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UGENs OVERSKRIFTER

Proms
[KONTAKT] SSF Flensborg by er medarrangør af
nytårskoncerten med bl.a. SASO (foto) på søndag.
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Projekter
[KONTAKT] Sydslesvigudvalget støtter fire projekter
i 2016.
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SYDSLESVIGUDVALGETs FORMAND

Foreslår sydslesvigsk flagdag
[KONTAKT] ”Jeg har med stor interesse noteret mig, at statsministeren
overvejer, at at de statslige myndigheder fremover skal flage med henholdsvis det grønlandske og det færøske
flag på deres respektive nationaldage”,
udtaler Kim Andersen, formand for
Sydslesvigudvalget.
Kim Andersen fortsætter: ”Jeg synes,
det er en smuk tanke, som også burde
omfatte det danske mindretal i Sydslesvig. Derfor har jeg skrevet til statsministeren og opfordret ham til også at

Finsk kæmpesucces

[KONTAKT] Birgit Teloy er ny oldfrue på Slesvighus.

[KONTAKT] Flensborg Filmklub ”Biffen” i Flensborghus-salen viser fortrinsvis nordiske film, og tirsdag den 9.
februar kl. 19.30 står Lapland Odyssey
(Napapiirin sankarit) på programmet.
Den svensk-finsk-islandske spillefilm
fra 2010 af finske Dome Karukoski er
ifølge dagbladet Information en ”ganske morsom og charmerende film,
hvor Karukoski lader den folkelige
udgave af den underspillede finske
humor folde sig ud”.
Fra handlingen: Janne er en døgenigt,
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Vestkystkultur
[KONTAKT] Efter en fin koncert med Almost Irish
(foto) venter næste event med Østre Gasværk.

EFTERLYSNING

Frimærke-interesserede
[KONTAKT] En frimærkeklub fra Århus-egnen har planlagt en tur til Sydslesvig, hvor medlemmerne ud over
at få en kulturel oplevelse også gerne
vil i kontakt med lokale, dansktalende
frimærke-interesserede - gerne en klub

i Flensborg eller Husum.
KONTAKT formidler gerne mellem
parterne.
Kontakt bernd@syfo.de hhv. 0461
14408 122, hvis der er interesse for at
møde klubben fra Århus-egnen.

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Sankelmark
kalder

[KONTAKT] Stammkomitee von
1864 og Sydslesvigsk Forening
indbyder alle interesserede til
den såkaldte Oversømarch lørdag
den 6. februar for sammen at
mindes de faldne fra Sankelmarktræfningen for 152 år siden og
den positive udvikling i fredens
og fordragelighedens ånd mellem
danske og tyske i almindelighed
og i det dansk-tyske grænseland i
særdeleshed.
Går man til fods i samlet flok, er
der afgang kl. 9.30 fra Nytorv/
Neumarkt i Flensborg, pause i
Bilskov/ Bilschau kl. 10.30-11 og
kransenedlæggelse ved mindesmærket i skoven ved Sankelmark
kl. 11.15.
11.30 afvikles selve mindehøjtideligheden, i år ved den danske
mindestøtte i Sankelmark, hvor
Jens Møller fra Regionsrådet Sydjylland og Museet Sønderjylland
er taler.
Også her nedlægges kranse, og
1. vers af Der er et yndigt land
synges.

11.45 er der mindehøjtidelighed
ved det østrigske mindesmærke
skråt overfor. Også her nedlægges kranse og 1. vers af SlesvigHolsten-sangen synges.
Alle steder møder man blot op;
der kræves ingen tilmelding.
Efter at den officielle del derefter
er afsluttet, arrangeres buskørsel
tur-retur til fællesspisningen i
Tarp, hvor man dog skal være tilmeldt for at kunne deltage.
Tilmelding kan ske via oeverseemarsch@ads-flensburg.de,
tlf. 0461 869328 hhv. fax 0461
869320.
Der har altid være danske deltagere i den såkaldte Oversømarch,
og antallet er støt stigende, efter
at begivenheden fra at være et
tysk-østrigsk arrangement omkring
årtusindskiftet udviklede sig til et
tysk-østrigsk-dansk samvirke.
Men der er altid plads til nogle
flere.
De er mere end velkomne.
SYDSLESVIGSK FORENING

spørgsmålet om, hvilken dato man så i
givet fald skulle vælge.
Mit eget bud er den 14. marts, hvilket
jeg også har foreslået statsministeren.
Den 14. marts er datoen for afholdelsen af folkeafstemningen i afstemningszone 2 i 1920, og dermed på en
måde mindretallets fødselsdag.
Jeg håber meget, at statsministeren vil
være positivt stemt og inddrage Sydslesvig i sine overvejelser vedrørende
flagdage”, afslutter Kim Andersen.

FLENSBORG-BIFFEN

Oldfrue
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undersøge mulighederne for at indføre
en flagdag for mindretallet i Sydslesvig.
Det vil efter min opfattelse understrege de stærke bånd mellem Danmark
og de danske syd for grænsen.
Jeg er også sikker på, at det ville være
en gestus, som ville blive mødt med
stor taknemmelighed i Sydslesvig, og
det vil samtidig medvirke til at øge
danskernes kendskab til mindretallet
og dermed til vores historie.
Jeg ved, at en mulig flagdag bliver
debatteret flittigt i Sydslesvig – også

så kæresten Inari kræver, at han i
hvert fald skal fuldføre én enkel mission. Janne skal skaffe en digibox. Ellers er det slut. Missionen i Laplands
fjerneste udørk er imidlertid ikke
problemfri, så Janne og to kumpaner
befinder sig pludselig på en rejse med
overraskelser.
Lapland Odyssey blev en kæmpesucces i Finland.
Filmen vises også i Slesvighus-Biffen
torsdag den 11. februar.

