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UGENs OVERSKRIFTER

Sydslesvig for Alle

Speeddating for lærere
KursKultur-projektet under Region Sønderjylland-Schleswig udvider sit grænse-overskridende
skole-samarbejde med en ny omgang speeddating
for skolelærere på hver sin side af grænsen.

Læs mere på KONTAKT side 2

Sprogkurser for familier
De populære familiesprogkurser i Sydslesvig er klar
med et nyt tilbud. Denne gang i april måned på
kursuscentret Christianslyst. Det er nu, man skal
tilmelde sig!

Læs mere på KONTAKT side 3

Storytelling for viderekomne
’Historiedamen’ fra København – alias den professionelle storyteller Marianne Josefsen – er med, når
Flensborg Bibliotek blænder op for arrangementet
’Det Grå Guld – Dialogmøde over grænsen’. Et
arrangement under Læsefestival i Sydslesvig, som
starter i næste uge.

Læs mere på KONTAKT side 4
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Sidste udkald

[KONTAKT] Med bare to døgn
tilbage før årets Sydslesvig-Konference løber af stabelen på Jaruplund Højskole er det absolut
sidste udkald for tilmelding til den
store begivenhed, hvor alle med
tilknytning til og meninger om
mindretallet kan give deres besyv
med og deltage i debatten om de
overordnede betragtninger, tanker og idéer, der rører sig lige nu
blandt det danske mindretal og
de tilhørende foreninger og organisationer i Sydslesvig.
Som allerede omtalt og annonceret her i KONTAKT arrangeres
Sydslesvig-Konferencen af Det
Sydslesvigske Samråd, som denne
gang har valgt at sætte fokus på
mindretallets mission, visioner og
sprogpolitik.
Fundamentale temaer og problemstillinger for mindretallets
selvforståelse, som er essentielle
og nødvendige at få drøftet i fællesskab – og i frugtbar dialog med
os selv og hinanden.

SSF’s formand Jon Hardon Hansen under lynvisit fredag.

SSF i god stand
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
(SSF) og Grænseforeningen gjorde
endnu en gang en god figur under den
netop overståede rejsemesse Ferie
for Alle i Messecenter Herning. Tre
hektiske dage med run på vores fælles
udstillingsstand Oplev Sydslesvig, hvor

tusindvis af messegæster fik testet deres viden om Sydslesvig, udvidet deres
kendskab til det danske mindretal og
forkælet deres smagsløg med udsøgte smagsprøver og gyldne dråber fra
Flensborg Bryggeri, Johannsen Rum og
Braasch Rum.

Det gælder uanset, om man er
menigt medlem af SSF, politisk
engageret i SSW, er forældre til
skolesøgende børn i en af de danske skoler, medarbejder samme
sted eller aktiv i en af mindretallets mange folkelige, kirkelige
eller kulturelle foreninger.
Debatten og ’den gode samtale’
om det danske mindretal overordnede visioner, mission og
sproglige kurs fremover indledes
på Jaruplund Højskole førstkommende lørdag.

Hanne Noack fra SdU deltog – sammen med sin
mand, Michael - for første gang som frivillig hjælper
på rejsemessen.

Katrine Hoop disker op med smagsprøver fra Flensborg Bryggeri. Det gav en god snak hen over bardisken.

En af de frivillige fra Grænseforeningen fortalte igen i
år messegæsterne om feriebarn-ordningen.

Birte Kohrt og hendes mand Svend var naturligvis også på
plads for at gøre god reklame for Sydslesvig og det danske
mindretal.

Sydslesvig-Konferencen foregår
fra 10.00-16.00.
Konferencen er åben for alle.
Også de, der endnu ikke har
meldt sig til.
Det kan lige akkurat nås endnu!
OBS: Tilmelding senest i dag
(torsdag 2. marts kl. 16.00) til
Dansk Generalsekretariat, Jette
Hanisch (tel. 0049 461 144080 /
jette@syfo.de)

SSF er
også på
Facebook

En populær og velbesøgt stand, hvor
de, der ikke kendte Sydslesvig i forvejen, på alle måder fik et stærkt indtryk
af Mindretallets Land. (Flere billeder
på vores Facebookside.)

