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Mødte Jesus
[KONTAKT] Charlotte Rørth mødte Jesus. Det og 
andet fortæller hun om.
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Manfred smutter
[KONTAKT] Efter 34 år smutter friserforeningens for-
retningsfører Manfred Nissen. (Foto: Tim Riediger)
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Krause synger
[KONTAKT] Ved SSFs ældrefest på Flensborghus 6. 
oktober synger barritonen Jens Krause.
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Teglsten til kaffen
[KONTAKT] Ved SSFs ældrekaffe for Gottorp og 
Rendsborg-Egernførde 4. oktober i Slesvig optræder 
gruppen Teglsten.

Synliggørelse på 
alle niveauer

[KONTAKT] De kommende da-
ge bliver fyldt med synliggørelse 
på snart alle tænkelige niveauer.
Efter at DialogForumNorden og 
dermed også repræsentanter for 
det danske mindretal i Sydslesvig 
i går og i dag har gæstet en lang 
række meningsdannere og insti-
tutioner i Bruxelles/ EU, er der 
politisk morgenmad lørdag, idet 
SSFs generalsekretær tager imod 
MF Christian Rabjerg Madsen og 
dennes valgkreds på Flensborg-
hus, for derpå straks sammen 
med SSFs formand at dukke op i 
Eutin, hvor delstaten Slesvig-Hol-
sten fejrer sin 70 års fødselsdag 
ved at lægge beslag på hele den 
indre by i Eutin lørdag-søndag, 
klos op ad Landesgartenschau, 
der lukker sine porte mandag 
den 3. oktober, tysk helligdag.
På Torvet/ Marktplatz står SSF 
m.fl. og de andre anerkendte 

mindretal sammen med alskens 
andre kulturudbydere for at for-
tælle om sig selv og deres aktivi-
teter i Slesvig-Holsten.
Vil man hilse på os og dem, er 
det lørdag kl. 10-19 og søndag 
kl. 11-19.
Onsdag den 5. oktober er der så 
stort dialogmøde på Flensborg 
Bibliotek ved vor avis, SSF og 
biblioteket på vegne af Kultur-
ministeriet, hvor alle om efter-
middagen og igen om aftenen 
er indbudt til at være med til at 
afgive deres bud på, hvad der 
bør være med i en dansk kultur-
kanon.
Og 14. oktober deltager SSF og 
andre fra mindretallet atter i Kul-
turnatten på Christiansborg.
Synliggørelse på alle niveauer, så 
at sige...
 SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] Skal kunstnere og kultu-
rudøvere tilpasse deres tilbud for at 
nå nye målgrupper eller er det bare 
et spørgsmål om bedre markedsfø-
ring?
Dette spørgsmål står i fokus for Kur-
sKultur-konferencen med temaet 
”Kulturtilbud og deres målgrupper” 
mandag den 10. oktober kl. 16.30 
til 20 på Regionskontor, Lyren 1, 
6330 Padborg.

Deltagerne får et indblik i pro-
fessionelle publikumsudvikleres 
arbejdsmetoder. Du vil bl.a. kunne 
høre om hvordan unge kan blive 
introduceret til performancekunst. 
Samtidigt bliver man måske lidt klo-
gere på, hvordan man kan tiltrække 
nye besøgende.
I diskussionsrunden bliver der lej-
lighed til at stille spørgsmål samt at 
dele erfaringer.

Konferencen henvender sig til ledere 
og medarbejdere ved kulturinstituti-
oner og i projekter samt til alle, der 
vil blive bedre til at formidle deres 
kulturtilbud.
Tilmelding senest den 30. septem-
ber til kulturregion@region.dk

Hvordan nå nye målgrupper?

Forskelle 
mellem 
dansk og 
tysk belyses
[KONTAKT] Har man endnu ikke fun-
det ud af, at der er forskelle mellem 
dansk og tysk, hhv. hvori de ligger, er 
arrangementet tirsdag den 4. oktober 
kl. 15 i Jaruplund danske kirkes lokaler 
måske sagen.
Arrangøren Jaruplund, Veding og 
Sankelmark SSF-distrikt og Jaruplund 
Danske Kirke får besøg af Annie Lan-
der Laszig, der i mange år har boet 
i Kiel, har både dansk og tysk stats-
borgerskab, og fortæller om forskelle 
mellem tysk og dansk: Er de vigtige 
i hverdagen? Hvilke forskelle er for-
domme? Hvilke er myter? Og hvilke er 
vittigheder?
Det har alle sikkert en mening om – er 
det de samme som Annies?
Der er gratis entré, og der kan købes 
kaffe for 2 euro.