FÆLLES DANSK-TYSK BANEGÅRD

En gevinst for hele regionen
[KONTAKT] Flensborg kommune
fremlagde 1. februar en rapport om
en mulig udvidelse af banegården i
Flensborg-bydelen Weiche (Sporskifte)
til en fælles dansk-tysk banegård.
SSWs trafikpolitiske ordfører i landdagen, Flemming Meyer kommenterer:
”En udvidelse af banegården Weiche
til en dansk-tysk fjerntogstation ville
være et kæmpe udviklingsperspektiv
for hele grænselandet.
En fælles togstation ville ikke blot sikre
adgang til fjerntrafikken på begge sider
af grænsen, men også åbne mulighe-

der for forbedring og udvidelse af den
eksisterende togtrafik. Heriblandt den
tiltrængte forbedring af strækningen
Aarhus-Hamborg.
Der er fortsat lang vej til, at en fælles banegård og mulige forbedringer
kan blive en realitet. Det kræver ikke
blot penge men også, at de danske
og tyske togselskaber hopper med
på vognen. Rapporten er dog et godt
grundlag, som vores partnere nord og
syd for grænsen kan arbejde videre og
hverve fornødne investeringsmidler
på.

Vi i SSW er overbevist om, at en
dansk-tysk banegård er en kæmpe
udviklingschance for hele vores fælles grænseregion. Vi vil derfor presse
på for, at grænsebanegården kommer
højt op på dagsordenen i landdagen
og i landsregeringen i Kiel.”
Rapporten (”Gutachten”) ligger på
www.flensburg.de og drøftes fredag
den 19.2. kl. 17 Uhr i Europa-lokalet
på Flensborg rådhus, hvor alle interesserede er velkomne.

NORDISK INFORMATIONSKONTOR

Roine sø i Kangasala. (Foto: common.wikimedia.org, author: Cryonic07)

Finsk kultur i billeder
[KONTAKT] Nordisk Informationskontor starter årets program mandag
den 8. februar med det første af tre
foredrag om Finland og finsk kultur,
optakten til et årsprogram med fokus
på Finland.
Foredragsholderen Taina Hvidlykke
fortæller med billeder og ord om bl.a.
området ved Kangasala. Kommunen
ligger i det finske landskab Pirkanmaa
(Birkaland) i det vestlige Finland. Det
smukke område med skovdækkede

bjergkamme og klare søer har inspireret finske kunstnere igennem tiderne,
forfattere, digtere og kunstmalere
som Zacharias Topelius, Johan Ludvig
Runeberg og Eero Järnefelt. Byen Kangasala er venskabsby med Husby ved
Flensborg og naboby til Tampere og
Nokia.
De to andre foredrag, som følger 29.2.
og 14.3., handler om finsk guldalderkunst hhv. om moderne finske kunstnere.

Entréen er sat til 5 euro, der betales
ved indgangen.
Alle foredrag er på dansk og starter kl.
15 på Dansk Centralbibliotek.
De gennemføres i samarbejde med
Dansk Centralbibliotek og Sydslesvigs
danske Kunstforening.
Hele programmet: www.nordisk-info.
de
ER
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OKSBØL

Fastelavnsfest
[KONTAKT] Lørdag den 6. februar kl.
14.30 er der fastelavnsfest i Oksbøl
Forsamlingshus, Oxbüll Süd 8, Wees.
Bag arrangementet står Ves kommune
og SSF-distrikt Munkbrarup-Ves.
Katten slås af tønden, og når kattekongen og -dronningen er fundet, er der
sjov og leg.

Børnene bydes på sodavand, kager og
hotdogs, mens der er kaffe og kage til
de voksne.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men
eventuelt kan interesserede familier nå
at komme med ved omgående henvendelse til Niels Wolfsdorf, formand
for SSF Munkbrarup-Ves, 04631 8268.

JARUPLUND

SPORSKIFTE

Ordenssøster fortæller
[KONTAKT] Onsdag den 17. februar
kl. 19.30 kommer Søster Anna Mirijam fra København Til Det Danske
Hus i Flensborg-Sporskifte og fortæller
om sit liv som ordenssøster. Sammen
med tre andre nonner, der alle ikke er
fra Danmark men blev kaldt til, fordi
der var brug for dem, bor hun på klo-

Hygge med Grethe Bay
og de hellige tre konger
[KONTAKT] Jaruplund, Veding og
Sankelmark SSF-distrikt og Jaruplund
danske menighed inviterer til foredrag
tirsdag den 9. februar kl. 15 i kirkens
Iokaler med kunsthistorikeren Grethe
Bay, der fortæller om - og viser - de
hellige tre konger i kunsten.
Da de hellige tre konger, Kasper, Melchior og Balthasar kun er omtalt hos
Mattæus og tilmed ikke særligt nøje,
har de altid appellerel tilfantasien.

Hvor kom de fra? Hvem var de? Og
hvad skete der med dem bagefter?
For at tilfredsstille folks fantasi har digtere skrevet legender, og malere givet
en fremstilling forskellig fra sted til sted
og præget af tilblivelsestiden.
Dem kommer Grethe Bay med nogle
eksempler på.
Alle er velkomne.
Kaffe 2 euro.

UGEN
DER KOMMER

stret Nordvanggaard i Birkerød, hvor
de lever et moderne religiøst liv, der
også blev dokumenteret på DR1.
Der startes med en kort andagt.
Alle er velkomne.
Søster Anna Mirijam Kaschner skriver
om sig selv på religion.dk: Jeg er født
i 1970 i Werl, Tyskland. Jeg kom – ligesom min familie i den protestantiske
kirke, men konverterede i 1991 til
katolicismen. Jeg læste religionspædagogik i Paderborn og arbejdede i flere
år som pastoralassistent i forskellige
menigheder i Tyskland. I 1995 tog jeg
et år til Zimbabwe og Sydafrika som
missionær på tid og i 1997 trådte jeg
ind i kongregationen ”Missionssøstre
af det dyrebare blod” (Congregatio
Precioso Sanguine/ CPS).
I 2005 kom jeg til Danmark, hvor
vores orden har to konventer – et i
Birkerød, hvor jeg bor – og et i Rønne
på Bornholm.
Jeg har siden 2009 arbejdet om generalsekretær for den nordisk-katolske
bispekonference for Danmark, Norge,
Sverige, Finland og Island - og som le-

der af et kursus for voksne konvertitter
og dåbskandidater i Storkøbenhavn.
Udover det har jeg forskellige funktioner i bispedømmet København.
Emner, jeg gerne taler/ skriver om:
Ordensliv, spiritualitet/ trosspørgsmål,
mission, den katolske kirke.
SPAGETTI
Torsdag den 11. februar kl. 17 er der
en kort spagetti-gudstjeneste i Det
danske Hus - og bagefter spiser deltagerne sammen frem til kl. 18.30.
Tilmelding senest tirsdag den 9. februar.
WHISKY-AFTEN
SSF-distrikt Sporskifte i Flensborg arrangerer whisky-aften fredag den 19.
februar kl. 19.30 i Det Danske Hus
med caféstemning og livemusik.
Deltagerne smager forskellige slags
whisky og lytter til musik fra Skotland.
Der bliver lidt godt til ganen, og der
kan købes øl og vin.
Tilmelding nødvendig og senest mandag den 15. februar.

