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UGENs OVERSKRIFTER

Film 3x
[KONTAKT] »Sommeren 92« vises tre steder, handler om fodbold-VM men er ikke kun for fodboldfans.

Læs mere på KONTAKT side 2

Mikkelberg
[KONTAKT] Mikkelberg åbner en ny udstilling den
15. april.

Læs mere
mere på
på KONTAKT
KONTAKT side
side 3x
Læs

Ældrehygge
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde og Gottorp
indbyder sammen med Humanitært Udvalg til ældrefest med Basseralle (foto).

Læs mere på KONTAKT side 4

folkBaltica
[KONTAKT] Og atter åbnes der op for folk-Baltica-festivalen i grænselandet.

Læs mere på KONTAKT side 5

Ny fane blev indviet
[KONTAKT] I begyndelsen af året
havde SSF-distriktet Isted/Jydbæk hos
Danmarks-Samfundet søgt om en ny
fane til Jydbæk Forsamlingshus, som
distriktet ønskede at få overrakt og
indviet ved 70 års-jubilæumsfesten i
lørdags.
Det blev en festlig og højtidelig ceremoni, som Sydslesvig-repræsentant i
Danmarks-Samfundet, Annette Neumann stod for. Det var hendes første
faneindvielse overhovedet, men hun
klarede hele proceduren med bravur.
Efter at have overrakt fanen til distriktsformand Nadine Schmidt, blev
den indviet med de tre symbolske
hammerslag - for dronningen, fædrelandet og foreningen.
Inden fællessangen afsluttede Annette
Neumann faneindvielsen med ordene:
”For mig er tanken om tradition, tro
og Dannebrog i denne procedure det
vigtigste. Nu er denne fane en foreningsfane, og jeg håber, den vil følge
foreningen og dens arbejde herude i
mange år.«
I denne sammenhæng lød der også en
stor tak til gårdejer Christen Larsen og
Hustrus Mindelegat for donationen af
fanefod og -stang.

Nadine Schmidt,

Gaby Böttinger
Udførlig omtale af begivenheden på
næste uges KONTAKT.

Anette Neumann, Sydslesvig-repræsentant i Danmarks-Samfundet, ønsker tillykke
med den nye fane, som distriktsformand Nadine Schmidt har et godt tag i. (Foto:
Lars Thomsen)

JEV-OSTERSEMINAR IN UNGARN

LEDER

Om historisk bevidsthed
og fordomme
[KONTAKT]
Grænselandets
rolle for den
nationale
bevidsthed i
Sydslesvigsk Forening
Danmark og
dansk-tyske
fordomme før og nu er emnerne for to åbne interviews, som
Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening står for på festivalen Historiske Dage i Øksnehallen i DGI-byen i København i
weekenden 9.-10. april kl. 10-18
begge dage.
Med GF-formand Mette Bock
som interviewer har prof. Steen
Bo Fransen, Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk
Universitet, og generalsekretær
Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk
Forening, erklæret sig villige til at
give deres syn på, hvilken rolle
grænselandets historie spiller for
den nationale bevidsthed i Danmark i dag.
Det sker lørdag den 9. april kl.
16-16.30 på rød scene i Øksnehallen.
Ligeledes med Mette Bock som
interviewer belyser prof. Detlef
Siegfried, Institut for nyere tysk
og europæiske historie ved Københavns Universitet og redaktør
af Tysk Kulturhistorie, og chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis, dansk-tyske fordomme
før og nu.
De interviews kan følges søndag

ISTED/JYDBÆK SSF

den 10. april kl. 13.50-14.20 på
blå scene i Øksnehallen.
Detlef Siegfried er for øvrigt i
gang med det hidtil mest omfattende forskningsprojekt om
dansk-tyske fordomme.
Andre deltagere i weekendarrangementet er bl.a. Danevirke Museum, Museum Sønderjylland,
Den slesvigske Samling og Historisk Samfund for Sønderjylland.
Historiske Dage er en ny festival/
messe, som prøvestartede i fjor,
og som i en underholdende,
fagligt funderet ramme tilbyder
det bedste inden for formidling
af historien.
Målet med Historiske Dage er at
øge interessen i befolkningen for
historien og dermed skabe øget
bevidsthed om, hvem danskerne
er, hvad der har formet dem,
og hvilke kræfter der påvirker
dem og skaber forandringer og
udvikling.
På Historiske Dage samles historieinteresserede kulturforbrugere
omkring aktuelle historiske temaer, foredrag, film og debatter (fra
fire scener) og bliver inspireret
af at opleve stande fra de mange
museer, arkiver, forlag, medier,
foreninger mv., der arbejder
med og præsenterer historien på
en spændende og tidssvarende
måde.
Her vil SSF og Grænseforeningen
gerne medvirke.

SYDSLESVIGSK FORENING
www.historiske-dage.dk

JEV-Osterseminar in Ungarn
[KONTAKT] Vom 19. bis 25. März
fand das alljährliche Osterseminar der
Jugend Europäischer Volksgruppen
(JEV) unter dem Motto “Open Society”

Es wurde getagt. (Fotos: JEV)

Und es war ein Austausch-Markt.

statt, in diesem Jahr in Pécs/Fünfkirchen (Ungarn), ausgerichtet von der
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher
(GJU).

