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UGENs OVERSKRIFTER

PALUDANUSHUSET FREDERIKSSTAD

Mikkelberg
[KONTAKT] Mikkelberg og Margareta Erichsen-fonden fejrer junstnerens 100 års dag med en udstilling.

Læs mere på KONTAKT side 2

Sydslesvigbog
[KONTAKT] Forfatteren Kristian Ditlev Jensen har
skrevet en læsværdig Sydslesvig-bog.
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Kobbermølle
[KONTAKT] Åbent hus på adskillige mindesmærker
- også industrimuseet i Kobbermølle.

Læs mere på KONTAKT side 5

Litteraturfest

[KONTAKT] Næste uge bliver der grænseoverskridende litteraturfest med bl.a. Einar Már
Guðmundsson.

Læs mere på KONTAKT side 8

LEDER

Sydslesvigsk Forening

Fastholde
fokus

[KONTAKT] Mindretalsrådet i
Tyskland, som i år forestås af
SSFs formand Jon Hardon Hansen, tog fat om nælden på et møde i »arbejdsgruppen nationale
mindretal« med forbundsdagens
indenrigsudvalg i Berlin som vært
i går.
Parlamentarikerne blev mindet
om, at de havde lovet en debat
i forbundsdagen om nationale
mindretal endnu i denne periode - foreslået og tilstræbt på en
sprogkonference i 2014 i forbindelse med vedtagelsen af princippapiret om chartasprogene i
Tyskland.
Meldingen var, at koalitionspartierne arbejder på et beslutningsforslag til forbundsdagen.
Mindretallene efterlyste atter
mere engagement og ansvarsbevidsthed på forbundsplan, når
det gælder mindretalspolitiske
anliggender, og de anbefalede
oprettelsen af et ekspertudvalg
imod forfølgelse af sinti & roma.
Drøftet blev også, at det lovliggøres, at medlemmer af de nationale mindretal må anvende deres
sprog overfor domstole.
Indenrigsudvalget blev opfordret

til at støtte de nationale mindretals bestræbelser på synliggørelse
f. eks. gennem vandreudstillinger.
Specielt sorberne ønskede ad
lovens vej indført en beskyttelse
af deres navne: sorbiske kvinders
ret til deres efternavnes kvindelige endelser, og de såkaldte
diakritiske skrifttegn for alle sorbernavne.
Den frisiske folkegruppe efterlyste en mulighed for langfristet tilskudsteknisk planlægning af dens
økonomi.
Samtalerunden afsluttedes med
en statusberetning på Mindretallenes Hus i Flensborg og indbydelsen til parlamentarisk frokost i
Berlin i december.
På mødet i Berlin bidrog det danske, det frisiske og det sorbiske
mindretal samt sinti-roma - atter
engang - til øget forståelse for
deres synspunkter og anliggender
hos de tilstedeværende parlamentarikere.
Frem til forbundsdagsvalget
næste efterår gælder det om at
fastholde fokus på vore mindretalspolitiske anliggender.
SYDSLESVIGSK FORENING

SSF

Kommunikationschef søges
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
(SSF) søger med tiltrædelse pr. 1. januar 2017 eller snarest derefter en kommunikationschef m/k til professionel
formidling af det danske mindretal.

Ansøgning skal være Dansk Generalsekretariat i hænde senest i morgen,
fredag den 9. september 2016 kl.12.
Se hele stillingsopslaget på www.syfo.
de

Ernst Kahl havde travlt med at signere plakater. I baggrunden en af mindretallets veteraner, Otto Kreuzer. (Foto:
Sina Clorius)

Lys og en rød løber lokkede folk til udstillingen i Paludanushuset. (Foto: Mirian Rachenpöhler)

Indbød til kunst og satire
[KONTAKT] Den sidste lørdag i august
blev der – ud over Dannebrog – hejst
endnu et flag foran det danske forsamlingshus Paludanushuset i Fredederiksstad. Kulturnacht stod der med gul
skrift på blå baggrund.
Paludanushuset var et af 20 huse, som
deltog i et kulturarrangement, der
fyldte byens historiske centrum med
gæster.
De kunne vandre rundt mellem gavlhusene - eller inde i dem – og se billeder, skulpturer, og kunsthåndværk i
keramik, træ eller glas. En klezmerduo
spillede til åbningen, og på museet
kunne man høre en gruppe elever fra

Hans Helgesen-Skolen, som sommerferien igennem havde øvet sig for at
kunne spille til netop denne lejlighed.
Væggene i Paludanushuset var fyldt
med billeder af Ernst Kahl. Han er
kendt i mindretallet i Frederiksstad
som far til to elever på Hans Helgesen-Skolen, men er i øvrigt kendt som
forfatter og maler af satirisk kunst.
Et billede af en bil fyldt med grise hed
Meals on wheels og en gammel fisker
havde fanget Frutti i Mare, som var et
garn fyldt med bananer, æbler og ananas. På hans værk Varm nat på Mallorca dansede selv kyllingen – altså den
stegte – på bordet.