Hør om deres liv
[KONTAKT] Næste Grå Guld-møde 
- »Her er mit liv« - for medlemmer af 
SSF Flensborg By og Grænseforenin-
gen for Aabenraa og Omegn finder 
sted mandag den 10. oktober kl. 
14.30 på Flensborghus i Flensborg.
Bruno Diederichsen fra Flensborg og 
Mie Bach fra Tinglev fortæller om de-
res respektive liv og levned.

Grænseforeningen, bakket op af Syd-
slesvigsk Forening, har som en af deres 
fremtidsstrategier valgt det personlige 
møde mellem sydslesvigere og danske-
re som et afgørende indsatsområde, 
idet kendskabet til hinanden, samtalen 
og dialogen sættes i højsædet.
Alle er velkomne, men tilmelding på 
telefon 0461-14408 127 er påkrævet.

Nyt dansk kraftcenter
[KONTAKT] I foråret rettede Humtrup 
Børnehave og Bavnehøjskolen hen-
vendelse til Skoleforeningens styrelse, 
fordi der viste sig en ny mulighed for 
at gøre noget for mindretallet i nord-
vest: Den nedlagte tyske skole i Vim-
mersbøl/ Wimmersbüll i Sønderløgum 
kommune skal sælges, og de to danske 
samarbejdsråd ser gode muligheder 
for at løse nogle af pladsudfordringer-
ne i Humtrup.
Styrelsen har kigget på bygningen og 
ser en enestående mulighed for at ska-
be et kraftcenter i nordvest – med god 
plads til også at integrere institutioner-
ne i Aventoft og Nykirke.
Set med Skoleforeningens øjne ville 
nye faciliteter på så god en placering 
være et godt samlingssted for mindre-
tallet. Der skulle naturligvis investeres i 
nogle ombygninger, så også dagtilbud 
kan rummes i bygningerne. At foræl-
drene kunne aflevere børn et sted og 
med gode tilkørselsforhold, spiller en 
ikke uvæsentlig rolle. Pædagogisk kun-
ne det også styrke området og gøre 
det mere attraktivt for mindretallets 
familier og personalet.
Til skolen hører også gode idrætsfaci-
liteter, og styrelsen er overbeviste om, 
at man i samarbejde kunne skabe go-
de rammer for foreningslivet her også. 

Derfor vil styrelsen til sin tid invitere 
foreningerne med til at diskutere mu-
lighederne.
Planerne er afhængige af flere ting. 
Skoleforeningen skal dels gennem de-
mokratiske processer inden for vores 
sin organisation og dels skal betingel-

serne for overtagelse være tilfredsstil-
lende. Skoleforeningen er stor, har en 
stor økonomi – men er ikke rig.
Skoleforeningens styrelse ser frem til et 
forhåbentligt positivt samarbejde om 
en udfordring i et område, hvor det er 
lidt vanskeligere at være mindretal.

Den nedlagte tyske skole i Sønderløgum/ Vimmersbøl som nyt dansk kraftcenter i 
nordvest? (Foto: FlA)
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Gudstjenester
[KONTAKT] Der er dansk gudstjeneste 
19.s.e.trin. (Joh.1, 35-51) søndag den 
2. oktober i: 
Arnæs, 10, Korsgaard
Dedsbøl Apostelkirke, 14.30, Knudsen
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, 14, Mogensen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 14, Petersen
FL Sporskifte, 14, Hougesen
Frederiksstad, 9.30, Jørgensen
Harreslev, 14.30, Böll
Holtenå, 10.30, Mønsted
Jaruplund, 10, Rønnow

Lyksborg, 10, Fønsbo
Rendsborg, 19, Brask
SL Ansgar, 10, Møller
Store Vi kirke, 14, Rønnow
St. Peter-Ording, 14.30, Jørgensen
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 11.15, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen

TIRSDAG 4. OKTOBER 
FL Sct. Hans, 19, Dal

ONSDAG 5. OKTOBER
Skovlund Forsamlingshus, 11.15,  
Rønnow

En maske i Guds strikketøj
[KONTAKT] Tirsdag den 4. oktober kl. 
19 kan man tage sit strikketøj med i 
Sct. Hans danske kirke i Flensborg og 
komme til en hverdagsgudstjeneste, 
der tager sit udgangspunkt i, at vi alle 
hører sammen som maskerne i et 
strikketøj. Nogle er rette, andre vran-
ge, nogle ensfarvede, andre brogede, 
nogle glatstrikkede, andre har møn-

ster, men alle kan vi bruges i Vorherres 
store, brogede striktæppe.
Man er også velkommen uden strik-
ketøj.
Det er kirkens patch- og strik-gruppe, 
der står for gudstjenesten og for en 
sandwich bagefter.
 ed

