
UGENs OVERSKRIFTER

Læs mere på KONTAKT side xLæs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 4

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Læs mere på KONTAKT side 5

SYDSLESVIG TIL MESSE I HERNING

LEDER

Flensborg Avis -  torsdag den 3. marts 2016 - side 1

Blues I.
[KONTAKT] Blues Overdrive gæster vestkysten.

Vor mand
[KONTAKT] Horst Schneider er eneste mindretals-
kandidat til seniorrådsvalget i Flensborg.

Blues II.
[KONTAKT] Thorbjørn Risager og band giver kon-
cert i Egernførde.

Vind en bus
[KONTAKT] Vil man have en bogbus til årsmøde i 
år, er det nu, ønsket skal fremsættes.

[KONTAKT] Skandinaviens største 
leverandør af gode ferieoplevelser - 
»Ferie for Alle« i Herning - fandt sted 
i afvigte weekend. Her kunne folk gå 
amok i udlandsrejser, danmarksferie, 
camping, golf og udeliv fordelt på 10 
haller. Og lade sig inspirere i 120 gra-
tis rejseforedrag.
Og midt i det hele stod Grænsefor-
eningen og Sydslesvigsk Forening (SSF) 
samt Feriebørnskontoret for 6. år i 
træk og præsenterede det aktuelle og 
det historiske Sydslesvig som rejse- og 
udvekslingsmål.
Med konsulenterne Claus Jørn Jensen 
fra Grænseforeningen og Tine And-
resen fra Sydslesvigsk Forening som 
de bærende søjler - godt bakket op af 
såvel folkevalgte som medarbejdere - 
nåede man i Sydslesvig-standen i løbet 
af messens tre dage at komme i kon-
takt med en pæn del af de ialt 61.000 
besøgende.
Interessen for Grænseforeningen og 
Sydslesvig var der, fortæller vore aktive 
udsendte. Ikke mindst quizzen, hvor 
man kunne vinde et weekendophold 
på Christianslyst, og de sponsorerede 
Flensborg-øller faldt i god jord hos 
publikum.
Og sjovt havde det også været, sagde 
de.

To, der hyggede sig med hinanden og 
avisuddeling: Uwe Jacobsen og Carsten 
Petersen fra Flensborg.

PR og 
sjov

Interesserede publikummer ved Sydslesvig-standen. (Fotos: Tine Andresen)

Ikke mindst quizzen gjorde lykke.

SSF-FUer Annette Neumann t.v. var god til at diskutere med folk.

[KONTAKT] Det er mere end et 
skulderklap til det danske min-
dretal i almindelighed og SSF 
i særdeleshed, at den danske 
regering i stigende omfang tager 
mindretallet med på råd, når det 
gælder det grænseoverskridende 
samarbejde i bredeste forstand 
- f.eks. nu ved at konkretisere 
realiseringen af regeringens Tysk-
lands-strategi.
I denne anerkendelse og ind-
dragelse ligger der imidlertid et 
kæmpe ansvar. Her er det ikke 
nok med romantiske følelsesflosk-
ler. Her skal der kontante ideer 
og konkrete forslag på bordet, 
især m.h.t. fremskrivning af dansk 
eksport sydpå men også for at 
motivere til flere tyske investerin-
ger i Danmark.
Og dem kan det danske mindre-
tal som beliggende i Tyskland og 
som regel også sprogligt, kulturelt 
og økonomisk velbevandret i 
danske som tyske forhold givet 
bidrage til.
Når den danske regerings Tysk-
lands-strategi ved siden af Fe-
mern Bælt-regionen og Jyllands-
korridoren samt det dansk-tyske 
grænseland satser på det sydtyske 
område, og opgraderer det dan-

ske handelskontor i München til 
generalkonsulat og innovations-
center, sker det ud fra en erken-
delse af, at her er der hidtil uud-
nyttede muligheder - ikke mindst 
også deltagelse i de utroligt man-
ge specialmesser, der arrangeres i 
Tyskland.
Den danske regering satser i sin 
Tysklands-stategi på at kunne 
tilføre Tyskland og verden dansk 
knowhow inden for grøn omstil-
ling, byggeri og digitalisering.
Og sidst men ikke mindst vil den 
danske regering styrke sprogun-
dervisningen i tysk, det mest talte 
sprog i Europa.
Sydslesvigsk Forening vil gerne 
være behjælpelig - hvor vi kan, 
og hvor det ønskes - med at om-
sætte strategien og derved gøre 
Danmark mere synlig i Tyskland.