Ernst Kahl signerede flere bøger og
plakater og forklarede - eller forvirrede
- med ironiske bemærkninger.
Frivillige fra SSF og byens danske menighed havde haft travlt med at rigge
udstillingen til og sørgede for at byde
gæsterne velkommen med lakrids,
kaffe og saftevand, lige som de solgte
kulturnat-armbind, der gav adgang til
alle de 20 arrangementer.
- Vi prøvede at holde tal på, hvor mange der var inde, men det var umuligt.
Vi gætter dog på, at mindst 250 besøgte byens danske hus den aften, siger
sognepræst Ulrich Vogel.
Sina Clorius

OFFENE TÜR IN BERLIN

Unter den vielen Besuchern begrüßten die Minderheiten den Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten Hartmut Koschyk MdB (10.v.l.) wie auch den Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière. (Foto:
Minderheitensekretariat)

Minderheiten dabei
[KONTAKT] Am letzten August-Wochenende öffnete das Bundesministerium des Innern wieder seine Türen
und lud zu einem vielseitigen Informations- und Unterhaltungsprogramm
ein.
Mit dabei war die Vertreter der vier
anerkannten Minderheiten: den
Friesen, Dänen in Südschleswig,
deutschen Sinti und Roma und den
Lausitzer Sorben sowie das Minderheitensekretariat der autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen
Deutschlands.
Gemeinsam mit der Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Minderheiten
(AGDM) der FUEN, dem Verband
der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen sowie dem
Beauftragten der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten wurde einiges geboten.
Nicht nur umfangreiches Informationsmaterial wartete auf die Besucher.
Nach dem Testen des Wissens bei
einem Quiz konnten tolle Preise gewonnen werden.
Leckere regionale Spezialitäten wie
Lakritz von der dänischen Minderheit,
friesischer Tee, spreewälder Gurken

und Brot mit Leinöl und Quark der
Lausitzer Sorben ließ sich keiner
entgehen. Kinder bastelten individuelle Ansteckbuttons, und wer immer
noch nicht genug hatte, konnte eine
Postkarte an Freunde und Bekannte
verschicken.
Höhepunkt der Präsentation der
Minderheiten waren Auftritte der
Volkstanzgruppe Saterland aus Niedersachsen und der Jugendtanzgruppe
Lenschczok aus Oberschlesien.
www.minderheitensekretariat.de
jw
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

Danske gudstjenester
[KONTAKT] 16.s.e.trin., søndag den
11. september (Joh. 11, 19-45) er der
dansk gudstjeneste i:
Bredsted, 14.30, Knudsen
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 15, Dal
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Garding, 9.30, Jørgensen
Hanved, se Harreslev
Harreslev, 11.30, Jacobsen
Husum, 11, Vogel

Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Rendsborg, 11.30, Brask
Satrup, udflugt
Skovlund, 10, dansk-tysk indvielse af
parken
SL Ansgar, 10
Store Vi kirke, 15.30, Rønnow
Sønder Brarup, udflugt
Tarp, 16
Thumby, udflugt
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

SdU

Projektmedarbejder ansat
[KONTAKT] SdU har ansat Farida
Eckhardt som projektmedarbejder for
projektet »Verbundprojekt: Lebenszeit
4.0 - Zeitgerechte Region am Beispiel
Nordstadt+« hvor SdU er projektpartner med emnet »Zeitgerechte Model-

Naser Khader i Flensborg
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg By,
Borgerforeningen og Flensborg Danske
Journalistforening indbyder til brunch
og foredrag med Naser Khader om terrorbevægelsen Islamisk Stat lørdag den
17. september kl. 11 på Flensborghus.
Khader, folketingsmedlem, samfundsdebattør, mellemøstekspert o.m.a.,

Kammerkor-koncert
hører til blandt de bedste klassiske kor
i Ringkøbing-Skjern Kommune – og
repertoiret består af kirkelig og verdslig
musik, der både kalder smilet frem på
tilhørernes læber og vækker til eftertænksomhed.
Vokal Vest synger blandt andet sange
af Carl Nielsen, Svend S. Schultz og
Öhrwall.

100 års
fest

En aflysning

[KONTAKT] Mikkelberg i Hatsted inviterer til åbning af en Margareta Erichsen-udstilling i morgen, fredag den 9.
september kl. 16 i anledning af, at hun
ville være fyldt 100 år i år.
Velkomst ved Dieter Küssner, præsentation af jubilæumsskriftet ved Maike
Lohse, Klaus-Ove Kahrmann og Bahne
Bahnsen, og åbningstale ved Lars Ole
Knippel.
Stormtown Jazzcompany underholder,
og der bliver et mindre traktement.
Udstillingen kan ses frem til 31. oktober, og i den periode kan festskriftet
erhverves til fødselsdagspris.
Mikkelberg holder åbent tirsdage-torsdage 10-13, fredage-søndage 13-17
samt efter aftale på 04846 6604,
info@mikkelberg.de eller www.mikkelberg.de

Alle involverede håber at kunne gennemføre arrangementet senere i år.