Søster Anna Mirijam. (Foto: privat)

NYTÅRSKONCERT

5.
SdU og Flensborg Bibliotek: Fastelavn for børn kl. 15
SSF: ”Hexerie eller Blind Alarm” i Egernførde - AFLYST
Flensborg SSF Skt. Hans: Bingo i Jørgensby-Skolen kl. 19.30
Vanderup UF: Ungdoms-generalforsamling på skolen kl. 16
SSF Sild: Filmklub i Kulturhuset i List kl. 19
SSF Gottorp: Nytårsstævne for tilmeldte på Slesvighus kl. 19
6.
SdU: Fastelavns-petanque i Tarup kl. 13
SSF Munkbrarup/Ves og Ves kommune: Fastelavn i Oksbøl Forsamlingshus kl. 14.30
Vesterland UI: Familielotto på Hans Meng-Skolen kl. 19
SSF Sild: Danse-workshop i List Kulturhus kl. 10.30-17.30
SSF Kiel Pris/Klaustorp: Fastelavn i Christianshus for børn kl. 13, for voksne kl. 19
7.
SSF, SASO og Schlagzeugschule Schreiber: Nytårskoncert i Idrætshallen, Flensborg kl. 15
Flensborg SSF Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
SSF Egernførde og menigheden: Fastelavn i Medborgerhuset kl. 14.30
8.
Nordisk Info og Flensborg Bibliotek: Taina Hvidlykke om ”Finland og finsk kultur” kl. 15
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Fastelavn på skolen kl. 14.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
SSF, SSW og Aktive Kvinder Før: Generalforsamlinger
SSF Hatsted: Bogbus ved forsamlingshuset kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Fastelavn i Ansgarsalen kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45 – 21.30
9.
Det lille Teater Flensborg: ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet kl. 19.30
Biffen Flensborg: ”Lapland Odyssey” på Flensborghus kl. 19.30
SSF: Dansk Danseteater med ”Ildfuglen” på Husumhus kl. 20
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark samt menigheden: Foredrag med Grethe Bay om ”De Hellige Tre Konger i kunsten” i kirken kl. 15
Kobbermølle Kvindeforening og ældreklubben: Klubmøde på skolen
Lyksborg Kvindeforening: Fastelavn på skolen kl. 15.30
Vanderup UF: Generalforsamling i Dörpshuus kl. 20
SSF Hytten/Okslev: Generalforsamling på Askfelt Skole kl. 19.30
Midtangel Seniorklub: Foredrag ved Preben Vognsen om ”Hurtigruten” i Damholm Forsamlingshus
kl. 15
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
10.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med Erik Jensen om ”Knudsborgs historie og gildets tilblivelse”
på St. Knudsborg i Flensborg kl. 14.30
SSF Flensborg by, Flensborg Bibliotek og kvindeforeningen: Foredrag med Nikolaj Andersen om
”Verdens lykkeligste folk” på biblioteket kl. 19.30
Aktive Kvinder Flensborg: Generalforsamling på Aktivitetshuset kl. 19
Flensborg SSF Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
De danske foreninger i Agtrup: Søren Ryge Petersen præsenterer sin bog ”Min barndom” i forsamlingshuset kl. 19.30
Nibøl Seniorklub: Kaffe og spil i foreningshuset kl. 15
SSF Rendsborg/ Bydelsdorf og menigheden: Filmen ”Eksperimentet” i kirken kl. 19.30
SSF og SSW Moldened: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
11.
Det lille Teater Flensborg: ”Søsteren, der ikke vendte hjem” i Hjemmet kl. 19.30
SSF Flensborg By, Amt og Harreslev: Lykke Friis om ”Hund efter Tyskland” på Harreslev Skole kl.
19.30
Sporskifte menighed: Spagetti-gudstjeneste i Det Danske Hus kl. 17
SSF og SSW Tarp/Jerrishøj: Generalforsamlinger i Haus an der Treene kl. 18.30
SSF og SSW Rendsborg/ Bydelsdorf: Generalforsamlinger i Ejderhuset kl. 18.30
SSF Gottorp amt: Filmen ”Lapland Odyssey” i Slesvighus-Biografen kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Heer drååwe we üs
5.
Friisk Foriining: Wunterfäst ma gräinküüljääsen am e klook soowen aw “Fraschlönj” önj Risem.
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Sønderjysk AmatørSymfoniOrkester/ SASO.

Last night of the proms
[KONTAKT] SSF Flensborg by, Sønderjysk AmatørSymfoniOrkester/ SASO
og den flensborgske slagstøjsskole
Schreibers Classic Percussion inviterer
til festlig nytårskoncert med populære
melodier søndag den 7. februar kl. 15
i Idrætshallens koncertsal i Flensborg.
Med koncerten ”Symsymfoni” praktiseres et nyt grænseoverskridende
samarbejde.
Holger Schreiber fra slagtøjsskolen håber, at nytårskoncerten i sin nye form
får et stænkt af Royal Albert-Hall og de
populære proms and circumstanceskoncerter dér - inkl. fællessange.
Programmet er lagt an på international
stemning, fra Wien til London.
Publikum opfordres til at medbringe
hatte, guirlander m.m. til den store
finale, som bl.a. omfatter Elgars berømte pomp and circumstances, hvor
publikum inddrages med skæmt og
sang á la last proms. Teksten, publikum skal synge, er dog lokal - passende til lejligheden ved denne første
grænseoverskridende koncert. Også
andetsteds i programmet er publikum
med på sang, nemlig i en helt speciel
version af Amazing Grace – for solo-