Im Mittelpunkt des Seminars standen
die Themen Partizipation sowie Mehrsprachigkeit und Sprache – beides
Kernelemente des „JEV Weißbuches
der Minderheitenrechte“.
In Workshops hatten die Teilnehmer
die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten in Bezug auf neue Trends
in der Jugendpartizipation zu vertiefen, sich mit Kampagnen zu beschäftigen, mehr über Sprachen und Mehrsprachigkeit sowie über die Gastgeber
– die Ungarndeutschen – zu erfahren.
Darüber hinaus zielte das Seminar darauf, bei den Jugendlichen das Selbstvertrauen zu stärken und einen interkulturellen Dialog zu fördern. Dazu
wurden fünf Workshops angeboten.
Mit dabei waren Jugendliche der vier
autochthonen Minderheiten und
Volksgruppen in Deutschland: Vertreter des nordfriesischen Jugendvereins
Rökefloose, des Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (Dänischer Jugendverband Südschleswig/ SdU)
sowie des sorbischen Jugendvereins
Pawk.
Die aktuelle JEV-Kampagne #VielfaltVerbindet (#DiversityConnects) floss
beim Osterseminar ebenfalls mit ein.
#VielfaltVerbindet ist ein gemeinsames Sprachrohr der Minderheiten, um
gegen Vorurteile und Diskriminierung
aller Art zu kämpfen. Die Kampagne dient als ein Instrument, um der
Mehrheit ein klares Verständnis für die
Kulturen und die Vorteile zu zeigen,
die autochthone Minderheiten der
Gesellschaft bringen.
Ein volles und arbeitsintensives Programm zum Osterseminar wurde abgerundet mit einem Exchange Market,
zu dem sich die Minderheiten mit ihren Spezialitäten vorstellten, wie auch
einer Exkursion in die ungarndeutsche
Umgebung.
(JEV)
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Gudstjenester
[KONTAKT] Danske gudstjenester
2.s.e. påske, søndag den 10. april
2016, Joh. 10, 22-30:
Bredsted, 14.30, Bach Nielsen
Egernførde, 10, Mortensen
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen

Harreslev, 11.30, Mogensen
Husum, 11, Bach Nielsen
List / Skt. Jørgen, 10, Hansen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Medelby kirke, 11, Rønnow
Rendsborg, 11.30, Brask
SL Ansgar, 10,
Strukstrup, 11.30, Steen
Tarp, 10, Nedergaard Christensen
Tønning, 11, Jørgensen

SSF-BYGENERALFORSAMLING

Husk tilmelding
[KONTAKT] SSFs amtskonsulent i
Flensborg, Viggo M. Petersen gør
opmærksom på, at Flensborg SSFs bygeneralforsamling finder sted torsdag
den 21. april kl. 19 på Flensborghus.
Alle delegerede har fået tilsend inviatationen.
Udover valgene, hvor næstformand og
tre bisiddere skal vælges for en periode på to år, aflægger bystyrelsen ved

formand Preben K. Mogensen, der ikke står til valg i år, årsberetningen.
Endvidere præsenteres regnskabet,
og andet statistisk materiale vil blive
fremlagt.
Alle delegerede - og gæster - bedes
tilmelde sig på telefon 0461-14408
126, bysekretariatet, da aftenen bliver
indledt med et traktement.

ALDERDOMSHJEMMETs STØTTER

Har brug for flere hjælpere
[KONTAKT] Støttekredsen ved Dansk
Alderdoms- og Plejehjem i Flensborg
ønsker flere aktive hjælpere til gavn
for beboerne.
Støttekredsen skriver om sig selv:
For os i mindretallet er det et privilegium, at vi har vort eget danske alderdoms- og plejehjem. Vi kan alle være
med til at gøre livet på hjemmet lysere
og lettere ved at komme med friske
pust udefra i form af underholdning og
beskæftigelse.
Dertil blev støttekredsen sat i gang i
1993 med det formål: at være til opmuntring og glæde for beboerne, og at
række en hjælpende hånd, hvor der er
brug for det.

Støttekredsen har med årene udviklet
sig og tilbyder nu også eftermiddagshygge og aftensammenkomster med
underholdning. Og støttekredsens
medlemmer hjælper til med borddækning og kaffeudskænkning.
Dens medlemmer hjælper ved hjemmets årstidsfester, tilbyder flere aktiviteter i julemåneden, hjælper ved
små udflugter i sommerhalvåret, ved
lottospil, basarer, SSFs fester for seniorer, er besøgsvenner og tilbyder et fast
ugeprogram med sang, spil og en aktiv
kreativgruppe.
Støttekredsens arbejde favner bredt,
og ideer modtages gerne.
Vi vil gerne være flere, og vi vil gerne

DOLAs DUKKER I SLESVIG

Teater for
børn
[KONTAKT] Til hvert dukketeater syd
for grænsen hører også en Kasper.
Mon han også er med denne gang, når
Dola kommer på besøg på Slesvig Bibliotek med sit teater onsdag den 13.
april kl. 15.
Børnene får tre korte forestillinger på
15 minutter hver.
Der fri entré.