UGEN
DER KOMMER
9.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Byvandring med Hilke Rudolph, An der Johanniskirche kl. 17
Margareta Erichsen-Fonden: Åbning af udstillingen ”Margareta Erichsen 100 år”
på Mikkelberg, Hatsted kl. 16
SSF-distrikt Rendsborg/Bydelsdorf: Grillaften i Ejderhuset kl. 17.30
SSF-distrikt Slesvig: Besøg fra Dianalund 9.-11.9. AFLYST
SSF-distrikt Sønderbrarup: Besøg hos venskabsforbindelsen på Thy/Mors 9.11.9.
10.
SSF: Folketeatret opfører ”Lilys Danmarkshistorie” på Flensborg Teater kl. 20
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Venskabstræf i Kolding kl. 10
SSF-distrikt Gettorp: Udflugt til Glückstadt
11.
SSF-distrikt Kiel Pris/Klaustorp: Kvindeklubben tager familien med på Denkmal-tur kl. 14
12.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
13.
Flensborg Kirkehøjskole, Flensborg Bibliotek, SSF, Aktive Kvinder og Den Slesvigske Kvindeforening: Foredrag med dr. phil. Lars Henningsen om ”Kirkegårde
som kulturminder” på Flensborghus kl. 19.30
SSF, SdU, Hejmdal Blæseorkester og FAB: Grænseoverskridende koncert med
Hejmdal Blæseorkester og andre sydslesvigske orkestre, Danfoss Orkestret og Per
Nielsen på Havnespidsen, Flensborg kl. 18.30. I tilfælde af regn i Borgerforeningen
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19
14.
Nordisk info og bibliotekerne: Litteraturfest ”Ord Fra Nord” 14.-17.9.
SSFs Humanitære Udvalg og SdU: Idræt om dagen i Idrætshallen, Flensborg kl.
9.30-12
SSF-distrikt Harreslev: Besøg på Stadtwerke i Flensborg kl. 17
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig Menighedspleje: Udflugt til Kiel og Rendsborg, fra Stadtfeld kl. 8 og fra
Mansteinstr. kl. 8.15
15.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
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kommer ind på, hvordan IS kunne
udvikle sig til en magtfaktor og sikkerhedstrussel for hele verden.
Entreen er sat til 10 euro; billetter
bestilles på Bysekretariatet, tlf. 0461
14408 125/ 126/ 127.

MIKKELBERG

SLESVIG SSF

[KONTAKT] Slesvig SSF meddeler, at
venskabsbesøget fra Dianalund 9.-11.
september må aflyses på grund af problemer med transporten.

Flensborghus.
Farida har en fortid bl.a. som projektmedarbejder på SSFs generalsekretariat.

FOREDRAG & BRUNCH

HELLIGÅNDSKIRKEN

[KONTAKT] Lørdag den 10. september kl. 12 får Helligåndskirken i Flensborg besøg af kammerkoret Vokal Vest
fra Ringkøbing. Det bliver en middagsstund i de nordiske sommersange og
–salmers tegn.
Koret, der blev etableret i 2002, ledes
af organist ved Ringkøbing kirke, Klaus
V. Jensen, og tæller 12 sangere. Det

le - Von Nachbarn lernen«, oplyser
SdU-direktør Anders Kring.
Projektets varighed er 3 år.
Farida er startet den 1. september
med 19,25 timer/uge og får sin daglige
arbejdsplads i SdUs driftsrådslokale på

Et af Margareta Erichsens billeder.

DANSK-TYSK-FRISISK ADDING SIGHTs

Kulturaktive efterlyses
[KONTAKT] SSF er på udkig efter seks
kulturaktive, der vil være med til det
grænseoverskridende kunstprojekt
»Adding sights« i oktober i samarbejde
med Friisk Foriining og Bund Deutscher Nordschleswiger.
16. - 23. oktober 2016 anbringes tre
hold, hvert på seks medlemmer, i
Nordsee Akademie i Læk og hvert repræsenterende et af de tre mindretal,
friserne, de tyske nordslesvigere og de
danske sydslesvigere.
Hvert hold består af en holdleder og
seks kunstnere eller kulturaktive mennesker - skuespillere dansere, musikere, videokunstnere eller scenografer
mfl.
I forbindelse med et mindre optaktarrangement bekendtgøres et emne
af en tre-personers jury. Grupperne
har efterfølgende en uges tid til at udarbejde en halvtimes sceneoptræden
omkring emnet, fortrinsvis ved at inddrage forskellige kunstneriske udtryks-

midler. Sceneteknikere hjælper.
Ugen afsluttes med en offentlig afslutningsaften. De tre sceneprojekter
opføres, holdene interviewes, og vinderholdet udpeges.
De tre bidrag vises siden to steder
nord og syd for grænsen.
Desuden dokumenterer deltagerne
per video deres kreative proces. Materialet skæres efterfølgende sammen til
en projektfilm.
Deltagerne bør være aktive medlemmer i det respektive mindretal og bo
i Nord- hhv. Sydslesvig, da det drejer
sig om et kulturelt bidrag af et lokalt
fællesskab.
Organisatorerne håber ved hjælp af
projektet bl.a. at bidrage til at opbygge
en yngre og eksperimentel kunst- og
kulturscene i grænselandet, især i
de landlige områder, og fremskynde
grundlæggelsen af aktive grupper, som
fortsætter samarbejdet efter projektet.
Med projektet opfordres mindretalle-

ne til at beskæftige sig med nye emneområder: Hvad kan mindretallets
kunst- og kultuscene i det hele taget
bidrage med til hele samfundet? Kunst
giver mulige svar på datidens problemer, viser forskellige synsvinkler og
stiller ubehagelige spørgsmål.
Projektet gentages 2017 på dansk side
med andre deltagere.
Adding Sights støttes af KursKultur
med midler fra partnerne bag Region
Sønderjylland-Schleswig, det danske
og det slesvig-holstenske kulturministerium.
Deltagelse er gratis.
Har du interesse, så send din ansøgning til Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/ Norderstr. 76, 24939
Flensborg, att. Nina Lemcke, nina@
syfo.de.
Henvendelser på tlf. +49 461 14408
118.