stemme, symfoniorkester, marimbaorkester, sækkepibe og – ikke mindst
– publikum.
Kompetent og charmerende dirigeres
alt af SASOs faste dirigent Bettina
Hahn.
Publikum fra begge sider af grænsen
får fra starten Wiener Filharmonikernes nytårsprogramm med symfoniorkester på skift med marimba
steelband, som her er avanceret til
Classic Percussion; fire medlemmer,
der både fungerer som slagtøjsgruppe i
symfoniorkesteret og som selvstændigt
marimbaorkester.
Man får bl.a. musik af Strauss, Mozart, Brahms, Elgar og Lehar.
Selvfølgelig kommer ”An der schönen
blauen Donau” ikke til at mangle, og
sikkert kan publikum også være på at
høre den berømte xylofon-galop ”Cirkus Renz”.
Også marimba-drengene fra Slagtøjsskolen Schreiber er højaktuelle med
endnu én førstepris-vinder fra Jugend
Musiziert. De leverer bl.a. i anden
afdeling en version af Montis Czardas
med to duellerende solister.
Da der jo her også er tale om slagtøjs-

skolens traditionelle nytårskoncert,
kommer publikum også til at opleve
nogle helt små, mikro-marimba med
bl.a. to otte års slagtøjs-drenge, der har
deres store debut ved denne koncert
At anden del af koncerten så musikalsk flytter fra Wien nordpå til England og Skotland, bytter den fornemme wienerkoncert-stemning med den
løsslupne atmosfære fra ”last night of
the proms” - med et festligt syngende
publikum - er jo et fint apropos til
dagen derpå - fastelavnsmandag. Har
man lyst til at komme i forklædning
allerede søndag, er man velkommen
til det.
Der er lagt 20 minutters pause i programmet.
Koncerten begynder kl. 15, og da der
er begrænset siddeplads (ca. 200),
anbefales det at være i god tid; dørene
åbes 14:30.
Billetter i forslag fås i Flensborg hos
Slagtøjsskolen, Holm 18, 0461 182
227, på SSFs bysekretariat, Skibbroen/
Schiffbrücke 42, tel. 0461 14408 125
samt i Aktivitetshuset.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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RENDSBORG-EGERNFØRDE

AKTIVE KVINDER SLESVIG

Skæve eksistenser
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde indbyder til foredragsasften om
”Skæve eksistenser” med forfatteren,
TV-stjernen og Agtrup-drengen Søren
Ryge Petersen tirsdag den 1. marts
kl. 19.30 i Meqdborgerhuset i Egernførde.
Der er lagt op til en spændende og
medrivende aften, når den kendte tvmand Søren Ryge gæster Medborger-

huset i Egernførde og fortæller om sine
mange oplevelser og de spændende
mennesker, han har mødt og lavet tvprogrammer med igennem 30 år.
”De skæve eksistenser” er ganske almindelige danskere, der har eller er
en god historie. Det kan være Bette
Anna fra Randers eller ostehandleren
fra Skagen.
Og for en ordens skyld - Anders og
Julius vil ikke blive glemt.
Der er lagt op til en aften med både
foredrag og debat, og det er næppe
forkert at gætte på, at Søren Ryge nok
også kommer ind på både havetemaet
og sin opvækst i det sydslesvigske.
Billetter koster 9 euro for medlemmer
og 13 euro for ikke-medlemmer inkl.
kaffebord.
Billetsalg: SSFs sekretariater, tlf.
04351-2527 og 04331-4388077.

Vinterfest
[KONTAKT] SSF og SSW Rendsborg indbyder til vinterfest med
grønkål, musik og dans fredag den
19. februar kl. 19 i Lindenhof,
Rendsborggade/ Rendsburger Str.
31, Borgstedt.
Musikken fra 70erne og opefter
leveres af DJ Fly-on.
Entréen er sat til14,50 euro for
medlemmer og 17,50 euro for
ikke-medlemmer
Bindende tilmelding senest 12. februar til Margret Mannes, 043316645 932 hhv. m.mannes@
me.com, eller Bente Lange,
04331-30932.

Søren Ryge kommer til Egernførde.

[KONTAKT] Næste år er det 500 år
siden, at Martin Luther bankede sine
teser op på kirkedøren i Wittenberg
og dermed bankede Reformationen i
gang.
Nu er der gået 500 år og det, der
engang var nyt, er gået hen og blevet
tradition og gammeldags, så derfor
stiller arrangørerne af Dansk Kirke i
Sydslesvigs Christianslystudvalg i år
på kirkens Christianslystmøde 26.-27.
februar spørgsmålet ”Har den danske
Folkekirke brug for en ny reformation?” Udvalget har bedt tre kompetente herrer om at besvare dette
spørgsmål.
Professor i kirkehistorie ved Aarhus
Universitet Carsten Bach Nielsen
fortæller fredag den 26. februar om

gudstjenesten og dens udvikling samt
betydning i menneskers liv. Det var
vigtigt for Luther, at gudstjenesten
foregik på modersmålet, så alle kunne
forstå, hvad der foregik, men hvad
skete der siden med gudstjenestens
reformatoriske arv?
Lørdag formiddag den 27. februar fortæller lektor Jørgen Kjærgaard om salmer og deres brug. I kirken synges jo
salmer, men hvilke? Og hvorfor synges
de? Hvori består salmesangens fornyelse? Jørgen Kjærgaard er adjungeret
professor i kirke- og salmehistorie ved
Århus Universitet samt lektor ved Vestervig Kirkehøjskole.
”Hvor er Folkekirken på vej hen? Og
hvor er menigheden?” Det er to rigtig
gode spørgsmål, som både præst og

[KONTAKT] DSH - Foreningen af
Aktive Kvinder i Slesvig har holdt
generalforsamling med 37 deltagere.
Formand Karin Becker kunne berette
om et godt arbejdsår med 12 forskellige arrangementer og aktiviteter, som
samlet 280 medlemmer har deltaget i.
Der var hyggeaftener med strik, sang,
spil og sjovt. Foreningens medlemmer
har besøgt Slesvig rådhus og Karlssonvuggestuen. Der var udflugter til ”Altes
Land” og til kunstudstillingen ”Nord
Art” i Bydelsdorf. 18 medlemmer deltog i den af kredsen tilrettelagte rejse
til Holland.
Juleturen gik igen til Kolding Storcenter og var en oplevelse for sig, idet der
var ”black friday” med uventet mange
mennesker, der skulle handle netop
den dag, så man skulle stå i kø overalt.
Aktive Kvinder har holdt fem kurser
i løbet af året med procelænsmaling,
gymnastik, billedbearbejdning på PC,
sikkerhed på internettet og quilling.