SPORSKIFTE

Familiegudstjeneste
[KONTAKT] Søndag den 24. april
kl. 17 er der familiegudstjeneste ved
Sporskifte danske menighede i Det
Danske Hus i Flensborg Sporskifte.
Pastor Thomas Hougesen starter med
en gudstjeneste for hele familien, og
derefter spises der sammen.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Hougesen@kirken.de

hhv. 0151-6750 6782 senest 20. april.
TRO
Torsdag den 14. april kl. 19 er der
aftensang og foredrag om trosbekendelsen. Tidligere rektor på Teologisk-Pædagogisk Center i Løgumkloster
leder aftensangen og fortæller om
trosbekendesens oprindelse – indhold
og betydning.

UGEN DER KOMMER
8.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Lysbilledforedrag med Leif Volck Madsen om
”Mexico” på Flensborghus kl. 14.30

9.
Flensborg SSF Centrum-Duborg-Vest: Kaffebord på Flensborghus kl. 14.30
Foreningerne på Sild: Italiensk madlavning med Hildegard Duncker i Kulturhuset i
List kl.
SSF Slesvig: Filmaften ”9. april” på Slesvighus kl. 18

Dola.

I FLENSBORG, SLESVIG OG HUSUM

Til bold med biffen
[KONTAKT] Kasper Barfoeds film
»Sommeren '92« handler om det danske fodbold-landsholds eventyrlige
EM-sejr på svenske Ullevi stadion den
26. juni 1992 - også egnet for dem,

der normalt ikke ser fodbold.
Tirsdag den 12. april kl. 19.30 vises
filmen i Flensborg-Biffen på Flensborghus, torsdag den 14. april kl. 19.30 i
Slesvighus-Biffen i Slesvig og samme

10.
Flensborg Roklub: Standerhejsning kl. 14
Ansgar Flensborg: Koncert med Midtjysk Pigekor kl. 16
Flensborg SSW Sporskifte: Politisk brunch med Simon Faber, Glenn Dierking, Susanne Schäfer-Quäck og Edgar Möller i Det Danske Hus kl. 12-14.30

11.
SSW Harreslev: Generalforsamling i Borgerhuset kl. 19.30
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde på skolen
kl. 19.30
SSF Hatsted: Havearbejdsdag ved forsamlingshuset kl. 14, bogbus kl. 15, børneprogram med Karius og Baktus kl. 16
SSF Rendsborg-Egernførde: Amtsgeneralforsamling i Ejderhuset, Bydelsdorf kl. 19
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar kl. 19.45-21.30
SSF og SSW Treja: Generalforsamlinger på skolen kl. 19.30

12.
Biffen Flensborg: ”Sommeren 92” på Flensborghus kl. 19.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge og spil i skolens forhal kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Freienwill gartneri, fra ZOB kl. 14
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19
Aktive Kvinder Slesvig: Gæster ”Mühle Nicola” kl. 14, kaffe i ”Ringelnatz”

13.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Fælles menighedsrådsmøde for Flensborg i Det Danske
Hus kl. 19
SSH: Generalforsamling i Borgerforeningen Flensborg kl. 18
Flensborg SSF Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg Seniorklub: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Sild Menighed: Seniorklub i klublokalet i Kejtum kl. 15
Foreninger og institutioner i Ejdersted: Planlægning på Skipperhuset kl. 19
Slesvig Bibliotek: Dolas Dukketeater kl. 15
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14

14.
Gamles Værn Flensborg: Forårsfest på Flensborghus kl. 14.30
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborg Bibliotek
kl. 14.30
SSF: Teatret Svalegangen med ”Malaga” på Flensborg Teater kl. 20
Det lille Teater Flensborg: Dukketeater ”Muldvarpen” i Hjemmet kl. 9.30 og kl. 11
SSF Flensborg by og Flensborg Bibliotek: Swe-Danes-revival med Frøya Gildberg,
Jens Christian Krause og Paul Østergaard kl. 19.30 på biblioteket
Flensborg-Sporskifte Menighed: Aftensang og foredrag om trosbekendelsen kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-biograf - ”Sommeren 92” kl. 19.30
Husum-Biffen: »Sommeren 92« på biblioteket kl. 19
SSF Damholm: Hobbyklub kl. 15 i forsamlingshuset kl. 15

have nogle mænd med. Der er efterhånden flere mænd på hjemmet, der
kunne have gavn af mandlige samtalepartnere, kortspillere, oplæsere eller
hvad, man kan tilbyde.
Kan du bidrage med håndarbejder
til vore basarer, modtages det gerne.
Støttekredsen afholder fire årlige planlægningsmøder, hvor man kan plotte
sig ind på det, man selv synes, man
har tid og kræfter til.
Støttekredsen har brug for flere medlemmer.
Er du interesseret, så kontakt hjemmet
eller støttekredsens formand Kæthe
Kühl, tlf.nr. 0461 9957 776.
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torsdag kl. 19 i Husum-Biffen på biblioteket i Husum.
Alle tre steder er det tilladt at møde op
i rød-hvide farver og klaphat.
Sommeren 92 var en sommer, da
stort set alle i Danmark var grebet
af eufori. Danskerne stemte nej til
Maastricht-traktaten, hvad godt halvdelen af befolkningen var euforiske
over, den anden halvdel nok næppe.
Men guld til fodbold-EM kunne man
enes om at være euforiske over.
Richard Møller Nielsen havde to år inden afløst Sepp Piontek som landstræner og havde ind til videre mildest talt
ikke haft megen succes i jobbet.
Spillerne ville ikke rette sig efter ham,
og journalisterne gjorde nar af ham,
blandt andet fordi den hyggelige fynbo
ofte kom galt af sted, når han skulle
forsøge sig på engelsk.
»We must play with long balls« er et
af de Ricardo-citater, der gik over i
historien.
Det var heller ikke lykkedes under
hans ledelse at kvalificere holdet til at
spille med i EM.
Men da der pludselig ikke længere var
noget, der hed Jugoslavien, kom Danmark med alligevel. Havde ti dage til
at forberede sig på at spille med.
Ricardo og spillerne tog udfordringen
op og spillede sig igennem til finalen.
Og vandt den.
Danmark vandt. Det danske fodboldlandshold tævede tyskerne to-nul, og
hele nationen var på den anden ende.
Folk løb rund i gaderne og hujede,
og det halve af landet gik rundt med
klaphatte på.
ph/Be
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SLESVIG SSF