SYDSLESVIGSK FORENING

Publikationen kan hentes på 
www.um.dk

Dansk 
eksport



[KONTAKT] Mandag den 7. marts kl. 
19.30 bliver der et nyt »talerør«-fore-
drag på Flensborg Bibliotek, Nørrega-
de/ Norderstr. 59. Cecilie Cedergren, 
der studerer religionsvidenskab og 
samfundsfag, fortæller, hvordan islam 
blev danskerens ”fjende«.
I den offentlige debat bliver ”mus-
limer” ofte en fællesbetegnelse for 
en gruppe, som er anderledes end 
danskere. Med baggrund i religions-
videnskab sætter Cecilie Cedergren 
spørgsmålstegn ved denne opfattelse 
af islam i Danmark.
Cecilie stiller i sit foredrag skarpt på, 
hvorfor muslimer opfattes så negativt 
i Danmark. Svaret på dette spørgsmål 
findes ikke ved at kigge på karakter-
træk ved muslimer, men ved at vende 
blikket indad og se på forestillinger om 
det at være dansk.
”Talerør«-foredragsholderne er stude-

rende fra Århus Universitet, som arbej-
der med den nyeste forskning på hver 
deres område. Foredragene kombine-
rer akademisk viden og underholdning 
og gør ny viden hverdagsrelevant.
Entré: 5 euro, studerende 2 euro.
Arrangeret af Dansk Centralbibliotek, 
SSF Flensborg by og Den slesvigske 
Kvindeforening.

4.
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet – rundt om Nyhus Sø, fra Exe i 
Flensborg kl. 9.30
SSF/SSW Flensborg by og SSF Flensborg amt: Forårsfest på Flensborghus kl. 19
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Hygge på Flensborghus kl. 14.30
SSF-distrikt Sild: Filmklub i kulturhuset kl. 19
SSF-distrikt Egernførde: Tilbageblik på 2015, Medborgerhuset kl. 15 - Banko på skolen 
kl. 19.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Pakkelotto i forsamlingshuset kl. 20
SSW-distrikt Satrup-Sørup: Generalforsamling på Satrup Skole kl. 19.30

5.
SdU: Petanque-vinterstævne i Ringe/Fyn, afgang fra Tarup kl. 7 og P+R Nordkreuz kl. 
7.15
Aktive Kvinder Sydslesvig: Weekendstævne på Christianslyst 5.-6.3.
SSF-distrikt Lyksborg: Loppemarked på skolen kl. 11-15
SSF-distrikt Tarp/Jerrishøj: Hygge for alle i Trene-Skolen kl. 14.30-16.30
SSF-distrikt Sild: Workshop med sten og perler i kulturhuset kl. 10-16

6.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
Sporskifte Menighed: Generalforsamling i Det Danske Hus kl. 14
Tønning Menighed: Salmesangsaften i kirkesalen kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Påskebasar i forsamlingshuset kl. 10-17

7.
SSF Flensborg by, Dansk Centralbibliotek og Den Slesvigske Kvindeforening: Foredrag 
med Cecilie Cedergren om ”Folkeånd og fremmedhad” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF- og SSW-distrikt Lyksborg: Generalforsamlinger på skolen kl. 19
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling i Mines Minde kl. 19.30
SSF-distrikt Læk: Generalforsamling i pensionistboligernes klublokale kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus ved forsamlingshuset kl. 15, børneprogram ”vinduespynt” kl. 
16
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl. 19.30-21
SSW-distrikt Slesvig: Generalforsamling på Slesvighus kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-21.30

8.
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i 
Hjemmet kl. 19.30
Biffen Flensborg:”Guldkysten” vises på Flensborghus kl. 19.30
Kobbermølle Kvindeforening og ældreklubben: Klubmøde på skolen
Lyksborg Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 15.30
SSF- og SSW-distrikt Store Vi: Generalforsamlinger på skolen kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Midtangel Seniorklub: Bowling med WII på Satrup Skole kl. 15-17

9.
SSFs Humanitære Udvalg: Causeri med Karin Johannsen-Bojsen om sydslesvigske selvbio-
grafier 1920-1990 ”En skitse” på Flensborghus kl. 14.30
Dansk Centralbibliotek, SSW og Historisk Samfund for Sønderjylland: Foredrag med Hans 
Schultz Hansen om ”H.P. Hanssen” på Flensborg Bibliotek kl. 19 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Harreslev: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Medelby og omegn: Generalforsamlinger på skolen kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Generalforsamlinger i Gelting Forsamlings-
hus kl. 19.30
Agtrup Kvindeforening: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19.30
Nibøl Seniorklub: Kaffe- og filmeftermiddag i foreningshuset kl. 15
Sild Danske Menighed: Seniorklubbens spisning i klublokalet i Kejtum kl. 12.30
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling i Mårkær Børnehave kl. 19.30
SSF-og SSW-distrikt Isted/Jydbæk: Generalforsamlinger i Jydbæk forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14.30