Bestyrelsesmedlem Annette
Neumann brugte frivilligt hele
weekenden på at fortælle
messegæsterne om Sydslesvig og
det danske mindretal.
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DANSK KIRKE I SYDSLESIG

KURS KULTUR

Gudstjenester
1. s. i fasten, søndag den 05. marts
2017, Matt. 4, 1-11
Bredsted, 10, Parbo, ef. generalf.
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Kobbermølle, 14, Frøkjær
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Harreslev, 11.30, Böll, ef. generalf.
Holtenå, 10.30, Mønsted, ef. medlemsm.m.v.
Husum, 11, Vogel
Lyksborg , 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen

Medelby skole, 11, Rønnow
Rendsborg, 11.30, Brask
Satrup, 14, Steen, ef. generalf.
Slv. Ansgar, 10
Strukstrup, 11.30, Steen
Tarp, 10, Treschow-Kühl
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 9.30, Rønnow
Vesterland, 10.45, Mortensen
Onsdag, den 01. marts 2017
Husum, 17, Vogel, ef. generalf.
Fredag, den 03. marts 2017
FL, Ansgar, 15, Intern. Bededag
i Sct.Gertrud

SLESVIG OG FLENSBORG

’Krigen’ kommer til
Flensborg og Slesvig
[KONTAKT) Den danske film ’Krigen’
fra 2015, der handler om Danmarks
deltagelse i krigen i Afghanistan og
som blandt andet har skuespilleren
Pilou Asbæk i hovedrollen som en
udsendt soldat, der – på godt og ondt
– må efterlade sin familie, kone og
børn hjemme i dagen, rammer nu de
sydslesvigske fladskærme.
Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig har
nemlig ’Krigen’s filmruller med under
armen, når filmklubben Biffen blænder op med sit næste skud i bøssen.
Det sker tirsdag 7. marts i Flensborg-

hus og to dage senere på Slesvig Bibliotek.
Begge aftener kl. 19.30 og begge aftenen med ’Krigen’ på spillelisten.
Handlingen udspiller sig i Helmand-provinsen, hvor Pilou Asbæk
spiller kompagnichefen Claus Michael
Pedersen, der har ansvaret for sin
deling af danske soldater, mens hans
hustru Maria (Tuva Novotny) forsøger
at få hverdagen til at hænge sammen
hjemme i Danmark med tre mindre
børn, der savner deres far.

UGEN
DER KOMMER
3.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Christianslyst-weekend om ”Luther” på Christianslyst 3.-4.3.
Jaruplund Højskole: Kombiner aftensmaden med at lære dansk – fyldt squash med timiankartoffelbåde og mediterran dip på højskolen kl. 17-19.15
SSF-distrikt Bøglund: Lottoaften i forsamlingshuset kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Kappel: Generalforsamling i mødelokalet på skolen kl. 19
4.
Det Sydslesvigsk Samråd: Sydslesvig-Konference på Jaruplund Højskole kl. 10SdU og Dansk
Centralbibliotek: Krible Krable fest for de mindste børn fra 0-6 år på Cornelius Hansen-Skolen kl.
14.30-17
5.
Jaruplund Højskole: Kombiner aftensmaden med at lære dansk – majs-poulard på svamperisotto
på højskolen kl. 16-19.30
6.
SSF, SdU, Skoleforeningen, Dansk Centralbibliotek, Foreningen Norden og Sprogforeningen: Læsefestival i Sydslesvig 6.-17.3.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub med bingo i Menighedshuset kl. 14
De danske foreninger og institutioner i Store Vi: Fælles bestyrelsesmøde i skolens forhal kl. 19.30
De danske foreninger og institutioner i Egernførde: Stiftende generalforsamling på foreningen ”En
hal for alle” i Medborgerhuset kl. 19
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset kl. 19
7.
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation - Foredrag med Jacob Ørsted om ”Luthers bordtaler”
i Egernførde Danske Kirke kl. 19
Jaruplund Højskole: Kombiner aftensmaden med at lære dansk – Quiche Lorraine med salat og
kvark på højskolen kl. 17-19.15
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Generalforsamling på Oksevejens Danske Skole kl. 20
Flensborg Filmklub Biffen: Filmen ”Krigen” vises på Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
8.
KFUM/K: Generalforsamling i Ansgar Kirkens Menighedshus, Flensborg kl. 17.30
Bangladeshkredsen: Generalforsamling i Ansgar Kirkens Menighedshus, Flensborg kl. 18
Dansk Centralbibliotek og Læsefestivalen: Forfatteraften med Morten Hesseldahl på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
SSF – Det Humanitære Udvalg: Højskoleophold på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum 8.-14.3.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF- og SSW-distrikt Moldened: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 18-20
9.
SSF og Det Humanitære Udvalg: LetItBe opfører ”Showtime” på Flensborghus kl. 15
Flensborg Ældreklubben Duborg: Hygge med hjemmebag og kaffe på Flensborghus kl. 14.30
Harreslev Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl og SSW-distrikt Skovlund og omegn: Generalforsamling i Skovlund
forsamlingshus kl. 19.30
Læk Kvindeforening: Generalforsamling
SSF-distrikt Egernførde: Generalforsamling i Medborgerhuset kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser filmen ”Krigen” på Slesvighus kl. 19.30
Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde i mødelokalet ”Slien” på Slesvighus kl. 14.30-17
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Hyggeaften med aftensmad og filmen ”Snekatastrofe 1978/79” i
Hostrup Børnehave kl. 19
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Speeddating for
lærere uden grænser
[KONTAKT] Er du lærer og bare en
lille smule interesseret i at overskride
grænsen, så er her et speeddating-arrangement, du ikke kan sige Nej til.
Med masser af gode erfaringer og
lige så mange gode resultater fra de
seneste 12 års fælles lærerkonferencer
for sproglærere på hver sin side af
den dansk-tyske grænse – er Interreg-projektet KursKultur under Region
Sønderjylland-Schleswig nu klar med
et nyt projekt, der skal bane vejen
for yderligere partnerskaber og flere
netværk mellem elever, lærere, undervisere og skoler i Sydslesvig og det
sønderjyske.
Denne gang et projekt, som i første
omgang henvender sig til faglærere og