Filmaften
og pinsetur
[KONTAKT] SSF Slesvigs forårsprogram
byder på en filmaften lørdag den 9.
april kl. 18 i lillesalen på Slesvighus.
Passende til datoen vises filmen „9.
april“, et dansk drama, der fik biografpremiere i Danmark i marts 2015.
Den baserer på en virkelig hændelse
under den tyske besættelse af Danmark fra den 9. april 1940.
Der bliver serveret lidt mundgodt.
Derfor beder distriktet om tilmelding
inden den 8. april til Kirsten Nielsen,
04621-934 455. Entré 5 euro.
UD I DET BLÅ
Næste forårs-highlight er distriktets
traditionelle pinsetur „ud i det blå“
pinselørdag den 14. maj.
Deltagerne må overlade til buschaufføren, hvor turen går hen. Efter turen
holdes et hyggeligt sted og spises et
lille varmt måltid. Mødested er Schleihallenparkplatz klokken 14, og man er
tilbage ca. kl. 19:30.
Turen koster 15 euro incl. mad. Drikkevarer er for egen regning. Der er
begrænset plads.
Tilmelding inden mandag den 9. maj
til Kirsten Bohnsack, 04621-28392 fra
kl. 17, eller Dansk Sekretariat Slesvig,
04621 23888.

EFA

SSW-Vorsitzender Flemming Meyer
und SP-Vorsitzender Carsten Leth-Schmidt beim EFA-Kongress auf Korsika.
(Foto: Jean Charles Degliesposti)

Flemming Meyer
im Vorstand
[KONTAKT] Auf dem Kongress der
europäischen Partei European Free
Alliance (EFA), ein Zusammenschluss
von über 30 Regional- und Minderheitenparteien mit sieben Europaparlamentariern, wurde der SSW-Landesvorsitzender Flemming Meyer kürzlich
in den Vorstand gewählt.
Damit soll der europäischen Minderheitenpolitik innerhalb der politischen
Arbeit der EFA in Zukunft mehr Gewicht gegeben werden.
Im Mittelpunkt des EFA-Kongresses
auf Korsika standen u.a. Resolutionen
zur Minderheitenpolitik, Flüchtlingskrise und zu offenen Grenzen, die der
SSW und die Partei der deutschen
Minderheit, Schleswigsche Partei (SP),
einbrachten.
Dazu SSW-Vorsitzender Flemming
Meyer: „Ich bin froh, dass die große
Mehrheit der anderen EFA-Parteien
die Resolutionen von SSW und SP
unterstützt haben, wo es vor allem
darum geht, dass wir die Flüchtlingskrise nur europäisch lösen können
und nicht mit nationalen Alleingängen
oder einseitigen Grenzschließungen.
Europa braucht eine aktive und tolerante Minderheitenpolitik, die sich an
den Kopenhagener Kriterien orientiert,
um viele der internen Konflikte in den
Mitgliedsländern zu lösen.
Um Ihre Ziele umzusetzen will die
EFA auch verstärkt mit anderen Parteien und Organisationen wie zum
Beispiel der Minderheitenorganisation
FUEV zusammenarbeiten.“

ÅBEN PANELDEBAT

SSW

Om sikring af sprogrettigheder
[KONTAKT] På initiativ af den europæiske kulturhovedstad 2016 San
Sebastian arrangerer Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI) i
Flensborg mandag den 18. april kl.
16-18 på Flensborghus i Flensborg
en paneldebat med emnet »Sikring af
sprogrettigheder i Europa. Hvordan
kan vi deltage i udarbejdelsen?”
Repræsentanter fra det danske, tyske,
frisiske og baskiske mindretal diskuterer med hinanden og med interesserede borgere nødvendigheden for sikring
af sprog.
Debatten i panelet og indlæg fra publikum bidrager til at forberede »protokollen« til sikringen af sprogrettigheder, som bliver præsenteret i december 2016 i Donostia-San Sebastian.
Arrangørerne lægger stor vægt på at
inddrage både græsrodsorganisationer
og almindelige borgere i udarbejdelsen.
PROTOKOLLEN
Protokollen er et dokument, der skal
beskytte sprogenes ligestilling og støtte
truede sprog. Den bliver udarbejdet
med bidrag fra civilsamfundet og

under vejledning af en videnskabelig
arbejdsgruppe. Den indeholder mindstekrav, der er nødvendige for at beskytte alle borgernes sprogrettigheder
i Europa.
Det ansvarlige udvalg består af seks
anerkendte og erfarne organisationer
hhv. institutioner, bl.a. ECMI.
Arrangementet er organiseret i samarbejde med fonden Donostia/ San Sebastian 2016 Foundation, Europæisk
Kulturhovedstad og Rådet for Baskiske
Sprogenheder, en paraplyorganisation
med 40 organisationer, der er aktive
for at fremme det baskiske sprog.