10.
Det lille Teater Flensborg: Jubilæumsforestilling – ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i 
Hjemmet kl. 19.30
SSF: Koncert med Basix på Flensborghus kl. 20
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl og SSW-distrikt Skovlund og omegn: Generalforsamlinger i 
Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
Læk Kvindeforening: Generalforsamling kl. 19.30
SSF Husum og Ejdersted amter samt Humanitært Udvalg: Forårstræf med filmen ”Rud-
bøl” for seniorer på Husumhus kl. 14.30
SSF-distrikt Rendsborg/Bydelsdorf: Balinesisk aften i Ejderhuset kl. 19
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser ”Guldkysten” kl. 19.30 
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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[KONTAKT] Når Karin Johannsen-Boj-
sen onsdag den 9. marts kl. 14.30 på 
Flensborghus fortæller om sydslesvigsk 
erindringslitteratur, drejer det sig både 
om værker af kendisser og af menne-
sker, der uden at høre til mindretallets 
top dog har gjort en livslang indsats for 
dansk kultur.
Nogle af erindringerne som Svend 
Johannsens og Franz Wingenders er 
frem for alt saglige, med vægten lagt 
på det politiske og kulturelle område. 
Andre som Kronikas, H.F. Petersens, 

Bernhard Hansens og Bøgh Andersens 
afslører i højere grad personen bagved 
både gennem deres  indhold og stil, 
som ikke kan forveksles med nogen 
andens.
Tilsammen giver disse værker et ene-
stående indblik i folkedelens udvikling 
og identitet i perioden 1920 - 1990.
På grund af kaffebordet beder Hu-
manitært Udvalg om tilmelding til 
Bysekretariatet, tlf. 0461 – 14408 126, 
senest fredag den 4. marts.

Sagen frem for alt -
eller også personen?

Folkeånd og fremmedhad

Cecilie Cedergren. (Foto: privat)

[KONTAKT] SSF Rendsborg by og 
voksenundervisningen inviterer til li-
nedance-eftermiddag med workshop 
med Annemarie Wichmann-Hansen 
og hygge, dans og mad lørdag den 12. 
marts kl. 13-17 i Ejderhuset, Brandts-

gade 29, Bydelsdorf.
Her kan tidligere deltagere få genop-
frisket de danse, de allerede har lært. 
Man medbringer drikkevarer til eget 
forbrug samt en lille ret eller kage til 
en fælles buffet. Kaffe og te er der 

sørget for.
Pris 10 euro; minimum 12 deltagere.
Spørgsmål og bindende tilmelding via 
annemarie@wichmann-hansen.com 
eller Dansk Sekretariat, 04331-4388 
077 onsdag og torsdag 8.30 – 13.00.

Linedance-kursus Bydelsdorf

[KONTAKT] Ingrid-Hjemmet i Flens-
borgs nordlige bydel er en af Dansk 
Skoleforenings ældste og største bør-
nehaver. Den blev grundlagt i 1925 og 
i 1941 opkaldt efter Dronning Ingrid, 
flere gange udbygget og moderniseret, 
fortæller institutionens daglige leder 
Sylvia Purrucker med en vis stolthed i 
anledning af Slesvigsk Kreditforenings 
besøg hos børnene og medarbejderne 
på Ingrid-Hjemmet sidst. 
Formanden for kreditforeningens 
tilsynsråd Hans U. Harck og direktør 
Andree Paulien kom ikke tomhændet 
denne dag, men havde en check på 
500 euro med, som skal bruges til mo-
torik-projektet »Krop og bevægelse«, 

som er en af hjørnestenene i børne-
havens pædagogiske arbejde, fortalte 
Sylvia videre.
Dette støttes ved såvel indendørs som 
udendørs aktiviteter. Der findes kun 
få offentlige legepladser i bydelen, så 
børnene har i deres fritid kun begræn-
set mulighed for at stimulere deres 
behov for bevægelse. Derfor er det 
vigtigt, at de kan bruge deres energi 
og udleve deres fantasi, mens de er i 
børnehaven.
De eksisterende muligheder for bør-
nenes fysiske udfoldelse fremstår i 
dag kedelig og uinspirerende. Vi kan 
for eks. ikke hænge redskaber op fra 
loftet, derfor prøver vi at samle penge 

sammen, således at vi kan få et hen-
sigtsmæssigt motorikrum, som der ikke 
er plads til på vores normale budget, 
pointerede lederen af institutionen.
Allerede i flere år har kreditforenin-
gens direktion og tilsynsråd givet af-
kald på julepenge og i stedet besluttet 
at give penge til sociale formål inden-
for mindretallets rækker.
Dette er i mellemtiden blevet til en 
god tradition i den gamle lånekasse fra 
20erne, der snart kan se tilbage på 90 
års virke og stadig lever i bedste vel-
gående, nu på den nye adresse i Sto-
regade/ Große Straße 4, fremhævede 
kreditforeningens daglige leder Andree 
Paulien.