Året sluttede med adventsfesten i
Ansgar.
Foreningen har p.t. 153 medlemmer.
Der var genvalg af næstformand Inge
Moritz, protokolfører Kerstin Brix og
kasserer Ingelika Büll. Som suppleant
valgtes Aase Winberg, Traute Zilch
og Ilona Kompanik. Formand Karin
Becker og bisidder Regina Walter var
ikke på valg i år.
Fra forsamlingen kom mange gode
foreslag til det kommende arbejde,
som bestyrelsen vil tage op i det nye
årsprogram. Der vil igen blive tid til
hyggeaftener, men også besøg på
plejecenter Medigna, møllen Nicola,
foredrag, madlavning og udflugter.
Alt dette kan der læses om i Slesvig
Avis, som bliver udsendt fire gange
årligt.
Mødet sluttede med Reginas lækre
ostebord.
KB

SSW SLESVIG-FLENSBORG

CHRISTIANSLYSTMØDET

Kickstarter Reformationen

Godt arbejdsår

Drøfter rammeprogram
menighed stiller sig selv ganske ofte.
Med udgangspunkt i et par oplæg udfordrer deltagerne sig selv og hinanden
gennem drøftelser af menighedens
funktion i det senmoderne samfund.
Der er kort og godt lagt op til et spændende Christianslystmøde.
Information og tilmelding findes som
sædvanligt i Christianslystfolderen,
som bl.a. er at finde i ens lokale danske kirke og andre danske institutioner. Og som kan rekvireres på Kirkekontoret, tlf 0461 529 25.
Yderligere information: Christianslystudvalget, Ruben Fønsbo, tlf 04631
7179, hhv. Henriette Knudsen, 04662
2443.

[KONTAKT] SSW Slesvig-Flensborg
inviterer til medlemsmøde om SSWs
nye rammeprogram torsdag den 11.
februar kl. 19 på Sørup Danske Skole,
Nygade/ Neue Str. 12, 24966 Sørup.
Amtsstyrelsen i Slesvig-Flensborg amt
giver her medlemmerne mulighed for
at stille spørgsmål og diskutere oplæg-

get til det nye rammeprogram.
Medlemmer af SSWs rammeprogramkommissionen er tilstede for kort at
introducere rammeprogrammet og
efterfølgende svare på spørgsmål.
Som altid glæder amtsstyrelsen sig at
hilse på så mange af partiets medlemmer som muligt.

SLESVIG BIBLIOTEK

Dolas dukker kommer
[KONTAKT] Slesvig Bibliotek i Bismarcksgade 18A inviterer børnene og
deres voksne.
Onsdag den 10. februar kl.11-12
kommer Dola og hendes dukketeater

til Slesvig.
Børnene får tre korte forestillinger på
ca. 15 minutter.
Der fri entré.

etablere en central kontaktflade, der
skal servicere henvendelser fra grupper, der ønsker at møde det danske
mindretal i Sydslesvig. Derudover
gives der også mulighed for at tilrettelægge individuelle programmer for de
besøgende.

som forankres på Grænseforeningens
sekretariat i København, og projektet
koordineres med Grænseforeningens
andre aktiviteter på området.

SYDSLESVIGUDVALGET/ PROJEKTSTØTTE 2016

Fire projekter støttes
[KONTAKT] Folketingets Sydslesvigudvalg har besluttet, hvilke projekter der
modtager projektstøtte i 2016. Udvalget har valgt at støtte fire projekter
med 14,2 mio. kr.
”Siden Sydslesvigloven blev vedtaget
tilbage i 2010 har Sydslesvigudvalget
hvert år støttet en række tidsbegrænsede projekter ud fra et ønske om, at
flere danskere får øjnene op for, at der
også i dag syd for grænsen findes et levende dansk mindretal, der holder fast
i dansk sprog og kultur.
For flertallet af udvalgets medlemmer
var det første gang, de var med til at
fordele midlerne, og jeg tør godt sige,
at både jeg og mine kollegaer var imponerede over kvaliteten af de modtagne ansøgninger.
Det afspejler sig også i, at vi i 2016
uddeler flere midler i projektstøtte end
på noget andet tidspunkt siden lovens
vedtagelse,” udtaler Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen.
ØGE KENDSKABET
Kim Andersen fortsætter: ”De fire
konkrete projekter, som vi har valgt at
støtte, vil hver især bidrage til at øge
danskernes kendskab til Sydslesvig.
To af projekterne, ”Projekt Feriebørn”
fra Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig og ”Oplev
Sydslesvig” som er et fælles projekt
fra stort set alle de sydslesvigske foreninger, skal begge bidrage til at der
knyttes flere personlige bånd mellem
danskere og medlemmer af det danske mindretal. Dette skal ske via hhv.
mere elevudveksling og ved at det bliver lettere for grupper at planlægge og
arrangere besøg syd for grænsen”.
TV-SATSNING
Udvalget har desuden store forventninger til, at støtten til Flensborg
Avis´ tv-satsning vil kunne synliggøre
mindretallet med relevante tv-indslag,

web-tv og live-omstillinger både på
landsdækkende dansk tv, regionalt tv
samt relevant web-tv-platforme.
”Det er et projekt med store perspektiver, som vi forventer os meget af. Ikke
nok med, at det vil give Sydslesvig en
langt mere fremtrædende placering i
mediebilledet, vil det også kunne gøre
os alle klogere på tyske samfundsforhold generelt, idet der også vil blive
produceret indslag med relevant stof
fra andre dele af Tyskland,” understreger Kim Andersen.
KORTLÆGNING
”Der er i dag både hos de ansvarlige
politikere og i erhvervslivet en stigende
erkendelse af, at vi måske har forsømt
Tyskland en anelse i jagten på nye globale markeder, og at der er et kæmpe
potentiale for danske virksomheder til
at lave forretninger også andre steder
end i Nordtyskland. Men det forudsætter, at virksomhederne har adgang
til medarbejdere, der behersker sproget og kulturen,” udtaler formanden.
”Vi ved, at rigtig mange unge sydslesvigere vælger at uddanne sig og arbejde
i Danmark, men vi ved grundlæggende ikke ret meget om, hvor de arbejder, og om de i deres arbejde udnytter
deres helt særlige kompetencer.
Derfor er vi glade for at kunne støtte
Sydslesvigsk Forenings ansøgning om
at få lavet en erhvervsøkonomisk kortlægning af sydslesvigere i Danmark,
hvor bl.a. danske eksport-virksomheder, der beskæftiger sydslesvigere, vil
blive bedt om at redegøre for deres
erfaringer,” afslutter Kim Andersen.
PROCESSEN
Fristen for indsendelse af ansøgninger
var den 1. december 2015. Ved fristens udløb havde udvalget modtaget
syv ansøgninger fra foreninger både
nord og syd for grænsen.
Ansøgerne har modtaget et brev