ECMIs bestyrelse.
Arrangementet er åbent for alle interesserede og foregår på engelsk med
simultanoversættelse til tysk.
Tilmelding inden den 13. april til info@ecmi.de

PANELET
Panelet mandag den 18. april kl. 1618 på Flensborghus består af baskeren
Paul Bilbao, friseren Lars Harms, den
tyske nordslesviger Harro Hallmann,
den danske sydslesviger Jens A. Christiansen og FUEN-præsident Hans
Heinrich Hansen.
Bypræsident Swetlana Krätzschmar,
Flensborg, byder velkommen. Åbningen og afslutningen står prof. dr.
Tove Malloy, ECMI, for. Som ordstyrer
fungerer dr. Jørgen Kühl, formand for

[KONTAKT] På grund af et medarbejdermøde åbner Flensborg Bibliotek først kl. 10 i morgen, fredag
den 8. april.

UDSTILLING PÅ MIKKELBERG

FLENSBORG BIBLIOTEK

Ændret
åbningstid

Ekstraordinært
landsmøde
[KONTAKT] SSW gennemfører
et ekstraordinært landsmøde
lørdag den 16. april kl. 10 på
Hotel des Nordens i Kobbermølle.
Centralt punkt på landsmødet
er drøftelsen og beslutningen
om SSWs nye rammeprogram
og ønsket om mere medlemsdemokrati.
Dagsordenen og bilag findes på
http://www.ssw.de/de/presse/
textservice.html på hjemmesiden www.ssw.de.
Mødet er åbent for alle SSWs
medlemmer.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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RENDSBORG-EGERNFØRDE/ GOTTORP SSF

AKTIVITETSHUSET

Varierede tilbud
[KONTAKT] Og igen har Aktivitetshuset i Nørregade/ Norderstrasse i Flensborg nogle varierede tilbud:

Der er kaffe og kage for 1 euro, men
man er også velkommen for at få en
snak.

AKTIs SENIORKLUB
ved Marc Schachtebeck torsdagene
14. og 28. april kl. 16-18 (iPads &
tablets). Tilmelding.
Aktis Seniorklub er et tilbud for alle, der har brug for hjælp til lidt IT:
mobiltelefonens menu, sms, e-mails,
computerprogrammet, overføre dias
til billedfiler, overspille vhs-bånd til
dvd eller dine yndlingsplader til cd?

STRIKKEOPSKRIFTER PÅ DANSK OG
ENGELSK
med Rebekka Drewes mandag den
18. april kl. 18-21. 12 euro. Tilmelding.
Du kan strikke, men har svært ved at
forstå en opskrift. Du føler dig hjemme med danske strikkeopskrifter, men
ser mange flotte opskrifter på engelsk.
Her er hjælp at hente. Medbring garn

og pinde til en strikkeprøve - og problematiske strikkeopskrifter.
FOTO FOR ALLE
med Marc Schachtebeck tirsdag den
19. april kl. 17-19. Tilmelding.
Kurset henvender sig til børn fra 12-13
år og voksne med spejlreflekskamera.
Alle spørgsmål må stilles og man lærer
de grundlæggende principper, som
professionelle bruger. Medbring spejlreflekskamera med hukommelseskort.
Tilmelding på 0461 150 140 eller akti@sdu.de.

SdUs LEJRSKOLE OG KURSUSCENTER

Duoen Basseralle/ Lene Riis og Ole Spillemand Jensen fra Viby J. underholder. (Foto: Jacob Eskildsen)

Festligt ældremøde
[KONTAKT] SSF Rendsborg Egernførde og Gottorp og SSFs Humanitære
Udvalg indbyder til fælles ældreeftermiddag onsdag den 20. april kl 15-17
på Restaurant Mango´s, Berlingade/
Berliner Str. 71-73 i Egernførde.
Der bliver festligt kaffebord, fællessang
og tombola - og underholdning ved

Basseralle: Lene Riis og Ole Spillemand Jensen fra Viby J.
Entré inkl. kaffebord og underholdning
6 euro.
Der arrangeres buskørsel fra Slesvigområdet for 4 euro.
Tilmelding senest mandag den 11.
april på ens lokale SSF-sekretariatet.