Pengegave til børnehave

F.v.: Hans U. Harck, formand for til-
synsrådet, Sylvia Purrucker, leder af 
Ingrid-Hjemmet, og Andree Paulien, 
direktør i kreditforeningen, sammen 
med nogle af børnehavebørnene. (Fo-
to: privat)



[KONTAKT] SSF Flensborg by havde 
indstillet to kandidater til nyvalg af 
Flensborg bys kommunale ældsteråd, 

»Seniorenbeirat«. 
Den ene er Horst Schneider, fhv. 
forretningsfører for mindretallets ung-

domsorganisation SdU. Horst vil især 
lægge vægt på emnerne mobilitet, by-
udvikling og finansforhold i relation til 
alle ældres behov i det offentlige rum.
Fra SSF Flensborg By opfordres alle, 
der har fået tilsendt valgbilagene i 
Flensborg, til at sætte deres kryds hos 
Horst Schneider.
SSF havde derudover indstillet en 
yderligere kandidat, nemlig Friedrich 
Heyduk fra Mørvig. Desværre måtte 
han trække sig med kort varsel på 
grund af sygdom.
Hans navn figurerer dog stadig på 
valglisten.
Alle, der ville have stemt på Heyduk, 
bedes i stedet sætte deres kryds ved 
mindretallets nu enenste kandidat, 
Horst Schneider, anbefaler SSF Flens-
borg By.

HUSUM OG EJDERSTED

DRAGE-SVAVSTED I.

SENIORRÅDSVALGET I FLENSBORG

LÆK

SUNDHEDSTJENESTEN
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FLENSBORG-BIFFEN

HØJSKOLEDAG PÅ VALSBØLHUS

[KONTAKT] De danske foreninger i 
Læk arrangerer marked for kvinder, 
»Weibermarkt fredag den 11. marts kl. 
18-21 i Læk Danske Skoles sportshal.
Kvinder sælger til kvinder, hvad kvin-

der interesserer sig for. Alt fra sko til 
hat, dekorationer og meget mere. 
Adgang kun for kvinder. Der tilbydes 
vand, øl, sekt eller kaffe og lidt spise-
ligt. Desuden kan der købes grillpølser.

Kun for kvinder

[KONTAKT] Læk Ungdomsforening 
indbyder til generalforsamling fredag 
den 18. marts klokken 20 i UFs klub-
hus - Provst Nissens Vej/ Propst-Nis-
sen-Weg 59 i Læk/ Leck.
Dagsordenen bliver ifølge vedtægter 

med bl.a. beretninger, valg til bestyrel-
sen og ændring af kontingent. Forslag, 
som ønskes behandlet på mødet, skal 
være formanden i hænde senest den 
10. marts.

pbv. Sven Johannsen

UF-generalforsamling

[KONTAKT] Dansk Sundhedstjenste 
indbyder til offentligt foredrag ved 
socialrådgiver Jan Bahr om personlig 
fuldmagt, altså om »Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung«, onsdag den 16. 
marts kl. 19-21 i Sundhedscentret, 
Skovgade/ Waldstr. 45 i Flensborg.

Der tages fokus på spørgsmålet »Hvor-
dan sikrer du, at din vilje bliver tilgo-
deset, hvis du kommer ud for ulykke 
eller sygdom, der gør dig ude af stand 
til at formidle dine ønsker?«
Sundhedstjenesten beder om tilmel-
ding på 0461-570 580 eller info@
dksund.de inden 15. marts.

Om personlig fuldmagt

[KONTAKT] Tirsdag den 8. marts 
19:30 viser Flensborg-Biffen i Flens-
borghus-biografen den danske spille-
film Guldkysten fra 2015, instrueret af 
Daniel Dencik 
Daniel Dencik har med ’Guldkysten’ 
kastet sig ud i et ambitiøst periodedra-
ma inspireret af virkelighedens begi-
venheder. Året er 1836, og den unge 
botaniker Wulff bliver sendt et år til 
Afrika for at tilse arbejdet med en kaf-
feplantage. Hans bedste intentioner og 
overbevisninger er snart konfronteret 
med en barsk virkelighed domineret af 

slavehandel og utrolig brutalitet.
Filmen er optaget i Ghana.
BT betegnede Guldkysten som ”en 
modig film, der både udfordrer vores 
tanker og river i vores sanser”.