SPORSKIFTE

Familiegudstjeneste

Program
Kl. 17.00

Gudstjenesten
begynder

Kl. 18.00

Vi spiser sammen

Kl. 18.45

Vi er færdige
senest 18.45..

Torsdag den 9. Marts
kl. 17.00
Minikonfirmander og konfirmander
samt MBU´s ungegruppe(Ten Sing )
vil medvirke i gudstjenesten med
sang og musik.
Vi spiser sammen efter gudstjenesten

Vi håber at se mange af jer til familiegudstjensten, hvor vi også
afslutter minikonfirmanderne
Hilsen Eva og Thomas
Sporskifte danske Kirke

undervisere ved folkeskoler på begge
sider af grænsen.
Der lægges ud med et indledende
speeddating-arrangement på Regionskontoret Lyren 1 i Padborg tirsdag
14. marts, hvor især lærere fra hele
regionen kan se frem til et indledende
introduktionsmøde, hvor de kan lære
hinanden at kende og få skabt den første potentielle kontakt til lignende skoler fra den modsatte side af grænsen.
Vores kommende speeddating-arrangement er først og fremmest for alle
faglærere, men andre undervisere er
også velkommen. Målet er, at flere
skoler får lyst til at samarbejde, så
endnu flere elever og undervisere end
i dag kan mødes hen over grænsen,

MOJN MOJN

Grønlangkål med
dans og slager
[KONTAKT] Det begyndte som grønlangkåls-spisning, men endte som slager- og dansefest, da SSF Frederikstad
fornylig bød til fællesspisning i Paludanushuset.
30 medlemmer, mellem 6 og 70
år, plus en tilflytter fra Hamborg,
hyggede sig med den traditionelle
nordtysk-danske vinterret; tilberedt af
Holsteinisches Haus.
Rainer Porsch og Gerhard Strahlendorf
fra Duo Moin-Mojn sørgede for den
musikalske ledsagelse med sang, guitar
og harmonika.

Familiegudstjeneste
i Sporskifte
[KONTAKT] De lokale konfirmander
og mini-konfirmander medvirker sammen med MBU’s unge-gruppe (TenSing), når Den Danske Kirke i Sporskifte inviterer til familiegudstjeneste sent
torsdag eftermiddag i næste uge. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning for
alle. Arrangementet starter kl. 17.00.