DANSK-TYSK POETRY-SLAM

SdU lukker Christianslyst sidst i november 2016. Organisationen, der kun står for 5% af overnatningerne, vil ikke bære års
underskud mere og har ikke råd til at fremtidssikre vedligehold. (Foto: SdU)

Christianslyst lukkes
[KONTAKT] Reaktionerne på SdUs udmelding om med udgangen af november at lukke kursus- og lejrskolecentret
Chridstianslyst har været heftige. Ikke
mindst Grænseforeningen, der bruger
Christianslyst en hel del, efterlyser en
sydslesvigsk helhedsløsning for at bevare centret.
Også en første interesseret køber har
meldt sig på banen, men her er intet
konkret bekendt endnu.
Fra det danske mindretals organisationer og institutioner lyder der ligeledes
overraskende bemærkninger, idet de
ikke havde forhåndskendskab til udviklingen om Christianslyst.
Ikke andre end SdU selv var involveret
i beslutningsprocessen.
I en skrivelse til medlemmerne af Det
sydslesvigske Samråd havde SdUs
formand Kirstin Asmussen og direktør
Anders Kring meddelt, at SdUs Styrelse på et møde den 21. marts havde
besluttet at nedlægge lejrskole- og kursuscentret Christianslyst.

Tekster præsenteres
[KONTAKT] Torsdag den 14. april kl.
20 præsenterer SSF og BDN - støttet
af Interreg/ KursKultur - poetry slam/
standup/ satire i Kulturwerkstatt Kühlhaus i Flensborg.
Elever, som har deltaget i det dansk-tyske poetry slam- og stand up-projekt

»satire«, præsenterer deres tekster:
Björn Högsdal (D), Peter Dyreborg
(DK), Stefan Schwarck (D), Dennis
Buchleitner (DK), Michael Kühn (D) og
Rasmus Rhode (DK).
Dørene åbner kl. 19, start kl. 20.
Entré: 7 hhv. 6 euro.

NØDVENDIGT
I brevet skrives:
»Afgørelsen blev truffet på baggrund
af nødvendige besparelser i organisationen og en urentabel drift af kursuscentret/ lejrskolen. Christianslyst har i
de sidste 10 år haft et gennemsnitligt
underskud på omkring 100.000 euro
pr. år. I 2015 lå underskuddet på godt
og vel 136.000 euro.
De sidste års ihærdige forsøg på at
hæve rentabiliteten har ikke haft den
tilsigtede effekt. Derudover står bygningen med et fornyelses- og vedligeholdsbehov, hvilket på baggrund af en
aktuel gennemført undersøgelse anslås
til at ligge på godt og vel 3,5 millioner
euro.
Dette beløb formår SdU ikke at finansiere via sine løbende indtægter.
En fortsættelse af Christianslyst ville
belaste SdUs likviditet i uforsvarlig
grad, hhv. føre til, at områder og bygningsdele med fremskridende forfald
successive ville skulle lukkes.
Forfalder bygningen, bliver gæsterne
væk, hvilket ufravigeligt ville medføre

stigende driftsomkostninger i forhold
til indtægter og dermed ligeledes øge
underskuddet ydermere. I og med, at
SdUs forventede underskud i 2016 vil
ligge på over 200.000 euro, har organisationen ikke råd til at drive Christianslyst«, skriver de to SdU-ledere i
brevet, og fortsætter:
EGNE UDEBLIVER
»Christianslyst bliver kun i ringe grad
belagt med gæster fra Sydslesvig. Vore
skoler tager til Danmark eller til Jaruplund Højskole og vore egne børne- og
ungdomshuse foretrækker ture til venskabsforbindelser og lejre i Danmark.
Skoleklasser fra Danmark, der tager på
lejrskole til Sydslesvig, vil gerne ind til
byerne. Mange overnatter på vandrehjem eller billige hoteller. De få, der
endnu har råd til at komme på steder
som Christianslyst, er friskolerne.
Antallet af overnatninger har i 2015
således været: 3.205 voksne (27%),
7.074 lejrskoledeltagere (60%) og
1.505 andre børn og unge (13%).
SdU-overnatninger lå i 2015 på samlet
593 = 5% af det samlede antal overnatninger.
UDVALG
For både at få en retrospektiv som aktuel vinkling af situationen og udvikle
visioner samt at undersøge fremadrettede muligheder, tiltag og praktisk realisering, der ville kunne forbedre Christianlysts økonomiske situation, blev
der nedsat et udvalg. Udvalget bestod
af repræsentanter fra centrets ledelse,
SdUs ledelse, konsulenter, forretningsudvalget og Christianslysts venner.
Det blev hurtigt tydeligt, at langt de
fleste visioner og tiltag allerede var
afprøvet hhv. behandlet på tidligere
møder i andre Christianslystudvalg.
Der var blevet lavet femårsplaner, som
i sidste ende dog ikke havde ført til
tydelige opsving.
Sammenfaldet af de sidste års planer
med de aktuelle ideer viser entydig, at
prognosen for en markant forbedring
af situationen kan betegnes som værende lig med nul.«