Barske »Guldkysten« 

[KONTAKT] Dansk Kirke i Sydslesvig 
inviterer igen til højskoledage på Vals-
bølhus fra marts til oktober - denne 
gang om klosterbevægelsen i Europas 
kirke- og kulurhistorie. Der inviteres til 
et weekendophold i benediktinerklo-
stret Königsmünster i Meschede som 
afslutning på forløbet.
Udførligt program med alle foredrag 
etc. ligger ude i de danske kirker i Syd-
slesvig og på www.dks-folkekirken.dk
Højskoledagene byder på en rejse 
gennem historien. Første højskoledag 
er lørdag den 19. marts kl. 9.30, hvor 
prof. em. i middelalderhistorie Brian 
Patrick McGuire lægger ud med to 
forelæsninger, dels en oversigtsfore-
læsning, dels et foredrag om Tysklands 
apostel Bonifatius.
De næste højskolelørdage, hver gang 

med tre foredrag fra kl. 9.30 bliver 
den 23. april, den 28. maj, den 17. 
september og den 8. oktober. Blandt 
de øvrige foredragsholdere skal næv-
nes Grethe Bay (kunst og arkitektur), 
universitetslektor Carsten Selch Jensen 
(klostret i lokalsamfundet med Ribe 
som eksempel), sognepræst Thomas 
Hornemann-Thielcke (Athos i Græ-
kenland) og sydslesvigske præster.
Deltagere er velkomne til både hele 
serien eller enkeltlørdage/ foredrag - 
eller klosteropholdet.
Man er velkommen til at forhøre sig 
nærmere, henholdsvis at vise sin in-
teresse hos Finn Rønnow, tlf. 04639 
823, Ea Dal, tlf. 0461 25986, Jacob 
Ørsted, tlf. 0461 56446 eller Preben 
K. Mogensen, tlf. 0461 43376.

pkm

Om klostre i kirke-
og kulturhistorien

Korbuen i klosterkirken Abtei Königsmünster.

Mindretalskandidaten

Horst Schneider, det danske mindretals 
eneste kandidat til Seniorenbeirats-val-
get i Flensborg, efter at Friedrich He-
yduk grundet sygdom måtte melde fra 
men altså fortsat figurerer på stemme-
sedlen. (Foto: Sebastian Iwersen)

[KONTAKT] Fredag den 11. marts 
holder SSF Drage-Svavsted general-
forsamling klokken 19:30 som altid i 
Drage Forsamlingshus, Achterum 20, 
Drage. 
På valg er næstformand Heike Huster 
og kasserer Frederik Pers. 
Distriktet har haft en medlemsfrem-
gang på 4% det seneste år og har nu 
147 medlemmer.

ph

Formand Nadine Baumann-Petersen 
kan glæde sig over medlemsfremgang. 
(Foto: Peter Hansen)

Ser på året der gik

KONTAKT] Når The Blues Overdrive 
fredag den 18. marts spiller i Bredsted, 
byder SSF Husum og Ejdersted amter 
sine medlemmer på gratis transport 
fra Tønning, Frederiksstad, Husum og 
Hatsted, hvis blot der er tilslutning nok 
til at fylde en minibus. 
Ikke-medlemmer kan køre med, men 

må betale 10 euro for det. 
Ring til et af sekretariaterne for tilmel-
ding. 
The Blues Overdrive spiller solid, sve-
dig sydstatsblues. Tekster fra de ende-
løse landeveje, fra bomuldsmarkerne, 
fra barerne og bulerne. 
Skønt det meste er skrevet af en af 

rødderne selv, Martin Olsen, er lyden 
absolut sydstatslig. Det mente i hvert 
fald den jury, der sidste år valgte deres 
seneste almbum Clinch til årets euro-
pæiske bluesudgivelse. 
Check lyden på https://www.youtube.
com/watch?v=E52jC8zNZPY
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Gratis tur til kultur
The Blues Overdrive.
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DISKUTIEREN GRENZKONTROLLEN

THORBJØRN RISAGER

[KONTAKT] Fredag den 18. marts 
kl. 20 giver Thorbjørn Risager & The 
Black Tornado blues-koncert »Songs 
from the Road« i Medborgerhuset, 
Egernførde, indbudt af SSF. 
Thorbjørn Risager og hans velspillede 
sorte tornado er noget af en succeshi-
storie. 
Bandets otte medlemmer tilbagelæg-
ger hvert år ca. 40.000 km i deres 
tourbus og har optrådt hen imod 800 
gange i over 20 forskellige lande.
Det er de mange lange ture og timer 
sammen på landevejen, på scenerne 

og i tourbussen, der har givet bandet 
en helt utrolig stærk inspiration til bå-
de melodi og tekst. Thorbjørn Risagers 
sprøde og dybtfølte vokal kradser ind i 
sjælen og river én med rundt i et fan-
tastisk tekstunivers, hvor kærlighedens 
veje ender blindt og man mærker lan-
devejens mange kilometer løbe rundt i 
blodet på bandet. 
Billetter: ssf-billetten.de, tlf. +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter eller ved 
indgangen.