Hun mødte Jesus
[KONTAKT] Journalisten Charlotte 
Rørth fortæller tirsdag den 4. oktober 
kl. 19.30 på Flensborg Bibliotek, hvor-
dan hun på en rejse til Spanien i 2008 
får en uventet oplevelse, idet Jesus 
viser sig for hende.
Hun har indtil da hverken været 
specielt religiøs eller søgende. Hun 
reflekterer over sin situation, hvor hun 
både har mødt Jesus, oplever utrolige 
fænomener og samtidig er bange for at 
blive stemplet som skør. Hun opsøger 

bl.a. psykiatrien, præster og litteratu-
ren, for at finde svar på sin situation
Charlotte Rørth udgav i 2015 bogen 
»Jeg mødte Jesus - bekendelser fra en 
modvilligt troende«, som kom på best-
sellerlisten og er på vej til udgivelse i 
flere lande. Charlotte Rørth er journa-
list på Nordjyske og en af Danmarks 
mest efterspurgte foredragsholdere.
Entré:7 euro. Billetter fås på bibliote-
ket.
 LL

30.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet: Gendarmstien fra Spar Es 
til Vemmingbund, fra Flensborg/ Exe kl. 9.30
SSF-distrikt Holtenå: Foredrag med museumsinspektør René Rasmussen i for-
samlingshuset kl. 19

1.
Aktive Kvinder Sydslesvig: Informationstur til Aarhus, fra Slesvig kl. 7 og fra 
Flensborg kl. 7.30

2.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
SSF-distrikt Lyksborg: Venskabsforenings-udflugt til Ballum kl.11

3.
SSF, SdU, Aktivitetshuset og Kühlhaus: Koncert med Alex Vargas, support: Drew. 
I Kühlhaus, Flensborg kl. 20
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Gabys læsekreds på skolen kl. 
19.30

4.
Det Lille Teater Flensborg: ”Diva min” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19.30
Flensborg Bibliotek og Den slesvigske Kvindeforening: Foredrag med journali-
sten Charlotte Rørth om ”Jeg mødte Jesus” kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Bagning med Ingrid Matlok på skolen kl. 15.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt menigheden: Hygge med 
Annie Lander Laszig i kirkens lokaler kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Forberedelse til efterårsstævnet på skolen kl. 19.30
Humanitært Udvalg, SSF Rendsborg-Egernførde og Gottorp amter: Efterårsfest 
med underholdning, kaffebord og tombola på Slesvighus kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19

5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
SSF Flensborg amt: Efterårsfest for de ældre på Flensborghus kl. 14.30
Flensborg SSF-distrikt Nord og Ingridhjemmet: Foredrag for forældre og bedste-
forældre med Torsten Heuer om ”At sætte grænser” på Cornelius Hansen-Skolen 
kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14

6.
SSF Flensborg og Gamles Værn: Høstfest på Flensborghus kl. 14.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Diva min” i Hjemmet, Mariegade 20 kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Lanterneoptog fra Engelsbycentret kl. 18
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

Linedance i Bydelsdorf

Børnedisco i Ejderhuset

[KONTAKT] SSF Rendsborg By arran-
gerer linedance-eftermiddag i Ejderhu-
set, Brandtsgade 29, Bydelsdorf, lør-
dag den 8. oktober kl. 13-17 - støttet 
af voksenundervisningen.
Deltagerne mødes til en hyggelig ef-

termiddag med linedans, workshop 
og fællesspisning. Til fællesbuffetten 
bedes man medbringe en lille ret eller 
kage og egne drikkevarer.  Tilmelding 
senest i dag, 29. september til anne-
marie@wichmann-hansen.com eller 

SSFs sekretariat, tlf. 04351-2527 hhv. 
04331-4388077.
Der skal være minimum 12 deltagere 
for at gennemføre arrangementet. 
Pris: 10 euro pr. deltager inkl. kaffe/te.

[KONTAKT] SSF Rendsborg by in-
viterer til børnedisco i Ejderhuset, 
Brandtsgade 29, Bydelsdorf, fredag 

den 30. september kl. 17-19.30 for 1.-
4. klasse og fredag den 14. oktober kl. 
18-20.30 for 5.-8. klasse.

Entréen på 2 euro inkluderer en soda-
vand og betales ved indgangen. Slik, 
chips og sodavand kan købes. 