fra udvalgets formand med en uddybende begrundelse for udvalgets
beslutning.
Følgende projektansøgninger er blevet
imødekommet:
OPLEV SYDSLESVIG
fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig
m.fl. Tilskud: 3.144.755 kr.; varighed:
3 år.
Resumé: Dansk Skoleforeningen modtager ca.3,1 mio. kr. over de næste
tre år til oprettelse af en internetportal med oplevelsespakker for besøg
i Sydslesvig samt til ansættelse af en
projekt-medarbejder. Internetportalen skal bl.a. præsentere en række
færdige oplevelsespakker med fokus
på forskellige temaer eller geografiske
områder i Sydslesvig, og målet er at

Kim Andersen, formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. (Foto: Lars Salomonsen)

FLENSBORG AVIS TV
fra Flensborg Avis. Tilskud: 6.944.612
kr.; varighed: 3 år.
Resumé: Flensborg Avis modtager ca.
6,9 mio. kr. over tre år til investering
i TV-udstyr, der gør det muligt at
sende live-tv fra Flensborg-Hamborgområdet. Formålet er at synliggøre
det danske mindretal med hjælp af
relevante web-tv platforme på både
nationale, regionale og lokale danske
nyhedsplatforme mv. Flensborg Avis
vil bruge midlerne til ansættelse af
1 tv-/ online-chef, 2 tv-journalister/
-tekniker samt tv-udstyr til at optage,
redigere og streame. Flensborg Avis
har endvidere undersøgt muligheden
for et fremtidigt samarbejde med DR
Nyheder, som har givet en positiv tilbagemelding herom.
PROJEKT FERIEBØRN 2.0
fra Grænseforeningen. Tilskud:
2.585.000 kr., varighed: 3 år.
Resumé: Grænseforeningen modtager
2,6 mio. kr. til et treårigt projekt med
det formål i samarbejde med Dansk
Skoleforenings Rejsekontor at udvikle
nye indsatsområder for at skabe flest
mulige personlige, ligeværdige og
gensidige møder mellem sydslesvigske børn og unge og jævnaldrende
nord for grænsen. Projektet fokuserer
på sydslesvigske feriebørns ophold i
Danmark, gensidige elevudvekslinger
i løbet af skoleåret samt at arrangere
andre typer af mødeaktiviteter. Til realisering af projektet modtager Grænseforeningen midler til løn og andre omkostninger til en fuldtidsmedarbejder,

VÆRDITILVÆKST
fra Sydslesvigsk Forening. Tilskud:
1.200.000 kr.; varighed: 1 år.
Resumé: Sydslesvigsk Forening modtager 1,2 mio. kr. til et etårigt projekt,
som skal undersøge, opgøre og beskrive hvilken værdiøkonomisk tilvækst
sydslesvigerne tilfører Danmark. Projektet vil indeholde en omfattende vidensafdækning og en formidling rettet
med offentligheden og den offentlige
debat i Danmark. Værditilvæksten
undersøges via privatpersoners uddannelse, beskæftigelse og indkomst,
dels via virksomheders vækst i omsætning og beskæftigelse. Projektet skal
ses som en forlængelse af rapporten
”Kortlægning af uddannelsesforløb
og beskæftigelse i Danmark for det
danske mindretal i Sydslesvig” (Lange
Analyser, november 2013 for Sydslesvigudvalget), og vil indeholde en
udvidelse, der kvalificerer og opgør
mere præcise og relevante indikatorer
for den værdi, som personer fra det
danske mindretal i Sydslesvig tilfører
det danske samfund i form af samfundsøkonomisk afkast, virksomheders
eksport og vækst. Metodemæssigt vil
der foretages forskellige former for
dataindsamling, herunder SU-register i
kombination med Danmarks Statistiks
uddannelses- og arbejdsmarkedsregistre, spørgeskema-undersøgelser, og
kvalitative interviews med studerende,
ansatte og virksomhedsledere. Resultaterne vil blive formidlet via publikationer, indlæg i dagspressen, oplæg og
foredrag, sociale medier, hjemmesider
m.v.
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FDF FLENSBORG

TIL NYTÅRSPAROLE

Sækkepiber...

Flittige FDFere udsmykkede sammen med deres ledere Uglereden til den kommende fastelavnsfest mandag den 8. februar. (Foto: privat)

Slår til tønden
[KONTAKT] På FDF-mødet mandag
den 8. februar er der fastelavnsfest i
FDF-huset Uglereden, Tarpholz 2 i
24963 Tarp kl. 16-18.
På FDF-mødet den 1. februar var alle
FDFerne i gang med at lave fastelavnspynt, opgaver og klargøre tønden, så
den er blevet festligt malet. Det er i år
en anderledes fastelavnsfest. I rigtigt
mange år har FDF-kredsen i Flensborg
sammen med Ansgar kirke og menighed og Flensborg Y´s Men´s Club
fejret fastelavn sammen om søndagen
i Ansgar kirke. Men i år vil FDFerne
altså holde fastelavnsfest på fastelavnsmandag i Uglereden.
Foruden at slå katten af tønden er
der også planlagt forskellige lege og
aktiviteter i løbet af mødet, som varer
to timer. Der bliver slik, fastelavnsboller og kiksekage, sidstnævnte bagt af
Gisela Zeuch.