Blues i Egernførde

[KONTAKT] Das Schengener-Abkom-
men galt einmal als Symbol für das 
Erfolgsmodell Europäische Union. In 
Zeiten der Flüchtlingskrise werden 
offene Grenzen als Bedrohung wahr-
genommen. Immer mehr europäische 
Regierungen führen wieder Grenz-
kontrollen ein. Und mehr noch: Die 
Idee eines politisch und wirtschaftlich 
geeinten Europas in gemeinsamen 
Grenzen wird grundsätzlich in Frage 
gestellt.
Das Julius-Leber-Forum der Hambur-
ger Friedrich-Ebert-Stiftung lädt ein zu 
einer Diskussionsveranstaltung über 
die Zukunft Europas: »Europa an sei-
nen Grenzen - Bye bye Schengen?« 
am 17. März um 19 Uhr im Schiff-
fahrtsmuseum Flensburg.
Gäste im Podium sind Troels Heeger 

(Berlin-Korrespondent »Berlingske«), 
Siegfried Matlok (ehem. Chefredakteur 
»Der Nordschleswiger«), Birte Pauls 
(MdL, Sprecherin für deutsch-dänische 
Zusammenarbeit der SPD-Fraktion im 
Landtag Schleswig-Holstein), und Ulri-
ke Rodust (Mitglied des Europäischen 
Parlaments).
Moderiert wird die Veranstaltung von 
Sebastian Schäffer (Gründer und Inha-
ber SSC Europe / Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für den Donau-
raum und Mitteleuropa in Wien).
Im Anschluss besteht bei einem Imbiss 
die Gelegenheit zum Gedankenaus-
tausch.
Anmeldung: hamburg@fes.de
www.fes.de/lnk/1-8.
www.julius-leber-forum.de

Bye Bye Schengen

[KONTAKT] Projekt KursKultur holder 
igen et kultur- og netværksmøde den 
17. marts kl. 16 - 20. Emnet er ”Kultur 
på tværs” med fokus på det tværgåen-
de samarbejde.
Josefine Albris fra Golden Days Festi-
val (København) fortæller om deres 
succesfulde cross-over-projekter til for-
skellige målgrupper og Jean Rehders 
fra Hamburg-Kreativ-Gesellschaft præ-
senterer muligheder for at netværke 
på tværs.
Desuden giver både Steffi Kuthe fra 
Schloss Gottorf og Dirk Dillmann fra 
Sportpiraten Flensburg et indtryk af 

deres usædvanlige samarbejde.
Kulturaktører får i løbet af programmet 
mulighed for at finde den helt rigtige 
partner for et dansk-tysk projekt.
Tilmelding inden 11. marts: kulturregi-
on@region.dk
Kultur- og netværksmødet ”Kultur på 
tværs” er arrangeret af KursKultur og 
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfo-
kus.de
www.pendlerinfo.org
www.facebook.com/Region.SJSL

Netværksmøde

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Nørre-
gade i Flensborg kommer her med to 
gode - omend meget forskellige tilbud, 
nemlig fremstilling af grafiske tryk og 
bygning af redekasser:

GRAFISKE TRYK
Collografi & xerolitografi, lørdag/søn-
dag 19./20.3. 9.00-15.30-
Underviser: Verner Brems. Pris: 42 
euro + 10 euro materiale. Tilmelding.
Man medbringer arbejdstøj og egne 
tegninger.
Kurset kombinerer tryk og teknikker i 

grafik. Der arbejdes med dybtryk (col-
lografi) og plantryk (xerolitografi) men 
hverken med kemikalier eller giftige 
materialer.

REDEKASSE
Onsdag 9.3. 17-19. Underviser: Helge 
Bastiansen. Pris: Materiale. Tilmelding.
Er ens fugle trætte af reden og vil ger-
ne have et hus at bo i? Så vær med til 
at bygge en redekasse. 
Tilmelding på 0461-150140 eller ak-
ti@sdu.de.