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!
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HUSUM BIBLIOTEK

FIRE ORKESTRE & PER NIELSEN

Fest og koncert for børn
[KONTAKT] Mandag den 12. september kl. 15-17 er der fødselsdagsfest
på Husum Bibliotek for alle børn, der
fylder fire år i 2016, og deres forældre,
bedsteforældre, søskende samt øvrige
børnefamilier.
Når man bliver fire år, er man nemlig
gammel nok til at låne bøger på biblioteket og i bogbussen og stor nok til at
få sit eget lånerkort. Man er også stor
nok til at komme på biblioteket sammen med mor og far, bedsteforældre,

søskende og venner til koncert med
»Balder – og hele farveladen«.
Bag Balder gemmer sig Tine Mynster,
der med sin glade udstråling, smittende humør og musikalske imødekommenhed synger og danser sig igennem
både nyskrevne og velkendte sange.
Balder - og hele farveladen er en aktiv
bevægelses-koncert, hvor musik og
sang kombineres med enkle bevægelser, ligesom der sættes fokus på de
forskellige farver, som Balders ærtepo-

ser har.
Efter koncerten er der en fødselsdagsgave til alle de 4-årige – nemlig en
billedordbog.
Til en rigtig fødselsdag er der selvfølgelig kagemand og saft – kaffe/te til de
voksne.
De, der fylder 4 år, tilmeldes inden
den 10. september på tlf. 04841
82280; alle andre kommer bare.
Inge Marie B. Elechukwu

TO SSF-DISTRIKTER

Værter og gæster ved Sulkendrup Mølle. (Foto: privat)

På fællesudflugt til Fyn
[KONTAKT] SSF Centrum-DuborgVest Flensborg og SSF Slesvig drog for
første gang sammen på sommerudflugt
med 58 personer til det skønne Fyn
for at besøge deres venskabsforbindelser, Grænseforeningen Nyborg for
Flensborgs vedkommende og Kerteminde for Slesvigs vedkommende.
De to grænseforeninger er gået sammen, så derfor fællesudflugten.
I Kerteminde blev vi modtaget af Gunvor Knudsen som havde bestilt mad
i Kerteminde Sejlklub for os og deres

deltagende medlemmer.
Efter middagen guidede Ole Sørensen
os i vores bus rundt på de små veje fra
Kerteminde til Nyborg. Vi kom forbi
mange flotte herregårde og skønne
udsigter over vandet.
Første stop var ved Refsvindinge kirke,
hvor Ole fortalte om kirken fra 1537.
I Sulkendrup Mølle, nyrenoveret og
beliggende ved en smuk sø, fik vi boller og lagkage.
På et andet udsigtspunkt kunne vi se
ud over Storebælt med broen i bag-

grunden, og i Nyborg Logehus var der
fra foreningens bestyrelse dækket op
til koldt bord.
Selvom vi lige havde fået boller og lagkage, kunne alle alligevel spise noget
igen.
Der blev taget afsked ved 18-tiden efter en dejlig dag.
En stor tak til venskabsforbindelsen
Nyborg-Kerteminde for den skønne
guidning og beværtningen.
Erika Jentzen,
SSF Centrum-Duborg-Vest

NY SYDSLESVIG-BOG

Her er rart at være
[KONTAKT] Forfatteren Kristian Ditlev
Jensen, der tidligere har skrevet en rost
bog om Sønderjylland, har nu begået
en bog om Sydslesvig.
»Sydslesvig. Steder og mennesker«
hedder bogen, der er fyldt med
forfatterens egne fotos og en række
historiske billeder for at forklare den
komplekse landsdel.
Bogen, der er lavet i et samarbejde
med og støttet af Grænseforeningen
via Sydslesvigudvalget, er en bestræbelse på at samle hele Sydslesvig, skriver forfatteren i forordet.
”Jeg har prøvet både at give et overblik, så læseren kommer til at forstå,
hvad Angel egentlig er for et område
samtidig med, at jeg er dykket ned i
de mindste detaljer, som har grebet
mig, eller som jeg har opfattet som
ladet med symbolik og uudgrundelig

dybde”, lyder det.
Bogen har fået en fin modtagelse i

Flensborg Avis, hvor kulturredaktør
Hans Christian Davidsen giver bogen
fire ud af seks stjerner:
”Kristian Ditlev Jensen fascineres af
sydslesvigerne, deres lokale forankring
og internationale udsyn, og skelner
ikke altid så skarpt mellem det danske
mindretal isoleret og den tyske flertalsbefolkning i området. Han dykker ikke
ned i det institutionaliserede danske
mindretal, som elles nok fylder det
mest af Sydslesvigs ansigt udadtil….
Man får som med Sønderjyllands-bogen det indtryk, at her er rart at være.
Og det er der jo egentlig også”.
Bogen er på 192 sider, udkommet på
Gyldendal og koster 299,95 kr.

Koncert i Flensborg
[KONTAKT] Tirsdag den 13. september kl. 18:30 giver Hejmdal Blæseorkester, Slesvig Spejderorkester, Flensborg FDF-orkester og Danfoss Orkestret en koncert med trompetisten Per
Nielsen ved havnespidsen i Flensborg.
Koncerten skal bidrage til at synliggøre
det tætte samarbejde mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Danmark
og øge kendskabet til mindretallet i
flertalsbefolkningen nord og syd for
grænsen. Musikken er det instrument,
som ophæver de sproglige og kulturelle forskelle og grænser samt skaber et
fælles sprog.
Initiativet til koncerten blev taget af
Hejmdal Blæseorkester, hvis medlem
Joachim Ostendorf præsenterede
idéen i 2015 og satte det spændende
projekt i gang.