Tak, Sydslesvig
[KONTAKT] Hillerød og Omegns 
Grænseforening siger tak på deltager-
nes vegne for rigtig gode kontakter og 
hjælp ved den gennemførte firedages 
tur i begyndelsen af september.
Herligt med Peter Petersens guidede 
tur rundt på Sild inkl. mødet med flere 
SSF-medlemmer, samt fodringen af 
Hørnums sildespiser nr. eet, hunsælen 
”Willy”.
Tak for Harald Wolbersens informati-
oner om frisernes befolkningsdel, tak 
til Steen Schröders levende beretning 
om Mikkelberg som både kunst- og 
cricketcenter, og tak til Lis Bewernick 
og Johannes´ deltagelse i aftenmødet 
på Christianslyst.
Gennem årene har vi fået rigtig god 

hjælp ved vore udflugter syd for græn-
sen af SSFere og skolefolk. Dette har 
givet fantastiske oplevelser, også i bl.a. 
Egernførde, på Ejdersted og i Frede-
riksstad.
Vi håber derfor, at de samarbejdsmu-
ligheder, der kan opstå, med f.eks.
at vise det danske mindretals institu-
tioner og deres medlemmers engage-
ment, når der kommer gæster nordfra, 
kan udbygges – også uden at det 
virker som rovdrift på de mest aktive. 
Ligeledes er det vort håb, at også bl.a. 
SSFere vil udnytte mulighederne for 
at tage kontakt til de lokale grænse-
foreninger, hvis en eller flerdages ture 
planlægges nordpå.
Dét er en fantastisk mulighed for at 
styrke viden, kendskab og sammen-
hold på begge sider af grænsen, og til 
at gøre Danmark lidt større.

Bent Kauffmann,
GF Hillerød og Omegn

SSF-næstformand Steen Schröder be-
rettede levende om Mikkelberg som 
kunst- og cricketcenter. (Foto: privat)

Neue Bücherbus-Haltestelle
[KONTAKT] Mit dem Service der dä-
nischen Fahrbücherei bei der Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig in 
Flensburg wurde jetzt eine zusätzliche 
Möglichkeit geschaffen, auch friesische 
Bücher, DVDs, CDs sowie sämtliche 
Publikationen des Nordfriisk Instituut 
auszuleihen. Auf Anregung von Insti-
tutsbibliothekar Dr. Harald Wolbersen 
steuert der dänische Bücherbus ab 
sofort auch das Institut in der Süder-
straße 30 in Bredstedt an.
„Die wissenschaftliche Spezialbiblio-
thek des Nordfriisk Instituut wird als 
Präsenzbibliothek geführt. Die Bücher 
müssen für interessierte Besucher und 
für die Mitarbeiter des Instituts jeder-
zeit zur Verfügung stehen, deshalb 
können sie auch nicht ausgeliehen 
werden“, erklärte Wolbersen.
Umso mehr freut er sich nun über die 
Zusammenarbeit mit dem dänischen 
Bücherbus. Nicht nur dänischsprachi-
ge Bücher und Medien befinden sich 
in dessen Bestand, sondern eben auch 
zahlreiche Titel, die in der Bibliothek 
des Instituts zu finden sind.
Interessant für die Leser ist vor allem 
die Schleswigsche Sammlung der 
Dänischen Zentralbibliothek für Süd-
schleswig, aus der regionalkundliche 
Literatur in deutscher, plattdeutscher, 
süderjütischer oder friesischer Sprache 
bestellbar ist. 
Für die Anmeldung als Nutzer der 
Fahrbücherei ist lediglich ein gültiger 
Personalausweis erforderlich. Der Ser-
vice ist kostenlos.

Anleitung zur Recherche und Bestel-
lung erhält man im Bücherbus bzw. im 
Nordfriisk Instituut.
Der Bücherbus kommt einmal pro 
Quartal, immer montags von 14.45 

Uhr bis 15.30 Uhr außer in den Schul-
ferien. Die nächsten Termine sind der 
14. November und der 12. Dezem-
ber.
 Momme Deert Jensen

Die Institutsmitarbeiter Harry Kunz und Momme Deert Jensen, im Vordergrund 
Bücherbus-Mitarbeiter Bent Petersen. (Fotos: Harald Wolbersen)

Der dänische Bücherbus fährt am Nordfriisk Instituut vor.
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Ilwe tager over Manfred smutter
[KONTAKT] - Frisisk er min identitet. Her er jeg hjemme og 
har mine rødder, og de rødder vil jeg gerne være med til at 
give videre.
Det siger Ilwe Boysen (29), siden 1. september ansat som 
ny forretningsfører for Friisk Foriining og som efterfølger for 
Manfred Nissen, der efter 34 år hos friserforeningen går på 
pension med udgangen af september efter at have indarbej-
det Ilwe en måneds tid.
Ilwe er vokset op i Risum-Lindholm med frisisk som mo-
dersmål. Dansk lærte han i børnehaven, og tysk lærte han 
først, da han kom i skole.
Efter sin for Sydslesvigs vedkommende afsluttende skole-
gang på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg og efterskolen 
i Nordborg tog han HF på søfartsskolen på Ærø og sejlede 
et par år med den tyske marine.
Siden uddannede han sig til bygningskonstruktør i Aalborg, 
hvor han lærte sin nuværende hustru Eyla fra Tønning at 
kende.
Hun fik siden job i Flensborg, hvorpå begge flyttede til 
fjordbyen, mens Ilwe fortsatte sine studier i Aalborg.
Efter endt uddannelse blev han ansat i et arkitekfirma i Søn-
derborg.
Nu har de begge bosat sig i Risum-Lindholm.
Ilwe har i nogle år været formand for ungdomsorganisatio-
nen Rökefloose.
Som ny forretningsfører vil han sammen med ungdomskon-
sulent Gary Funck videreudvikle det frisiske ungdomsarbej-
de.
Ved receptionen i morgen, fredag den 30. september i 
Bredsted, vil man også kunne hilsen på Ilwe som Manfred 
Nissens efterfølger som Friisk Foriinings forretningsfører.