Videre skriver Asmussen og Kring:
KERNEOPGAVER
»På trods af, at SdUs formål ifølge
vedtægterne er at fremme det danske
ungdoms- og idrætsarbejde samt at
styrke det folkelige arbejde i Sydslesvig
- hvilket bl.a. realiseres gennem driften af kursuscentre - ligger driften af
et kursuscenter hhv. en lejrskole dog
længst væk fra organisationens kerneområder.
Det oplysningsarbejde, der gennemføres i forbindelse med nordfra kommende gæster, kan kompenseres ved
at implementere alternative former
for sammenkomster, bl.a. gennem udvekslingsprogrammer på institutionsniveau. Derudover vil det ny udbyggede
Tydal og Jaruplund Højskole kunne
kompensere for overnatningsbehovet.
De på Christianslyst traditionelt gennemførte arrangementer, både dem i
SdUs regi og dem fra de øvrige mindretalsorganisationer og -institutioner,
kan gennemføres enten i SdUs andre
faciliteter eller indenfor mindretallets
eksisterende tilbud.
Derudover kunne det også være befordrende for nogle arrangementers
vedkommende at gennemføre dem i
Danmark.«
SdU-ledelsens orienterende brev afrundes med:
»SdU er sig bevidst om det særlige
ansvar i forbindelse med afviklingen,
især iht. stedets historiske betydning
og sidst men ikke mindst til de berørte
medarbejdere.
Vi vil så vidt som muligt tage højde
for de ansattes interesser, men må
samtidig se i øjnene, at afviklingen
ufravigelig vil have personalemæssige
konsekvenser.
Derfor vil alle danske mindretalsorganisationer blive orienteret og anmodet
om, så vidt muligt at overtage nuværende medarbejdere.
Lukningen tilstræbes til udgangen af
november 2016.
Hvad der fremover vil ske med bygning og matrikel vides ikke i skrivende
stund,« afsluttes meddelelsen med.
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BARBEREN I SEVILLA

FOLKBALTICA 2016

folkBaltica 2016: Fra 23. april til 1. maj:
31 koncerter på 29 spillesteder i 18 byer
i Slesvig-Holsten og Sønderjylland.

Med »stemmen« som tema
[KONTAKT] Den 12. folkBaltica-festival 23. april til 1. maj - arrangeret af
foreningen folkBaltica, som SSF er en
del af - har fået temaet “Stemmen”.
Kor, traditionelle sangere, singer-songwritere og mange andre fra
Østersø-lande og andre europæiske
kulturer er inviteret til Slesvig-Holsten
og Sønderjylland for at være med.
Huskunstner i år er en stærk stemme
fra Før: sangeren og violinisten Keike
Faltings: - Først og fremmest ser jeg

frem til at opleve, videregive og dele
den entusiasme og varme, jeg har
oplevet de seneste år på festivalen.
Jeg glæder mig til den musikalske udveksling med andre musikere og kan
knap nok vente med at præsentere de
stykker, vi arbejder med.«
Festivalen 2016 byder også på nye
spillesteder: Christuskirken i Nibøl,
NordseeCongressCentrum i Husum,
St. Laurentii kirke på Før, Skt. Jürgen
kirke og diakokirken samt teatret i

Flensborg, Peter-Paul-kirken i Oldesloe, Nygadehuset i Aabenraa samt
et come back for Sønderborghus, Hagge’s i Tønder og Haus Nordschleswig i
Aabenraa.
FOLDER
Hele programmet, forsalgssteder etc.
fremgår af folderne, der er lagt ud
diverse steder, og på www.folkbaltica.
de.

De medvirkende: Gert Henning-Jensen, Per Høyer, Josefine Andersson, Leif Jone
Ølberg og Simon Schelling. Thomas Storm er ikke med på billedet. (Foto: Thomas
Petri)

Ny livlig opsætning
[KONTAKT] Den Kongelige Opera fejrer foråret ved at drage på danmarksturné med Rossinis opera Barberen i
Sevilla i 12 byer inkl. Flensborg.
I Flensborg spilles forestillingen fredag
den 29. april kl. 20 på byens teater,
indbudt af SSF.
Det Kongelige Teater præsenterer
Rossinis opera i en ny, livlig opsætning
af instruktøren Anne Barslev, skabt
specielt til teaterforeningerne ude i
landet.
For Anne Barslev er det nemlig vigtigt,
at man en gang imellem tør se på klassikerne gennem nye briller, for som
hun siger: »En forestilling kan godt se
meget anderledes ud og stadig være
tro over for essensen i værket. Jeg går
meget op i demokratisering og folkeliggørelse af opera. Det behøver ikke
være en elitesport, men må gerne være sjovt og folkeligt.«
Barberen i Sevilla kan ses af såvel
operanybegynderen som den garvede
kender i denne nye iscenesættelse
med operasolister og musikere fra Det
Kongelige Kapel. Forestillingen synges

på dansk, og instruktør Anne Barslev
fortæller, at hun længe gik med tanker
om, at der måtte være en mere ”nede
på jorden”-måde at iscenesætte de
store klassikere på. En måde, hvorpå
man kom helt tæt på publikum, og
publikum kom helt tæt på både musikken, sangen og fortællingen.
Ideen voksede sig større, og det stod
klart, at hvis man tog en kendt opera,
skar den lidt ned i tid, opførte den på
mindre hhv. små intime scener – og
på dansk – så var man godt i gang.
I sommeren 2015 blev idéen til virkelighed, da Barberen i Sevilla under
Copenhagen Opera Festival blev
opført på en 12 meter lang lastbil på
fem af Københavns store åbne pladser. Nu bringer Den Kongelige Opera
Barberen ud til resten af landet og til
Sydslesvig – om end inden døre af
hensyn til årstiden. Idéen er dog stadig
den samme – at præsentere Rossinis
elskede opera i en form, der er lige så
levende, folkelig og festlig, som den
var for Rossinis eget publikum.