Normalt øver elevorkestret Ugleorkestret efter FDF-møderne kl.18-18.30.
Men der bliver ingen elevoplæring på
mandag.
Interesserede børn i Flensborg og
omegn er hjerteligt velkomne. Skulle
der være børn, som gerne vil have en
forælder eller to med, så er de også
velkomne. Der kører en FDF-bus fra
Cornelius Hansen-Skolen, Alter Kupfermühlenweg/ Gl. Kobbermøllevej
15 i Flensborg kl. 15.30 - og den er
tilbage ca. kl. 18.20.
Af organisatoriske grunde beder FDF
Flensborg om tilmelding allerseneste
fredag den 5. februar på email sten_
andersen@skoleforeningen.de
www.facebook.com/FDFFlensborg
www.facebook.com/ugleorkester
StA

... og dansere.

Sønderborg Pipes And Drums
[KONTAKT] Den 9. januar fulgte en
gruppe fra SSF Gottorp amt invitationen til nytårsparole fra Sønderborg
Pipes And Drums (SPAD) og startede
fra Slesvighus kl. 9. Vi havde indregnet
lidt ekstra køretid på grund af vejret sne, frost og isglat -, men vi ankom lidt
over kl. 10 ved Musikhuset i Sønderborg. Det gav tid til at ”nette os” lidt.
Kl. 11 bød formanden Knud A. Sveistrup velkommen, og der var brunch
indtil kl. 13 med mange velsmagende

retter.
Bandet varmede sig selv og instrumenterne op indtil kl. !4, hvor der
blev budt velkommen til den officielle
nytårsparole.
Selve parolen var et sandt festfyrværkeri af sækkepiber, trommer, udnævnelser, dans, messingsuppe, sang og
enkelte taler. I en 25 minutters pause
blev der serveret kaffe, the, øl og
vand. Kl. godt 16 - efter et par ekstranumre - takkede SSFerne for den op-

levelsesrige dag og drog til Slesvig igen.
Sønderborg LokalTV optog hele nytårsparolen, som kan ses på https://www.
youtube.com/watch?v=7jg2uI7HphQ
og https://www.youtube.com/
watch?v=IWOQTZIo2uA
Der er også billeder på SSF Gottorp
Amts hjemmeside under www.syfo.de.
Fotos og tekst:
SSF Gottorp Amt, Slesvig /t.

ANSGAR SLESVIG

Fastelavn for alle

SLESVIGHUS

[KONTAKT] Der bliver sjov og udklædning med sang og dans, tøndeslagning og fastelavnsboller, når
Slesvig Bibliotek og Slesvig og Omegns

danske Menighed kalder til fastelavnsfest for små og store lørdag den 6.
februar kl. 11-13 i Ansgar, Bismarcksgade 18A.

Alle er børn og deres voksne er velkomne.
Indgang fra biblioteket. Fri entré.

TØJRMARKED PÅ SILD

Genbrug og støtte

Slesvighus´ nye oldfrue Birgit Teloy bag filmaftenens osteanretning.

Ny oldfrue

[KONTAKT] Slesvighus i Slesvig har
fået ny oldfrue i Birgit Teloy.
Så sent som i december kunne de biografgængere, der så filmen Atanarjuat
- The Fast Runner, nyde en betagende
film om et lille fisker- og jægersamfund
i Igloolik for omkring ca. 1000 år siden
og hilse på den nye medarbejder.
I filmen fik man et eksemplarisk indtryk af den tids samfund i det høje
nord, dets skærmysler, og hvordan
disse blev løst. En flot film med gode

skuespillere og prægtige naturoptagelser i de 2 3/4 timer, som filmen
varede.
Flere billeder på www.syfo.de -> Amter & distrikter -> Gottorp Amt -> Set
& Sket -> 20151210 Atanarjuat.
SSF Gottorp amts amtsstyrelse ønsker
alle amtets medlemmer et godt 2016.
Tekst og foto:
SSF Gottorp Amt /t.

[KONTAKT] Foran indgangen til
Kejtumhallen på Sild var der lørdag
middag tæt pakket med både fyldte
flyttekasser og de store blå indkøbsposer fra Ikea. Over 30 personer
havde taget imod opfordringen fra
SSF Sild til at aflevere tøj eller legetøj
til salg i kommission i forbindelse
med det store tøjmarked i Kejtumhallen om søndagen.
10% eller 25% af indtægterne - alt efter om man selv hjalp til – går til SSF
og skolen, resten måtte den enkelte
beholde. Hver deltager havde bagt
en kage, som blev solgt om eftermiddagen i cafeen – og der var udsolgt
klokken 16. Fra starten af kunne man
også købe pølser og hotdogs.
Det er rutinerede foreningsfolk, der
står bag arrangementerne med loppe- og tøjmarkederne i Kejtumhallen. For dem er tanken om at skaffe
penge til mindretalsarbejdet motiverende, men også det at støtte ideen
om genbrug har været en vigtig faktor
for alle, der har hjulpet gennem snart
20 år.
Besøgstallet lå højt, og det uden at

foreningen have gjort stor reklame.
Ja, selv den nye radiostation Syltfunk/
Söl´ring Radio havde fået nys om ar-

rangementet og sendte to indslag om
tøjmarkedet.
wj

Damerne i forgrunden havde taget den offentlige bus fra Vesterland for at tilbringe
eftermiddagen i Kejtumhallen, hvor SSF-Sild havde inviteret til tøjmarked. (Foto:
privat)
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SSFs VESTKYSTKULTUR

HATSTED

Almost Irish kan deres repertoire og kan håndtere deres instrumenter. (Fotos: Peter Hansen)

Åbnet med et brag
[KONTAKT] Almost Irish fik i år lov at
være første arrangement i SSF Husum
og Ejdersted amters Vestkystkultur
2016 - og sikke en start, de leverede
på Husumhus i Husum.
Ikke færre end 207 kom for at høre
de fire brødre levere irsk musik i en
kvalitet, der får selv de mest rettroende overbevist om, at der er et liv
efter Barney McKenny, der var The
Dubliners virtuose banjospiller i over
fyrre år.
Ikke-medlemmerne havde en vis overvægt blandt publikum, om end der
var nogle, der kom som ikke-medlem,

men gik hjem som SSF-medlemmer.
For Nina Mau-Jensen og Burkhard
Klimm, der sad ved kassen, var om sig.
- Hvad for noget? Er du ikke medlem?
Og så havde de - meget bekvemt lige
en indmeldelesesblanket ved hånden.
Ensemblet leverede igen en flot koncert både med knap så kendte numre,
som med gamle kendinge, der tydeligt
vakte gensynsglæde. Som Shoals of
Hering eller Irish Rover, hvor Rasmus
Nielsens banjo i sidstnævnte virkelig
fik lov at vise, hvad den - og han - kan.
Et par numre unge acapella vakte også
megen jubel. Dels The Sick Note, dels