[KONTAKT] I anledning af Friisk Foriinings forretningsfører 
gennem 34 år, Manfred Nissens pensionering, er der åbent-
hus i Friisk Hüs, Süderstr. 6 i Bredsted, i morgen, fredag 
den 30. september kl. 10-13 for kollegaer, venner og sam-
arbejdspartnere.
Der serveres lidt mad og drikke. Vær så venlig at give be-
sked, hvis du kommer.

OUFSCHIIS
foon Manfred Nissen önjt Friisk hüs di 30. önj e harfstmou-
ne kl. 10-13.
Üüsen Geschäftsfäärer Manfred Nissen gungt eefter 34 iir 
bai e Friisk Foriining önj ränte.
Deeram wan we jam hål tu än latj oufschiisfiir inlååsie, di 
30. önj e harfstmoune, twasche kl. 10 än 13 önjt Friisk Hüs, 
Sööderstr. 6, 25821 Bräist.
Heer hääwe åle koleege än waane e möölikhäid adjiis tu 
seeden.
Et jeeft än lait wat tu ääsen, än drainken.
We hoowe dåt sü maning as möölik foon jam kaame koo-
ne.

ABSCHIEDSEMPFANG
für Manfred Nissen im Friisk Hüs am 30. September, 10-13 
Uhr.
Friisk Foriinings Geschäftsführer Manfred Nissen geht nach 
34 Jahren in Rente.
Darum möchten wir gerne zu einer kleinen Abschiedsver-
anstaltung einladen, am 30. September zwischen 10 und 
13 Uhr im »Friisk Hüs«, Süderstr. 6, 25821 Bredstedt.
Hier haben alle Kollegen und Freunde die Möglichkeit. sich 
von Manfred zu verabschieden. 
Es wird ein Imbiss gereicht.
Wir hoffen, dass so viele wie möglich kommen können. 
 Friisk Foriining

Manfred Nissen, nu snart forhenværende forretningsfører for Friisk Foriining t.h. sammen med sin efterfølger Ilwe Boysen t.v. 
(Foto: Tim Riediger)

Fhv. elever mødtes
[KONTAKT] Det er nu syv år siden, at 
den danske skole i Follervig, Digeskolen 
blev lukket. Alligevel fortsætter skolens 
fhv. elever med at mødes, og det skete 
igen for nylig i Velt og med megen snak 
og grin - samt selvfølgelig for at høre, 
hvordan det er gået de sidste år.

I dejligste solskinsvejr blev der drukket 
kaffe og spist hjemmebag hos familie 
Poggensee. Medbragte billeder fra ele-
vernes barndom gjorde, at skoletiden 
rykkede tæt på igen og kunne min-
des. Dagen blev afsluttet med en lille 
grillfest hos familie Starkgraff/ Bangert 

i Katingsil, hvor også forældrene var 
velkomne.
Der var stor glæde over, at også den 
gamle lærer Margarete Hoop deltog i 
festen.
 B. Poggensee

Fhv. elever fra Digeskolen mødtes i Velt. (Foto: K. Poggensee)

Høstfest for ældre
[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.
Deltagerne samles om årstidens 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.

Sangeren Jens Krause medvirker.

Aarhus Studentersangere

Gruppen Teglsten underholder.

Koncert ved Aarhus
Studentersangere
[KONTAKT] Aarhus Studentersangere 
synger i Helligåndskirken lørdag den 
8. oktober kl. 16.
Ved denne koncert præsenterer koret 
publikum for en særlig sangtradition, 
som har næsten 200 år på bagen, 
nemlig den skandinaviske studenter-
sang-tradition.
Repertoiret spænder bredt fra danske 
romancer, modersmålssange, nordisk 
repertoire over sange på fynsk og 
fransk til negrospirituals og barbers-
hop.

Det hele under ledelse af dirigent Lars 
Bach Hansen.
Mandskorsang er noget ganske særligt 
i kraft af den tætte harmoni og de ma-
giske øjeblikke, som den frembringer.
Netop studentersangen har en lang 
historisk tradition, der rækker tilbage 
til 1830ernes skandinavisme. I Aarhus 
var der dog ikke studentersangere før 
1930 - der skulle jo lige oprettes et 
universitet først...