To gode tilbud
Fra grafik-værkstedet. (Foto: Aktivitetshuset)

[KONTAKT] Lørdag den 27. februar 
inviterede vi i Drage-Svavsted SSF alle 
medlemmer og venner til en vinterfor-
nøjelse med mange forskellige hjem-
melavede kålretter og snaps.
Desværre var 26 personer ikke nok til 
at bestille mad udefra, men det viste 
sig at være langt bedre selv at lave 
maden.
De enkelte retter var blevet fordelt på 
bestyrelsesmedlemmerne. Og for dem 
var det godt nok et stort stykke arbej-
de, men maden var bare alle tiders. 
Vore gæster nød maden i al sin mang-
foldighed: Ni forskellige kålretter. Alle 
kunne smage på det, de havde lyst.

Aftenen startede med en sang, og 
meningen var, at aftenen skulle slutte 
med en sang. Men deltagerne var bare 
så sangglade, så de sang danske sange 
hele aftenen; kendte, der blev sunget 
uden problemer, og knap så kendte, 
som under megen moro krævede flere 
tilløb.
Efter maden fik alle en snaps eller to, 
men dem trængte vi også til, med alle 
de lækre kålretter, der var blevet spist.
Bestyrelsen havde købt nogle små 
chokolade-påskeharer og spegepølser 
som gevinster til minilotto.
Undertegnede vil gerne takke alle jer, 
der tager imod vores tilbud og gerne 

møder op.
Det er en stor glæde at arbejde for 
det, vi gør og er her i vores lille di-
strikt.
Det er dejlig at møde vore medlem-
mer og dem, som kommer fra andre 
distrikter, I er altid velkommen.
Nu vil jeg lige minde om vor gene-
ralforsamling den 11. marts klokken 
19.30.
Velkommen til alle, som har lyst at 
møde op. Kom med ideer og med ris 
og ros.

Nadine Baumann-Petersen
p.v.a. bestyrelsen

Bestyrelsen lavede selv maden
Til vinterfornøjelse i Drage Forsamlingshus. (Foto: privat)

[KONTAKT] ”Tag imod Guds Rige lige-
som et barn” er mottoet for dette års 
internationale bededag, som kvinder 
fra Kuba har foreslået tema, tekster, 
bønner og sange/salmer til.
Gudstjenesten i Ansgar Kirke, Flens-
borg Nord, på denne bededag fredag 
den 4. marts kl. 15 er forberedt og 
udformes af kvinder fra St. Marien, St. 
Gertrud, St. Petri, Diako, Frauenwerk 
og Ansgar, der har mødtes hver ons-
dag siden januar.
Efter gudstjenesten er alle velkomne 
til samvær og tag-selv-bord med ku-
banske specialiteter i menighedshuset, 
som kvinderne har tilberedt.
Dette fælleskirkelige, økumeniske pro-
jekt gennemføres verden over.
I Danmark er der således gudstjene-
ster ca. 60 steder. Og naturligvis er 
gudstjenesten ikke kun for kvinder, 
tværtimod.
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Gudstjeneste
i Ansgar

Kvinder fra St. Marien, St. Gertrud, St. Petri, Diako, Frauenwerk og Ansgar mødtes hver onsdag siden januar for at forberede 
den internationale bededag. (Foto: privat)

Bededags-plakaten.
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[KONTAKT] Onsdag den 9. marts 
kl. 19 på Dansk Centralbibliotek i 
Flensborg fortæller arkivar og forsk-
ningsleder ved Rigsarkivet i Aaben-
raa, Hans Schultz Hansen historien 
om en af de mest fremtrædende 
mindretalspolitikere i Slesvigs nyere 
historie, H.P. Hanssen og hans ind-
flydelse.
H.P. Hanssen (1862-1936) stod for 
et langsigtet forsvar for den danske 
nationalitet i Slesvig. Fra 1880erne 
var han hovedkraften i en gen-
nemgribende organisering af den 
danske bevægelse. Han ønskede at 
udnytte de muligheder, som den 
preussiske forfatning gav for politisk 
indflydelse, og han havde som den 
første blik for, hvor vigtigt det var at 
bevare danskhedens substans.
Han udgav avisen Hejmdal og 
repræsenterede de danske sønder-
jyder i den preussiske landdag og i 
den tyske rigsdag.
Foredraget er en del af foredrags-
rækken ”Mindretalspolitikere”, som 
kører henover foråret og efteråret 
2016. Her har man mulighed for at 
høre en række af regionens histo-
rikere fortælle om de danske min-
dretalspolitikere H.P. Hanssen, 
Gustav Johannsen, Ernst Christian-
sen, Berthold Bahnsen og Karl Otto 
Meyer.
Foredraget arrangeres af Forsk-
ningsafdelingen og Den Slesvigske 
Samling ved Dansk Centralbibliotek 
i samarbejde med Historisk Sam-
fund for Sønderjylland og SSW.
Entré 6 euro.
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Den første
moderne 
mindretals-
politiker

[KONTAKT] Sønderjyllands Symfoni-
orkester og sønderjyske/ sydslesvigske 
gymnasiekor spiller og synger berømte 
operakor af Wagner, Verdi, Rossini 
m.fl. onsdag den 16. marts kl. 20 i 
Idrætshallen i Flensborg. Dirigent er 
Bjarte Engeset.

