorenzen-Skolen i 
Slesvig deltog sammen med elever 
fra Förde-Schule Gravenstein i et un-
dervisningsforløb på Europa Univer-
sität i Flensborg. (Foto: Tim Riediger)

Grønkål og Rødkål og Sauerkraut
[KONTAKT] Det var en fredag aften. 
Over 60 personer var mødt op til 
Ejdersted SSFs amtsfest på Uffe-Sko-
len i Tønning for at nyde samvær og 
underholdning - og aftenens menu, 
som bestod af grønkål med Rødkål og 
Sauerkraut.
Det lyder da mærkeligt og passer slet 
ikke sammen, tænker man sikkert, og 
det bliver ikke bedre af, at Rødkål og 
Sauerkraut ikke hørte med til hoved-
retten men var en slags dessert. 
Sådanne kombinationer spiser man da 
heller ikke i Sydslesvigs yderområde 
på Ejdersted. Også her er Rødkål og 
Sauerkraut fin og pointeret underhold-
ning, leveret af Eberhard von Oettin-
gen og Dirk Uwe Wendrich.
Efter at folk havde snakket og hygget 
sig med et glas vin, blev maden, som 
bestod af traditionel grønkål, serveret. 
Kokken Henning og hans medhjælpe-
re Sandra og Astrid fik stor ros. De sid-
ste år er amtsfesten blevet gennemført 
på Uffe-Skolen, hvilket er hyggeligere 
end på en offentlig restaurant.
Da maven ikke længere var tom, fulgte 
omtalte dessert: Rødkål og Sauerkraut. 
Men altså ikke som mad men som 
pointerede tekster og musik. Eberhard 
von Oettingen og Dirk Uwe Wendrich 
sang og spillede om mindretallet. En-
hver kunne genkende sig selv i de sjo-
ve anekdoter om os her i Sydslesvig.

Istedløven græd, fordi den føler sig 
så ensom på den gamle kirkegård i 
Flensborg, men der blev også lagt op 
til alvorlige emner som: Er du en rigtig 
dansker? hvor det gjaldt om at svare 
på svære spørgsmål. Heldigvis bestod 
skoleleder Horst Werner prøven og 
vandt et abonnement til idrætsforenin-
gen, som han dog hurtigt mistede igen 
ved at svare forkert på næste spørgs-
mål.
Der blev sunget både på dansk og tysk 
med Rødkål og Sauerkraut. Og der 
blev grinet rigtig meget.

Ind imellem var der en quiz med ge-
vinster, hvor opgaven bestod i at gæt-
te, hvor mange kaffebønner der var i 
et glas. Der var forskellige fremgangs-
måder: Nogle gættede bare, andre 
anvendte matematiske formler.
Det var en dejlig aften. Dejlige men-
nesker, dejlig mad og dejlig under-
holdning.
Næste år ses man sikkert igen til grøn-
kålsspisning, og hvem ved, hvad der så 
serveres som ekstranummer...

Kerstin Meinert,
Ejdersted SSF

Og maden smagte alle.

Rødkål og Sauerkraut/ Eberhard von Oettingen og Dirk Uwe Wendrich underholdt med skæmt og alvor. (Fotos: privat)

Sydslesvig er med
[KONTAKT] Skandinaviens største 
leverandør af gode ferieoplevelser 
- »Ferie for Alle« i Herning - finder i 
år sted fra fredag den 26. februar til 
og med søndag den 28. februar. Det 
er muligt at gå amok i udlandsrejser, 
danmarksferie, camping, golf og ude-
liv fordelt på 10 haller. Hvis man har 
brug for lidt inspiration, kan man lytte 
til 120 gratis rejseforedrag i løbet af de 
tre messedage. 
USA er danskernes foretrukne rejse-
mål, når det kommer til oversøiske 
destinationer, og det store land mod 
vest har alt at byde på. Det er derfor 
naturligt, at »Ferie for Alle« i 2016 

sætter fokus på de mange forskellige 
muligheder, der er for at lade drøm-
merejsen gå over Atlanten.
OPLEV SYDSLESVIG
Sammen med Grænseforeningen har 
Sydslesvigsk Forening (SSF) for 6. år i 
træk en stand i danmarksferie-hallen. 
Her bliver Sydslesvig præsenteret som 
rejsemål. Også Feriebørnskontoret er 
med igen.
Har man lyst til at kigge forbi, kan man 
finde stand 2520 i hal C fredag og lør-
dag 10-18, søndag 10-17: http://www.
ferieforalle.dk/praktisk-info/haloversigt 
 ta

Biike og petridag
[KONTAKT] Hvad andesteg og risen-
grød betyder for danskes jul, er grøn-
kål i den frisiske tradition til biikebål 
og Pers Dag/ petridag den 21. og 22. 
februar. Grønkålsspisning afrunder 
bålaftenen og foregår enten privat eller 
sammen med venner. På Sild tager de 
fleste på kro eller restaurant.
Aktiv Cafeen plejer at servere grønkål 
i Kejtumhallen, og det gør man også i 
det danske kulturhus i List. 
For nogle årtier siden var det endnu 
sådan, at både børn og voksne skifte-
des til at danse næste dag til petridag. 
I dag er det udelukkende børnene, 
der kommer for at danse. De mindste 
gerne ledsaget af voksne familiemed-
lemmer og med pædagoger og lærere 
i baggrunden.
I Vesterland arrangerede SSF og sko-
len altid dansen i Hans Meng-Skolens 
gymnastiksal; nu er skolen alene 
om det, og hele personalet er invol-
veret i alt fra sliksalg til jobbet som 
discjockey. Flere lærere og børnehave-
pædagoger danser med, når der mel-

lem de almindelige dansenumre bliver 
stillet op til kendte sang- og danselege, 
og andre voksne kommer til, mens der 
fra højttalerne lyder: ”Åh boogie woo-
gie woogie”.
Børnene kommer i deres fine tøj og 
nye sko, og i lommen har de gerne 
et par ekstra euro fra opa f.eks. til at 
købe slik for. På scenen er der en stor 
slikbutik, og fra køkkenet bliver der 
solgt kaffe, berlinere og Bürgermeister. 
Redskabsrummet er i brug som salgs-
bod for drikkevarer og pølser.
Indimellem forsvinder nogle af de 
yngste og mindste ud på gangen eller 
skolegården for at få noget frisk luft og 
fri bevægelse. Bliver det for voldsomt, 
står der en gårdvagt og genner unger-
ne ind i gymnastiksalen igen.
Jo, i dag er der kontrol med de fleste 
ting. Før i tiden, fortæller de gamle, 
var der flere smuthuller for børnene. 
Mange husker, at de røg deres første 
cigaret i en forholdsvis ung alder til 
biike eller petridag.
 wj

Der blev danset på Hans Meng-Skolen til petridag. (Foto: privat)
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