Fælles ældrefest
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening for 
Rendsborg-Egernførde og Gottorp am-
ter og Humanitært Udvalg indbyder 
hermed til fælles ældreeftermiddag 
tirsdag den 4. oktober kl. 15 på Sles-
vighus i Slesvig.
Der bliver festligt kaffebord, under-
holdning med gruppen »Teglsten«, 
fællessang og tombola.
Teglstens repertoire er spændende 
og alsidigt, lige fra pop til oldies og 
evergreens. Kvarteten består af Betina 
Gonnsen, sang/ Finn Petersen, sang, 

guitar, percussion/ Jes Peter Jessen, 
harmonika, keyboard, guitar/ og Hen-
rik Wrang, guitar, bas. 
Entreen er sat til 6 euro
Billetter bestilles hhv. købes hos æld-
reklub-ledeme og på Dansk Sekretari-
at, Lolfod/ Lollfuss 89, Slesvig, 04621-
23888 - senest i dag, 29. september.
Der tilbydes buskørsel for medlem-
mer, som ikke bor i Slesvig, hvis der er 
nok tilmeldte lokalt. Buskørsel koster 4 
euro og købes hhv. bestilles sammen 
med billetten.
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SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen

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

Fredag
07.10.2016 • 20:00
Slesvighus
Slesvig

Onsdag
05.10.2016

Mandag
03.10.2016 • 20:00
Kühlhaus
Flensborg

Alex Vargas

Lørdag
08.10.2016 • 20:00
Læk Danske Skole
Læk

Tirsdag
11.10.2016 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg

Onsdag
19.10.2016 • 19:30
Ansgar Kirke
Flensborg

John & Joel -
En hyldest til Elton John & Billy Joel

Koncert med
Århus Pigekor

Danmarksmøde -
På jagt efter en kanon De Sidste Bohemer

The Company

i Sydslesvig  2016/2017
Arrangementer

MusicalDanmark

Flensborg Bibliotek
Flensborg



UDSTILLINGEN BLEV SAT OP

MINDEORD

BIBLIOTEKET

ÖFFENTLICHE SSW-VERANSTALTUNG

HUSUM SSF
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Hjemturen blev lidt bøvlet
[KONTAKT] Sidst drog SSFs medar-
bejdere Holger Elbert og Ejgil Linde 
sammen med foreningskonsulent Tine 
Andresen og SSFs nye vandreudstilling 
til As Friskole ved Juelsminde. Turen 
derop forløb som den skulle, og udstil-
lingen blev sat op på en fin måde. Alle 
var tilfredse, og kl. 16 var de færdige 
og kunne sige »vi ses den 11. okto-
ber«. Så længe skal udstillingen nemlig 
stå på As Friskole.
De tre SSFere havde ikke fået noget 
at spise siden morgenmaden, så de 
skulle bare lige ned til Juelsminde 
Havn, hvor de havde fået anbefalet en 
fiskebistro.
Men... De var lige kørt væk fra skolen, 
da bilen begyndte at lave en helvedes 
larm og brød sammen. Efter ca. 1½ 
time blev bilen hentet, men de tre fik 
at vide, at de - på trods af, at bilen 
har en omfattende service-forsikring - 
selv måtte sørge for traileren og for at 
komme hjem. Det var i hvert fald den 
første besked.
Senere fik de besked på, at de skulle 
afvente nærmere besked.

SØDE MENNESKER
Glædeligvis fik de hjælp fra nogle søde 
mennesker: En lærer fra As Friskole, 
Søren Bruun Lewring kom forbi. Han 
afbrød sin cykeltur for at forsyne de tre 
med mad, og lederen af SFOen på As 
Friskole, Tina Buch Lykkegaard fik fat i 
sin mand Flemming og en bil. De hen-
tede traileren og fik den placeret hos 
en tømrer i nærheden, og så tog de de 
tre stakkels sydslesvigere med hjem, så 
de dér kunne vente på nærmere be-
sked om deres fortsatte hjemrejse.
Kl. 19:30 sad de stadig hos dem, og 
telefonservicen sagde bare, at de nu 
lige - efter snart fire timers venten - 
skulle have lidt tålmodighed.
Sammen lagde de tre og deres flinke 
hjælpere en plan B. Og den gik ud på 
at nå det sidste tog til Flensborg. De 
blev kørt de 35 km til banegården i 
Vejle og nåede Flensborg lidt over kl. 
22 den aften.
SSF og især Holger, Ejgil og Tine siger 
tak til Søren Bruun Lewring, lærer på 
As Friskole, der sørgede for, at de fik 
noget at spise og drikke, mens de ven-
tede på, at bilen skulle hentes, og til 

Tina Buch Lykkegaard, leder af SFO, 
og hendes mand Flemming, der tog sig 
af traileren og de tre. 