Hejmdal Blæseorkester blev stiftet i
december 1979, er tilsluttet SSF og
holder til i Harreslev. Orkestret har 45
medlemmer i alderen 8-80 år.
Per Nielsens popularitet understreges
af hans store CD-succes. Hans 14
CDer har solgt mere end 400.000
eksemplarer, hvilket gør ham til Danmarks mest populære instrumentalist.
Sideløbende med sin store CD-karriere, har Per Nielsen til daglig sit job i
Sønderjyllands Symfoniorkester.
Danfoss Orkestret blev dannet i 1955
på fabrikant Mads Clausens foranledning og fejrede sit 50 års jubilæum i
2005. Orkestret er et 38 mands brassband.
Gratis adgang.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes koncerten til Borgerforeningen.

FOLKETEATER & FAIR PLAY

SSW

Landsmøde 24. september
[KONTAKT] Lørdag den 24. september fra kl. 9 afvikler SSW sit ordinære
landsmøde på Husumhus i Husum.
Dagsorden:
1. Åbning og velkomst
2. Valg af mødeleder
3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for dagsordenspunkternes behandling
5. Valg af SSWs landsliste til landdagsvalget 2017 - herunder beretning fra
landdagsgruppen
a. Valg af protokolfører, stemmetæller
og valgbestyrelse
b. Valg til landslisten
6. Valg af valgkredskandidater til landdagsvalget 2017
a. Valg af protokolfører, stemmetæller

og valgbestyrelse
b. Kandidater til valgkredsene Kiel-Nord, Kiel Øst, Kiel-Vest, Slesvig-Ditmarsken, Pinneberg Nord/
Helgoland vælges
7. Beretninger:
a. Politisk beretning ved landsformand
Flemming Meyer
b. Beretning for regnskabsåret 2015
ved næstformand Rüdiger Schulze.
8. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne
9. Vedtægtsændring
10. Valg til landsstyrelsen
1. næstformand (hidtil Rüdiger Schulze)
1. bisidder (hidtil Anke Spoorendonk)
3. bisidder (hidtil Peter Knöfler)
11. Kontingent – landsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017

En uset vinkel på danmarkshistorien luftes... (Foto: Gudmund Thai)
12. Øvrige beretninger:
a. Beretning fra det ”Rådgivende udvalg ved den Slesvig-Holstenske Landdag for spørgsmål vedr. det frisiske
mindretal” ved Friisk Foriings formand
Bahne Bahnsen
b. Beretning fra SSWU ved formand
Christopher Andresen
13. Dato for landsmødet i 2017: lørdag den 23. september
14. Eventuelt
15. Afslutning
Tilmelding til landsmødet sker til SSWs
landssekretariat på 0461/14408310
eller info@ssw.de senest mandag den
19. september.
Er man som delegeret forhindret i at
deltage, bedes man sørge for en stedfortræder.

Lillys Danmarkshistorie
[KONTAKT] Lørdag den 10. september kl. 20 opfører Folketeatret og Teatret Fair Play »Lillys Danmarkshistorie«
på Flensborg teater, indbudt af SSF.
Det er en kvindehistorie i anledning
af 100-året for kvindernes valgret.
Pia Fris Laneth udgav i 2006 Lillys
Danmarkshistorie, som tager udgangspunkt i livet, som det var for hendes
oldemor, mormor, farmor, mor, tante,
søster og hende selv.
Heri beskrev hun en hidtil uset vinkel
på danmarkshistorien.
Seks kvinder, i alle aldre og størrelser,
sætter stolt livkraft i spil, når de fortæller danmarkshistorien som en sprud-

lende familiekrønike fra 1920erne til
i dag.
Stykket indeholder kendte sange fra
revy, film og danskpop, som bidrager
til at tegne et billede af tiden og livet
– fra Vesterbro til Vestjylland dengang
og nu.
Medvirkende: Birgitte Raaberg, Pia
Rosenbaum, Christiane Bjørg Nielsen,
Sanne Graulund, Tanya Lund Andersen og Henriette Rosenbeck.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter og ved
indgangen.
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Arrangementer
i Sydslesvig 2016/2017

Kirkegårde som kulturminder
Foredrag v. Lars Henningsen

Grænseoverskridende Islamisk stat - baggrund og visioner
koncert
Foredrag v. Naser Khader
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Lillys
Danmarkshistorie

Foto: S. Bonnén

Foto: G. Thai

Lørdag

Tirsdag

Tirsdag

Flensborg

Flensborg

Flensborg

10.09.2016 • 20:00
Stadttheater

Tjajkovskij og
Sjostakovitj

13.09.2016 • 19:30
Flensborghus

13.09.2016 • 18:30
Hafenspitze
Gra
tis

22.09.2016 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg

Billetter • Abo

17.09.2016 • 11:00
Flensborghus
Flensborg

Prædikerens bog Sydslesvigs
Børnemusikfestival Lille mand, hvad nu?
Mongotube

Foto: schmidtaps.com

Torsdag

Lørdag

Foto: J. Kohrt

Fredag

Lørdag

Onsdag

Sct. Jørgen-Mørvig
Menighedshus

Nottfeld

Flensborg

23.09.2016 • 19:30
Flensborg

24.09.2016 • 11:00
Christianslyst

+ 49 (0)461 - 14408 125

28.09.2016 • 20:00
Stadttheater

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

DOLAs DUKKER
Det nye lysindfald
fremhæver den
gamle tagkonstruktion. (Foto: Museet)