Den danske bas Per Bach Nissen med-
virker som solist. Til daglig har han 
hele verden som arbejdsplads - blandt 
andet debuterede han på English Nati-
onal Opera i efteråret 2015. 
Billetter sælges via SSFs sekretariater 
og på www.ssf-billetten.de

Koncert med gymnasiekor
og dansk bas

Bassen Per Bach Nissen medvirker.

ALDERDOMSHJEM

[KONTAKT] Der indviteres til moder-
ne forårsbasar på Dansk Alderdoms- 
og Plejecenter i Flensborg fredag den 
11. marts kl. 14-16.
Der sælges moderne forårsdekora-

tioner i naturmaterialer, moderne 
brugsting og kreativ pynt til hjemmet. 
Tingene er delvist fremstillet sammen 
med beboerne.
Der kan købes kaffe og kage.

Moderne forårsbasar

[KONTAKT] Bibliotekets bogbus-
ser deltager hvert år i årsmøderne 
rundt om i Sydslesvig. På vegne af 
ens forening, børnehave, skole m.v. 
kan man ønske en bogbus til sit lo-
kale årsmøde.
Da biblioteket kun har to bogbusser 

at gøre godt med, forsøger man at 
fordele sig geografisk og komme ud 
til dem, der står for tur.
Sidste frist for at bestille en bogbus 
til årsmøde er mandag den 2. maj. 
Herefter træffes beslutning om, 
hvilke årsmøder bogbusserne del-

tager i.
Ring eller skriv til teamleder Nina 
Steensen, nls@dcbib.dk, 0461 
86970 - eller henvend dig til med-
arbejderne i bogbusserne. 

Bestil en bogbus
til dit årsmøde

Sidste frist for at bestille en bogbus til årsmøde er mandag den 2. maj. (Foto: DCB)

[KONTAKT] ”Rote Nasen”, Inge og 
Helmuth Dethlefs og Stefan Hart-
mann, underholdt på Hans Meng-Sko-
len i Vesterland sidst.
Sammen med skolen havde de to tid-
ligere og den ene nuværende forælder 
budt ind til et par hyggelige timer med 
eftertænksomme klovnesange, kaba-
retmusik og oplæsning. Der var gratis 
adgang, men publikum måtte gerne 
give et bidrag til støtte for skolen.
Næsten alle på Sild kender Inge, 
Helmuth og Stefan som hhv. kunstte-

rapeut, fhv. landmand og radiovært, 
men de tre har også skabt sig et navn 
med deres optræden som klovn, pia-
nist og oplæser. 
Inge, frontfigur i ”Rote Nasen”, er over 
80 år gammel, men har aldrig ladet al-
deren bestemme, hvad hun skulle tage 
sig af. Hun maler, fremstiller smykker 
og optræder som besøgsklovn for syge 
mennesker. Inge skriver nye sang-
tekster til kendte melodier, som hun 
fremfører forklædt som klovn. 
Inges mand Helmuth i samme alder 

ledsager på piano. Han er forresten 
også med i jazzbandet »Black Coffee«, 
der har stor forkærlighed for moderne 
skandinavisk jazz.
Stefan Hartmann ejer radiostationen 
”Syltfunk” og er tillige kendt som syn-
kronspeaker. Hans hobby er musik og 
litteratur.
Når de røde næser optræder, skifter 
Stefan mellem at synge sammen med 
Inge og læse op af sjove, ironiske dog 
også alvorlige og politiske tekster af 
digtere som blandt andre Busch, Rilke, 

Ringelnatz, Gernhard, Ried og Kon-
stantin Wecker (”Da muss doch noch 
irgendwas sein”).
Skoleinspektør Lisbet Mikkelsen Buhl 
takkede for en spændende og ander-
ledes aften og sluttede med ønsket 
om et gensyn en anden gang. De røde 
næser svarede omgående på dansk: 
”Vi vil gerne komme igen.”

wj 
 

”Vi kommer gerne igen!”
Helmuth Dethlefs er manden ved klaveret i gruppen »Rote Nasen«. Inge Dethlefs og Stefan Hartmann fra »de røde næser« synger Inges tekster til 

kendte melodier. (Fotos: privat)
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