FRISKOLEN
As Friskole har hjemme i en gammel 
landsbyskole 5 km nord for Juels-
minde by. De smukke og rummelige 
bygninger byder på gode rammer for 
en tidssvarende undervisning. Der er 
legepladser og en stor have med klat-
retræer og græsplæner. Der er gymna-
stiksal, og sportsanlæg med boldbaner 
lige uden for døren. 
Skolen har en fuldt udbygget fritids-
ordning, der har til huse i sin egen af-
deling af skolen. Her er forskellige rum 
som kan bruges til leg, lærning eller 

kreativt arbejde. Fritidsordningen kan 
benyttes såvel om morgenen som om 
eftermiddagen. 
Skolen er en lilleskole.
Der optages 20 elever i hver klasse. 
Skolen omfatter årgangene fra børne-
haveklasse til 7. hhv. 8. klasse.

BAGGRUND
De første danske friskoler blev oprettet 
i slutningen af 1800-tallet, inspireret 
af N.F.S. Grundtvigs og Christen Kolds 
tanker. 
Rundt om i Danmark sluttede forældre 
sig sammen om selv at tage ansvaret 
for deres børns undervisning. Frisko-
lerne skulle være modvægt til datidens 
almindelige børneskoler med deres 
udenadslære, terperi og karaktergiv-
ning.
Siden er der oprettet flere hundrede 
friskoler rundt omkring i landet, og der 
oprettes stadig flere. Hver skole har sin 
egen profil - i og med, at den er foræl-
drenes skole.
For mange friskoler har udgangspunk-
tet været en reaktion mod nedlæggel-
sen af den lokale kommuneskole. Det 
er også tilfældet i As. Her blev frisko-
len oprettet af en kreds af forældre i 
1996, da den lokale kommuneskole 
blev nedlagt. Der har været skole i As 
siden 1914.
Skolen fungerer i dag også som sam-
lingssted for det kulturelle liv på eg-
nen. 
http://as-friskole.skoleporten.dk/sp

Ved Launis død
[KONTAKT] Det er med sorg, vi i Syd-
slesvig har modtaget meddelelsen om 
fhv. boghandler Launi Petersens død.
Launi Petersen var i årtier indbegrebet 
på Padborg Boghandel, hvor mange 
sydslesvigere købte danske bøger.
Jeg selv fik som dreng købt engelske 
tegneserier hos Launi, hvor tyske na-
zister var de onde og englænderne 
vores befriere. En holdning, jeg stadig 
har i dag.
Personligt lærte jeg først Launi at ken-
de mange årtier senere, da jeg som 
medarbejder i SSWs landdagsgruppe 
flyttede ind i Dansk Boghandel Flens-

borgs tidligere lokaler på Flensborghus. 
Her mødte jeg Launi som sympatisk 
sønderjydsk sælger af kontormøbler. 
Med charme og ekspertise solgte han 
sine varer og fortalte om sin tid i Flens-
borgs danske boghandel.
Her bemærkede jeg også hans engage-
ment i og store interesse for danskhe-
den i Sydslesvig.
Senere mødte jeg som mange andre 
sydslesviger ham jævnligt i butikken 
i Padborg - grne især når man skulle 
have julegaver. Her fik man en venlig 
samtale med Launi, der altid var inte-
resseret i nyheder og udviklinger fra 

Sydslesvig.
Min kone husker ham som en bog-
handler, der havde en forkærlighed 
for film. Således kunne man få mange 
danske film hos ham. I dag køber 
mange danske bøger og film på nettet, 
og man har ikke længere kontakt til sin 
lokale boghandler.
Det var Launi for os sydslesvigere.
Vores tanker går til hans enke og fa-
milie.
Æret være hans minde.

Martin Lorenzen,
Brita Hecker,

Flensborg

SSFs nye flotte mindretalsudstilling blev sat op på friskolen nær Juelsminde uden problemer...a

... men turen hjem blev rimelig proble-
matisk for SSFs medarbejdere.