Åbent hus på søndag
[KONTAKT] Søndag den 11. september kl. 11-17 er der åbent hus i Kobbermølle Industrimuseum i anledning
af „det åbne mindesmærkes dag“.
I museumssmedjen har Torben
Smed ild i essen og demonstrerer sit
håndværk, og museets frivillige medarbejdere demonstrerer den store
dampmaskine og hammerværket, samt
flere af maskinerne i den store samling
af dampmaskinemodeller. Der bliver
løbende korte rundvisninger.

Uden for museet viser Kobbermølle
frivillige brandkorps deres udstyr og
sælger grillpølser, kaffe og kager.
Der tages ikke entré, men der bedes
om en mindre pengegave. Der er
hårdt brug for penge til indkøb af
udstillingsgenstande og udstillingsmateriel.
Museet har indtil 31. oktober åbent
onsdag til søndag kl. 13-17, fra 1. november til nytår hver lørdag og søndag
(undtagen jul og nytår) kl. 13-17.

Grupper modtages alle ugens dage
efter forudgående aftale. Kontakt museet på tlf. 407 71 25 (brug telefonsvareren) eller museum@kabelmail.de.
En del grupper benytter sig af muligheden for at nyde medbragt mad
og drikke eller for at købe kaffe på
museet.
Flere firmaer og foreninger lejer ligeledes museet til egne arrangementer
eller møder.
sls

I AFTEN: UDSTILLINGSÅBNING
Møller & Herschbach har valgt at
udstille denne montre. (Foto: Dieter
Lührssen)

en god blanding af danske og tyske
kunstnere.
Sammenslutningen har netop haft den
årlige udstilling i Sønderjyllandshallen
i Aabenraa.
Udstillingen »En kunstner - et værk /
Ein Künstler - ein Werk« viser værker
af de 35 kunstnere, der har deltaget
i udstillingen i Aabenraa. Hver af de
deltagende kunstnere må udstille ét og
kun et værk, som ikke har været vist
på udstillingen her i 2016, - antagelig
en udfordrende opgave for kunstnerne, men for publikum spændende at
se, hvad der er udvalgt.

SSF FLENSBORG NORD

Vand- og stranddag
Der afsluttes ved 14.30-tiden.
Det koster 5 euro per voksen, 2 euro
per barn eller 15 euro per familie,
børn 0-3 år er gratis.
Tilmelding senest den 14. september til angelina@sdu.de, 0461 9957
7505, eller thorfut@versanet.de, 0461
46647.
SSF-Nord tilbyder flere arrangementer for familier - så hvis man ikke er
medlem endnu, kan det nås på dagen.
Distriktet planlægger en skovdag i
foråret, en udflugt for familier og familiebrunch.

En del kunstnerne er tilstede ved åbningen.
Af de 35 deltagende kunstnere kan
bl.a. nævnes Ole Prip Hansen, Bente
Sonne, Ken Denning, Tine Bay Lührssen, Inka Sigel og Nils Vollertsen.
Kunstforeningen byder på et lettere
traktement.
Alle er velkommen - gratis adgang.
Efter åbningen kan udstillingen ses fra
9. september til og med den 15. oktober mandag-fredag kl. 10-17, lørdag
kl. 10-14.

Minderheitenbeauftragte Schnack:
Vorurteile abbauen, Respekt und
Toleranz aufbauen
Ausrichter ist die OSZE in Kooperation
mit dem OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte sowie dem Europarat und dem
Zentralrat der deutschen Sinti und
Roma.
Im Rahmen des deutschen OSZE-Vorsitzes soll Vorurteilen und Diskriminierung gegen Sinti und Roma entgegengewirkt werden. Im Zentrum der
Konferenz stand daher eine Beratung
über Strategien gegen gesellschaftliche
Ausgrenzung stehen. Es wurden darüber hinaus Anregungen für die fachlichen OSZE-Gremien formuliert.
»Gerade im Abbau von Vorurteilen
und im Aufbau von Respekt und Toleranz liegt unsere Aufgabe«, sagte

mindre børn i børnehulen.
Fri entré.
Onsdag den 28. september kl.15
kommer Dola og dukkerne til Egernførde fællesbibliotek med »Tyveri i
bibliotekshaven«, en dukkekomedie i
to akter om et stakkels rådyr, som er
faret vild i byen, og »Store Bjørns naboer«, et nyt stykke med ur-premiere i
Egernførde.
Fri entré.

SCT. HANS & SCT. JØRGEN

OSZE-KONFERENZ ZU SINTI & ROMA

[KONTAKT] Die Minderheitenbeauftragte des schleswig-holsteinischen
Ministerpräsidenten, Renate Schnack,
hat auf einer internationalen Konferenz in Berlin Anfang der Woche die
Erfahrungen des Landes mit den hier
lebenden rund 5.000 Sinti und Roma
eingebracht.
Schnack nahm im Auswärtigen Amt
an einer Tagung der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) teil. Debattiert wird
zum Thema »Roma-Feindlichkeit entgegenwirken - Die Rolle politischer
Führungskräfte bei der Bekämpfung
von Diskriminierung, Rassismus, Verhetzung und Gewalt gegen Sinti und
Roma«.