forklarer Anne-Mette Olsen.
Hun er teamkoordinator af Regionskontor og Infocenters kulturafdeling.
Under arrangementet, der er berammet til cirka to timer, vil de deltagende
lærere både få en kort intro til KursKultur under Interreg-programmet
og ligeledes bliver orienteret om
støttemulighederne i den såkaldte
transportpulje garneret med forskellige
best-practise-eksempler på allerede
eksisterende og velfungerede elevmøder hen over grænsen.
Speeddating-arrangementet for de
danske og de tyske lærere finder sted
14. marts mellem 15.00-17.00. Tilmelding senest 7.marts via mailadressen kulturregion@region.dk

Og da maden var spist, gav de den
gas.
Med sange fra den lyseblå SSF-sangbog over bondemanden, der var ud’
efter øl, til internationale slagere og
velkendte børnesange.
Alle ønsker blev opfyldt.
Man måtte skåle mange gange „med
vore venner og den, som vi ikke kender“, dyrke knæbøjning til den tyske
børnesang “Laurenzia, liebe Laurenzia
mein“ og til sidst også danse med børnene.
Det føltes som en familiefest, og duoen Moin-Mojn blev spurgt med det
samme, om den ville spille til den
næste fællesspisning den 17. februar
2018. (Tekst/foto: Sina Clorius)

DUO Mojn-Mojn kunne få liv på
dansegulvet.

TØNNING

Wånsda ud’ i vest
[KONTAKT] Der var noget for et hvert
øre, hvis man holdt af melodisk folkemusik, da den vestjyske gruppe Wånsda spillede til Vestkystkultur i Tønning
fredag aften i sidste uge.
Fra klassikere som ’Galway Bay’ over
’Caledonia’ og irske Christy Moores
vidunderlige ’Ride on’ fra albummet af
samme navn fra 1984 til den pæredanske ’Jeg ved en lærkerede’ – direkte
pillet ud af Højskolesangbogen.
Men gruppen fremførte også et enkelt
- delvist - selvskrevet nummer.
Wånsdas forsanger, Svend Erik Larsen,
havde skrevet en dansk tekst - om
Vestjylland - til Santianos ’Hoch im
Norden’.

Den vestjyske folkemusik-gruppe Wånsda kunne sine klassikere og havde begået en
sang om Vestjylland, der lige så godt kunne have været en hyldest til Nordfriesland.
Han var lige ved at undskylde for det,
men det var der nu ingen grund til.
For den danske version ’Helt derude

- helt derud’ mod vest« kunne sagtens
have handlet om Nordfriesland.
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KORSANG

LÆR DANSK

Genvalg til hele koret
[KONTAKT] Trods ivrig debat og mange ordvekslinger fra de fremmødte
medlemmer var der genvalg over hele
linjen til såvel bestyrelsen som de
stående udvalg, da Torsdagskoret tidligere i denne måned holdt sin årlige
generalforsamling.
Samtale-lysten og diskussionerne
handlede nemlig mere korets fremtidige mødetider og repertoire end de
punkter, der var på dagsorden. Valg og
genvalg blev hurtigt overstået, hvorefter de fremmødte satte tænderne i en
bid mad og fortsatte snakken til sidst
på aftenen.

INDEFODBOLD

Niendeplads i
indefodbold
[KONTAKT] Efter otte jævnbyrdige
kampe ledsaget af et minuts stilhed til
ære for Reinhard Jacobsen, mangeårig
formand for fodboldafdelingen under
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
(SdU) sluttede det deltagende mandskab fra Vesterland UIF på en samlet
niende plads, da DGI afviklede sine
årlige landsmesterskaber i indefodbold
ved Vingstedcentret vest for Vejle.
Holdet fra Vesterland UIF, der sikrede
sig billetten til de afsluttende landsmesterskaber ved tidligere på året at
vinde SdU’s regionale indefodboldturnering i Sydslesvig, bestod af Lasse
Hadsund Andersen, Pascal Hübler,
Kristian Jensen, Knut Kristiansen, Jona
Matern og Per Kåre Gildberg med Patrick Jensen som holdleder.

Familiesprogkurserne i Sydslesvig er et stort hit. Mens forældrene er på skolebænken for at få en dosis dansk, er der workshop-aktiviteter for børnene, der blandt andet
fremstiller deres helt egne insekthoteller.