Og kunne kun klares takket være venlige menneskers hjælp. (Fotos: Tine Andre-
sen)

Dansk kaffehistorie
[KONTAKT] Danskerne drikker meget 
kaffe, men engang drak de hovedsage-
ligt te.
Historiker Annette Hoff, seniorforsker 
ved Den Gamle By i Århus, fortæller 
om danskernes dagligdag med kaffen 
fra 1660 og op til vor egen tid i et fore-
drag på Flensborg Bibliotek fredag den 
7. oktober kl. 15.
Arrangeret af Foreningen Norden, 
Dansk Centralbibliotek og Aktive Kvin-
der.
Entré inkl. kaffe og kage 8 euro. Tilmel-
ding til biblioteket senest onsdag den 5. 
oktober.
Et dybt greb i arkivernes og museer-
nes samlinger har givet helt ny viden 
om, hvordan udviklingen er gået fra 
1700-årenes luksus til nutidens hver-
dagsforbrug. Historikerne fortæller også, 
hvorfor der i dag er flest kaffedrikkere, 
skønt teen var størst i 1700-årene.
Annette Hoff er og er i gang med at 
skrive serien, Nydelsesmidlernes Dan-
markshistorie. De to første bøger, Den 
danske kaffehistorie og Den danske 
tehistorie udkom i efteråret 2015.
 LLAnnette Hoff.

Hjælp til IT
[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 på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/Norderstr. 59, 
tirsdag den 4. oktober kl. 16.
Tag gerne din tablet eller Ipad med.

Løvfaldsfest i Husum 
[KONTAKT] Husum Bibliotek og SSF 
Husum og Omegn inviterer til løvfalds-
fest i Husum torsdag den 6. oktober 
kl. 15-18.
Løvfaldsfesten er med bastlen, hygge, 

havearbejde og fælles kold buffet. 
Medbring gerne en salat, brød eller 
kage. 
Der fejres, at efteråret er på vej, selv 
om det stadig er dejligt vejr.

Klassisk auktion & kor
[KONTAKT] Biblioteket har ryddet op 
og fundet ting og sager, som sælges 
på en auktion på Flensborg Bibliotek 
i Nørregade lørdag den 8. oktober kl. 
11-12.30.
Kl 13 afsluttes dagen med en koncert.
Alt lige fra gamle malerier til julesnaps 
kommer under hammeren. Der bliver 
en kort introduktion til de enkelte gen-
stande, som alle har noget med det 
danske at gøre. 
Auktionarius er bibliotekets formand, 
advokat Chr. Jürgensen, og næstfor-
mand, leder af Offener Kanal i Flens-
borg, Bjarne Truelsen.
Deltagelse inkl. morgenkaffe er gratis.

Fra lørdag 1. oktober kan du downloa-
de auktionskataloget på www.dcbib.
dk eller hente det på biblioteket. Gen-
standene kan besigtiges på Flensborg 
Bibliotek fra 1. oktober.

KORKONCERT
Kl. 13 synger Off Beat i udlånet. Det 
er et ottestemmigt rytmisk kor, som 
har lidt over 30 medlemmer med en 
aldersspredning fra 20-60 år. Anne 
Rossau har været dirigent for koret 
med base i Aarhus siden 1994. Reper-
toiret spænder vidt – fra jazz, latin og 
viser til rock og pop. 
Fri entré.

Podium um die Schlei
[KONTAKT] Der SSW in Schles-
wig und die SSW-Kreisverbände 
Schleswig-Flensburg und Rends-
burg-Eckernförde/ Kiel laden ein zu 
einer öffentlichen Veranstaltung um 
die Wasserqualität der Schlei und die 
Massnahmen an der Füsinger Au am 
Mittwoch, 5. Oktober.
Um 17.30 erfolgt ein Ortstermin an 
der Füsionger Au in der Gemein-
de Schaalby an der Brücke Ecke 

Scheidörferstrasse/ Raiffeisenstrasse.
Um 19 Uhr findet eine Podiumsdis-
kussion im Slesvig Roklub, Luisenbad 
6 in Schleswig statt, moderiert von Karl 
Walther vom Schlei - Informations- 
und Erlebniszentrum SIEZ - mit den 
Teilnehmern: Flemming Meyer, SSW 
Mdl, Dr. Michael Trepel, Land SH, 
Karsten Stühmer, Gemeinde Schaalby 
und Holger Steen, Kreis SL-Fl.

Skovtur og æblefest
[KONTAKT] Lørdag den 15. oktober 
byder SSF Husum og Omegn på en tur 
til Gråsten.
Der er æblefestival i byen, Og det 
kombineres med, at distriktet også har 
noget af en tradition for at besøge sko-
vene i Sønderjylland. 
Der er busafgang fra Neue Freiheit i 
Adolf Brüttsgade klokken 8:20. An-
kommet i Gråsten, begynder dagen 
med en vandring i Roden Skov. Turen 
er på cirka 5 km, og der er afsat et 
par timer til den, så også små børn og 

bedsteforældre kan følge med. 
Siden fortæres madpakkerne, som del-
tagerne selv har med.
Når de er sat til livs, har man det me-
ste af eftermiddagen til at udforske en-
ten slotsparken eller æblefestivalen på 
havnen, inden bussen kører hjemad 
igen klokken 16:45. 
Tilmelding senest 1. oktober på ca-
spersen.dany@gmail.com eller 0152 
0135 1285.
 ph
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