[KONTAKT] Hvad med at invitere ens
børn eller børnebørn i dukketeater
lørdag formiddag den 10. september
kl. 11 og allerede igen lørdag den 1.
oktober kl. 11?
På Flensborg børnebibliotek byder
Dola igen velkommen til dukketeater efter en dejlig sommerferie. Alle
forældre, børn og bedsteforældre er
velkomne.
Dola spiller tre små stykker (Svinedrengen, Lasse & mormor, Kasper) for

[KONTAKT] Har du lyst til at udforske
vores strand sammen med familien og
andre?
SSF Flensborg Nords stranddag i
juli blev aflyst, men lørdag den 17.
september kl. 10.30 ved Ostseebad/
Østersøbadet er der en ny mulighed
for fællesskab, strand og vand.
For børn, forældre og bedsteforældre.
SSF-Nord og roklubben er gået sammen om at invitere biologilærer Lars
Herbold til at vise det, der svømmer
og kravler i vandet og ved vandkanten.
Der er frokost kl. 12 inde i roklubben.

Et værk pr. kunstner
[KONTAKT] Sydslesvigs danske Kunstforening inviterer til udstillingsåbning
af en særlig udgave af Grænselandsudstillingen kaldet »En kunstner - et
værk / Ein Künstler - ein Werk« i dag,
torsdag den 8. september kl. 19.30 på
Flensborg bibliotek.
Chefredaktør Jørgen Møllekær holder
åbningstalen.
Musikalsk underholding: John Hansen,
percussion, og Veit Vedel, guitar.
Grænselandsudstillingen er en navnkundig sønderjysk kunstnersammenslutning, der igennem mange årtier
har vist kunst fra grænselandet med

I Flensborg og Egernførde

Renate Schnack. »Die formale und
verfassungsrechtliche Gleichheit ist unser politischer Auftrag. Hier ist Schleswig-Holstein 2012 als erstes Land in
Deutschland den Schritt gegangen, die
deutschen Sinti und Roma als Minderheit in die Landesverfassung aufzunehmen«, sagte sie.
Wichtig darüber hinaus sei es, die
gesamteuropäische Dimension der
Diskriminierung der Sinti und Roma
im Blick zu behalten und dementsprechend zu handeln. Der deutsche
OSZE-Vorsitz sei dafür eine hervorragende Gelegenheit.
stk

Peter Brandes imponerende alterparti i Nørremarkskirken, Vejle. Pastor Finn Egeris
Petersen aftaler slagets gang med et lokalt menighedsrådsmedlem. (Foto: Erik Johansen)

Fælles udflugt nordpå
[KONTAKT] Vejrprofeternes prognoser
om kraftige regnskyl udeblev ikke,
men heldigvis skyllede det kun ned,
mens deltagerne sad i bussen. Sct.
Hans og Sct. Jørgen menighedernes
fælles sommerudflugt gik denne gang
nordpå til Vejle og Jelling.
Første stop var Nørremarkskirken i
Vejle med deltagelse i gudstjenesten
og efterfølgende introduktion til den
kunstneriske udsmykning. Kirken blev
bygget i 1975 som en rå murstensbygning og er først for tre år siden blev
udsmykket med blandt andet en stor
gylden altervæg på 130 kvadratmeter
af den kendte danske kunstner Peter
Brandes. Han har lavet en helhedsudsmykning af alterrummet, hvor sædekornet er det bærende element.
I øsende regnvejr gik busturen videre
til Kongernes Jelling, hvor der først
var middag på Jelling Kro, der ligger
klos op ad centret og vis a vis højene, kirken og de to runestene. Kroen

ligger faktisk inden for det 12 hektar
store område, der i jellingdynastiets
storhedstid var omgivet af en imponerende palisade, der i dag er markeret
med betonsøjler i landskabet.
Indtil sen kaffetid havde de 40 deltagere herefter frit slag til at bevæge
sig rundt på det store område og selv
bestemme, hvad de ville bruge mest
tid på. Da det samtidigt var blevet flot
solskinsvejr, var der desuden god lejlighed til at nyde den flotte udsigt ud
over hele anlægget fra de to høje og
fra centrets tagterrasse.
Medens bussen om morgenen brugte
motorvejen nordpå, foregik tilbagerejsen ad den gamle landevej og et
svinkeærinde omkring Flensborg Fjord
med gode muligheder for at nyde det
smukke danske sensommer landskab.
Således klingede endnu en god sommerudflugt for de to østlige menigheder i Flensborg ud på allerbedste vis.
-ik
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ORD FRA NORD

Jesper Stein.