The Auld Triangle.
Ekstranummeret blev som før Where
have all the flowers gone, der måske
er knap så irsk, men i øvrigt fremføres
med megen følelse af de fire rødder.
Mellem sangene blev der plads til lidt
kammeratlig storebror-mobning.
Som da Rasmus Nielsen fortalte om
tiden, da lillebror Alexanders stemme
var i overgang. De to andre løste
problemet ved ikke at slutte hans mikrofon til anlægget, hvilket fik ham til
at tro, han var en vældig stjerne, siden
han fik den trådløse.
ph

Formand og næstformand kører et tæt parløb i Hatsted - og ser ud til at have det
ret godt med hinanden. (Foto: Peter Hansen)

Børnearrangementer
stadig en succes
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening i
Hatsted er ved at få rigtig godt greb
om forældregenerationen, kunne formand Jeanett Larsen fortælle, da hun
27. januar holdt beretning på distriktets generalforsamling.
Skønt der hverken er skole eller børnehave i Hatsted, er der alligevel
forældre blandt mindretallets medlemmer. Og selv om børnene går i skole
eller børnehave i Husum, har det vist
sig, at børn og forældre sætter pris på,
at der også er et tilbud til dem i hjembyen.
Børnearrangemenerne ligger altid i forbindelse med bogbussens besøg.
- I 2015 kom der ialt 400 til arrangementerne, sagde Jeanett Larsen.
Det var dog langt fra de eneste, der
besøgte det populære forsamlingshus i
Hatsted i 2015.
Men at de har betydet noget for, hvor
meget huset bliver brugt, mere end
antyder statistikken.
I 2013 var Hatsted Forsamlingshus
ramme om 47 arrangementer med

Salen på Husumhus var fyldt til bristepunktet, og balkonen måtte tages i brug.

NÆSTE

832 deltagere. Det var i 2015 steget
til 61 arrangementer med 1170 deltagere.
Såvel beretningen som nogle af debatindlæggene på generalforsamlingen
priste da også forsamlingshuset i høje
toner.
- Det er godt, at vi har et sted, hvor
både vi, spejderne, kirken og SSW
har en fælles ramme om aktiviteterne,
sagde Jeanett Larsen.
Hun udtrykte også anerkendelse af
de medlemmer, der altid stiller op og
ordner, hvad der skal ordnes i og ved
forsamlingshuset.
Husets regnskab så da også ganske
pænt ud.
Distriktets regnskab viste til gengæld,
at de mange aktiviteter havde fået formuen til at skrumpe en kende i løbet
af 2015.
Næstformand Jane Mölck, kasserer
Anna Cornelsen og alle andre, der var
på valg, blev genvalgt.
ph

FREDERIKSSTAD

Ny SSF-næstformand
Østre Gasværk leverer Gasolin-kopinumre, så gulvet gynger.

Det rene gas
[KONTAKT] Fredag den 19. februar,
klokken 20 fortsætter SSF Husum og
Ejdersted amters Vestkystkultur med
en gang gedigen 70er rock på UffeSkolen i Tønning.
Da spiller Østre Gasværk gamle
Gasolin-numre, så det er som at være
der selv.
Og man behøver ikke have kørt boret
knallert og røget tjald i 70erne for at
kunne være med.
Alle kender Kim Larsen. Dette er musik fra den gang, der virkelig var noget
ved Larsen.
I 1971 bragede bandet Gasolin igennem i Danmark. Det leverede melodisk rock med mundrette tekster.
Hvor andre levede af at oversætte

internationale hits, var Gasolins numre
på dansk, ægte og originale. Skrevet
af bandets forsanger, gavflaben Kim
Larsen.
Flere af Gasolins og Larsens numre
betegnes som rock-evergreens, for
eksempel Rabalderstræde og IngaKatinka.
Det var musik, der kunne få datidens
ungdom til at vende ryggen til Sweet,
Slade, Dr. Hook og Brødrene Gebis.
Gasolin opløstes i 1978, hvorefter Larsen indledte en solokarriere.
Utallige kopibands spiller gasolinmusik.
Østre Gasværk – der i øvrigt er opkaldt
efter Larsens sang af samme navn - er
et af de absolut bedste.

Check lyden ved at zappe på hosstående QR-kode til bandets fjæsbogsside.
ph

[KONTAKT] I forgårs blev Martin Hölling ny næstformand i Sydslesvigsk
Forening Frederiksstad.
Martin Hölling er lærer på Hans Helgesen-Skolen og har i øvrigt også været
elev der en gang.
Han efterfølger Sonja Wulff, som var
næstformand fra 2011 til 2013, formand fra 2013 til 2015 og derefter
nok en gang næstformand i et år, men
nu har fået nok.
Inden generalforsamlingen kom så vidt
som til valgene, kunne de fremmødte
glæde sig over en beretning, som dokumenterede et højt aktivitetsniveau
og solid opbakning blandt de danske i
hollænderbyen.
Formand Sina Clorius nævnte blandt
andet en måndedlig Ejdercafé med
20-30 deltagere, Vestkystkultur med
119, årsmøde med 180 og en sankthansfest med hele 200 deltagere. - Vi
måtte sende bud efter flere pølser for
at alle kunne få, sagde formanden.
Regnskabet udviste et overskud på
driften på næsten 900 euro.
- Det var altså ikke med vilje, sagde
kasserer Jens Frank brødebetynget.
Han lovede at gøre sit til at få det formøblet i løbet af i år.
En udgiftspost på over fire tusinde
euro dokumenterede da også, at SSF

Frederiksstad langt fra er nogen sparekasse.

ph

Martin Hölling er med til at holde gennemsnitsalderen nede i distriktsbestyrelsen. Selv om den i forvejen langt fra
var noget, man bør skamme sig over.
(Foto: privat)