EGERNFØRDE SSF

Fiskekursus for børn
[KONTAKT] SSF Egernførde inviterer
til fiskekursus for børn lørdag den 23.
april fra 6.30 til 13.
Efter en velfortjent påskeferie er årstiden igen til et fiskekursus med Britta
og venner.
Er man mellem 6 og 12 år og har man
lyst til at stå tidligt op og lære at fiske,
så har SSF Egernførde et godt tilbud:
Lørdag den 23. april mødes en gruppe
fiskeglade unge til et fiskekursus kl.
6.30 ved Medborgerhuset og følges i
privatbiler til en fiskesø, hvor der fiskes

til klokken 12.
Derefter går turen tilbage til Medborgerhuset, hvor der klokken 12.30
venter en grillpølse og en sodavand i
Medborgerhusets have.
Dér kan far og mor hente deres børn
og overvære slutceremonien, og selvfølgelig også spise en grillpølse.
Deltagergebyr 5 euro.
Tilmelding senest 20. april til Britta
Jöns via Berta.Dittmann@web.de eller
på 0152-3401 3178 efter klokken 19.

Norske Kristoffer Kleiveland & Sindre Fotland kommer til nordisk bal på Flensborghus lørdag den 30. april kl. 16.30.

Koncerter 2016
[KONTAKT] 31 koncert på 29 spillesteder i 18 byer i Slesvig-Holsten og
Sønderjylland: folkBaltica, som SSF er
en del af, åbner sine porte 23. april 1. maj:
LØ. 23.-ONS. 27.4.
23.4. Optaktkoncert på NCC Husum
20:00: folkBaltica-ensemble (SH/DK)
& Stockholm Lisboa Project (PT/S)
24.4. Ø-koncert på Før/ Föhr 11:30:
folkBaltica-ensemble & Keike Faltings
(SH/DK)
27.4. Åbningskoncert »Stemmer« på
Alison Sønderborg 20:00
TO. 28.4.
28.4. Nordiske klange & øfolk i Oldesloe 20:00: Kalüün (D) & Kristoffer
Kleiveland & Sindre Fotland (N)
28.4. Livstegn i Gettorp/ Gettorf
20:00: Gerhard Schöne (D) & Buddy
MacDonald (CAN)
28.4. Strålende stemmer i Løgumkloster 20:00: Latvian Voices (LV)
28.4. Nye horisonter i Nordborg
20:00: Anja Præst Trio feat. Karen
Mose (DK)
28.4. Nordlys i Nibøl/ Niebüll 20:00:
Kraja (S) & Kardemimmit (FIN)
28.4. Stemmer på firmamentet i Kappel(n) 20:00: Árstídir (ISL)

FR. 29.4.
29.4. Lille Akkordeon-kor i Diako-kirken/ Flensborg 16:30: Kristoffer Kleiveland & Sindre Fotland (N)
29.4. Tradition & drømme i Bydelsdorf 20:00: Kardemimmit (FIN) & Lyy
(S)
29.4. De syngende lande i St. Jürgen i
Flensborg 20:00: Latvian Voices (LV)
& Árstídir (ISL)
29.4. De syngende lande i Speicher
Husum 20:00: Kofelgschroa (D) & Keike Faltings Trio (D/ FIN)
29.4. Musikalske historier fra Norge i
Egernførde 20:00: Kristoffer Kleiveland
& Sindre Fotland (N)
29.4. De sagte toners mester i Aabenraa 20:00: Gerhard Schöne Trio (D)
LØ. 30.4.
30.4. Stemmer om morgnen på Museumsberg Flensborg 11:00: Heinavanker (EST)
30.4. Med hjerte & guitar i Tønder
11:00: Buddy MacDonald (CAN)
30.4. Når lysene slukkes i Sønderborg
13:00: Art Ensemble Syd feat. Kristian
Leth (DK/D)
30.4. Sagte toner i naturen i Langballe/ Langballig 14:00: Nordens Tone
(DK/N)
30.4. Rasmus Storms stemme i Aaben-

raa 14:00: Rasmus (DK)
30.4. Nordisk bal på Flensborghus
16:30: Kristoffer Kleiveland & Sindre
Fotland (N)
30.4. Hovedkoncerten på Flensborg
teater 20:00: Kofelgschroa (D) & Lyy
(S)
30.4. Sange fra kyst til kyst i Kiel
20:00: Keike Faltings Trio (D/FIN) /
Cathy Jordan (IRL) & Roger Tallroth (S)
SØ. 1.5.
1.5. Meet the artist på søfartsmuseet i
Flensborg 11:00: Keike Faltings (D)
1.5. Folk for familien på Flensborg teater 11:00: Phønix (DK) & Ralf Gehler
(D)
1.5. I morgenlyset i Klangsbøl/
Klanxbüll 11:00: Nordens Tone
(DK/N)
1.5. Den menneskelige stemme på
Sønderborg Slot 12:00: Christian
Zehnder (CH)
1.5. Hjemstavnssange i Gemeindezentrum Flensborg-Engelsby 14:30: Cathy
Jordan (IRL) & Roger Tallroth (S)
1.5. Porten til himlen i Slesvig 14:30:
Heinavanker (EST)
1.5. Afslutningskoncert i Mariekirken i
Flensborg 20:00