FDF

Einar Már Guðmundsson. (Foto:
Hörður Ásbjörnsson)

Morten Brask.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

Litteraturfest i grænselandet
[KONTAKT] Årets litteraturfest er på
trapperne 14.-17. september med
arrangementer nord og syd for grænsen. Ord Fra Nord får besøg af fire
forfattere, som begejstrer læsere og
anmeldere:
JESPER STEIN
er en komet inden for krimigenren.
Han debuterede i 2012 og har siden
skrevet fire bøger med Axel Steen i
hovedrollen. Også i Tyskland går salget
af krimierne forrygende. Filmrettighederne er solgt, så det bliver spændende at se om skuespillerne passer til
læserens ”indre film”
MORTEN BRASK
skriver romaner, som altid tager udgangspunkt i en virkelig person bl.a.
William Sidis, drengen med den
højeste målte IQ. Men han har også
hjulpet geologen og vejrværten Anja

Fonseca med at skrive om hendes 17
år med bulimi. Derudover har han
skrevet om nazisternes propagandafilm.
ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN
er især kendt for de historiske romaner
om Hildegard af Bingen og Dronningen af Saba, men hun har også skrevet
romaner som foregår i 70erne. Alle
romaner har et særligt sanseligt sprog.
EINAR MÁR GUÐMUNDSSON
tager de svages parti, når han skriver
om Island før og nu - altid med et
stænk af humor f.eks. med en fortællestemme, som kommenterer handlingen. Han er en af de største islandske
forfattere og har modtaget Nordisk
Råds litteraturpris
ONSDAG
den 14. september kl. 15 på Slesvig

Bibliotek: Familiefilm baseret på
Manu Sareens bog om en fantasifuld
og charmerende dreng på Nørrebro.
En dag kommer han og to venner til
at sprænge skolen i luften. De bliver
forfulgt af forbrydere, som vil have fat
i opskriften på bomben. Forbryderne
kidnapper lillebroren. En hæsblæsende redningsaktion starter. Fra 7 år.
TORSDAG
den 15. september kl. 11.35 på A.P.
Møller Skolen i Slesvig: Morten Brask
fortæller om sine romaner.
Kl. 19.30 på Flensborg Bibliotek:
Morten Brask fortæller om nazisternes
anisemitiske filmpropaganda
FREDAG
den 16. september kl. 15 på Flensborg
Bibliotek: Jesper Stein og Anne Lise
Marstrand-Jørgensen.
Kl. 19 på Flensborg Bibliotek: Fami-

liefilm baseret på Kenneth Bøgh Andersens børnebøger om den nørdede
Pelle Nøhrmann, som kan forvandle
sig til superhelt, efter han blev bidt af
en muteret tissemyre. Fra 7 år.
LØRDAG
den 17. september kl. 14 på Flensborg
Bibliotek: Einar Már Guðmundsson og
Morten Brask.
Udstillingen ”En kunster - et værk/ Ein
Künstler - ein Werk er åben 9. september – 22. oktober.
Også arrangementer i Løgumkloster,
Haderslev, Aabenraa, Bov og Sønderborg.
Udførligt program og billetkøb på bibliotekerne.
www.OrdFraNord.dk
LL

Seniorerne Thore og Jonas gjorde i
sommerferien klar til arbejdsdagen.
(Fotos: privat)

Ugleredens pedel Johnny Heel var også
i gang i sommerferien.

MIDTANGELs SENIORKLUB

På udflugt
Atter
liv
i
til Kiel
Uglereden
[KONTAKT] Sidst i august tog Midtangels seniorklub - med ikke færre end
23 personer - på årets store udflugt, i
år i strålende solskin (som altid, når vi
er på tur) fra Satrup til Kiel-Holtenå.
Efter en alle tiders køretur genem
landskabeligt grønt kom vi kl. 11 til
Holtenå. Timen inden der kl. 12 blev
serveret en fantastisk middag i Hafenwirtschaft, benyttede vi til at kigge
på den gamle havneindsejling.
Efter at have nydt det gode og rigelige
måltid, tog vi til Kiel by.
Der var reserveret kaffe og tærte i
Christian Albrechts-universitetets botaniske have.
Inden kaffen gik turen til sommerfugle-huset, hvor en sagkyndig fortalte om
sommerfugle og deres vaner.
Sent eftermiddag var vi retur i Satrup,
stadig i strålende solskind.
Mange tak til Jytte og Erika, der havde
organiseret denne dejlige tur, fra de
glade deltagere.
Vi glæder os til næste års tur.
Christa Gondesen
Turens organisatorer Erika og Jytte med
to seniorer.

To skønne eksemplarer. (Fotos: privat)

[KONTAKT] Mandag den 12. september er der opstart og aktiviteter,
bl.a. uddeling af årsmærker, rundt om
FDF-huset Uglereden i Tarp.
Der bliver FDF-møder 12., 19., og 26.
september og 10. oktober kl. 16-18 i
Uglereden, Tarpholz 1, 24963 Tarp.
Traditionen tro kører en FDF-bus fra
Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg
kl. 15.30 og er tilbage omkring kl.
18.20.
Der er arbejdsdag i Uglereden søndag
den 11. september kl 12-15.
For de FDFere, der var på landslejr
i sommers, er der en gensynsdag på
FDF-lejren Mellerup lørdag den 17.
september.
Søndag den 9. oktober kl. 10 deltager
FDFerne i Ansgar kirkens høstgudstjenesten.
FDF-orkestret øver og spiller om onsdagen på Christian Paulsen-Skolen.
Ugleorkesteret, et elevorkester, øver
og spiller om mandagen kl. 18-18.30 i
Uglereden.
Interesserede opfordres til at følge
med på www.facebook.com/fdfflensborg, og er man interesseret i
elevorkstret, følger man dem på www.
facebook.com/ugleorkester.
StA.

Landslejr-deltagerne glæder sig til det
kommende gensynsdøgn.