Familiesprogkurser sidder lige i skabet
[KONTAKT] Så er det atter tid at
melde sig til mindretallets populære
familiesprogkurser, der starter nye
weekendkurser i april måned.
Familiesprogkurserne, som afvikles i
et samarbejde mellem SSF Flensborg

Amt, dansk Skoleforening og Dansk
Voksenundervisning for Sydslesvig, er
og bliver fortsat en stor succes.
I januar måned blev der eksempelvis
gennemført et kursus på Jaruplund
Højskole med ikke færre end 68 del-

GYMNASTIK

Klar til forårsopvisning?
[KONTAKT] Søndag 2. april runder
samtlige gymnaster på de forskellige
gymnastikhold under SdU vintersæsonen af med en omgang fælles forårsopvisning i Idrætshallen i Flensborg.
Her vil de forskellige hold under gymnastik, aerobic, dans og spring indtage
gulvet for at vise, hvad de har lært
og indøvet i vinterens løb. En oplagt
mulighed for at få overblik over den
mangfoldighed af gymnastik og fitness,
som SdU spænder over, og som samtidig er et godt udstillingsvindue for de
lokale foreninger og gymnastikafdelinger, der gerne gøre lidt reklame for
lige netop deres tilbud.

Familiesprogkurserne er tømret så godt sammen, at både børn og voksne får et
stort udbytte af at være sammen i en hel weekend, hvor både undervisningen og
alle de kreative aktiviteter udelukkende foregår på dansk.

tagere og hertil en flok frivillige fra
mindretallet.
På disse weekender er der altid stor
arbejdsiver, og deltagerne udtaler over
en bred kam, at de fik rigtigt meget
ud af kurset. Kurserne er både nyttige
i forhold til deres dansk-kundskaber,
givtige for deres viden om dansk kultur
og for deres integration i mindretallet.
Vi kan ikke takke de frivillige nok, som
blandt andet står for at lave diverse
workshops med et indhold, som både
dækker sprog og kultur. De sørger også for, at der blev bygget insekthoteller, sunget sanglege, arbejdet med vinterfugle, lavet konfekt, regnet og spillet
med tal og former og – ikke mindst, at
der også blev gennemført en traditionel fastelavnsfest. Det er fornemt lyder
det begejstret fra kursus-arrangørernes
side.
Der rettes i samme hug en stor tak til
Sydslesvigske Folkedanskere, som instruerede børn og voksne i en omgang
folkedans, der hurtigt udviklede sig til
en rigtig hyggelig aften, og endvidere
rettet en stor tak til kursernes to faste

undervisere, Gitte Hougaard Werner
og Mette Salomo, som vanen tro stod
for selve undervisningsdelen bestående af 10 timers dansk delt op i to
niveauer.
Næste familiesprogkursus i mindretallets regi foregår på kursuscentret
Christianslyst i weekenden 22.-23.
april, og allerede nu er kurset åbent
for tilmeldinger.
Det foregår online via www.voksenundervisning.de/kurser, mens frivillige
workshoppere, der har lyst til at give
en hånd med og som er uundværlige
for sprogkursernes fortsatte succes, kan
melde sig under fanerne til Susanne
Holste ved Dansk Skoleforening for
Sydslesvig (mail: Susanne.Holste@skoleforeningen.de).

KREATIVITET

Aktivitetsdag for
kreative hænder
[KONTAKT] Lørdag 18. marts kan Du
afløb for alle dine kreative færdigheder på Oksevejens Skole på Husumvej
i Flensborg-Sporskifte.
Denne dag står SSF distrikt Sporskifte
og Dansk Husflidskreds Sydslesvig
nemlig bag en fælles Påske-Aktivitetsdag, hvor alle kreative sjæle – store
som små – kan få mulighed for at
fremstille deres eget påskepynt.
Der vil være kreative udfoldelsesmuligheder af alle slags. Deltagerne kan
male, klippe, klistre, lime og udskæring med dekupørsav.
Arrangørerne byder på sandwich og
drikkevarer til alle deltagere, så alle
kan holde en velfortjent hyggepause
omkring middagstid.
Påske-Aktivitetsdagen foregår lørdag
18. marts 10.00-14.00.
Forhåndstilmelding nødvendig. Senest 6. marts ved Klaus Petersen
(mob.0171 7516474), Thomas Hougesen (mob. 0151 67506782) eller
Walter Schneider (tlf. 0461-32074).

Et fast punkt på programmet er en
aften med folkedansk for store og små
med instruktion og levende musik fra
de Sydslesvigske Folkedansere.

SSF RENDSBORG

40 PLUS I HUSUM

En eftermiddag med linedance i
Bydelstorp
(KONTAKT] SSF Rendsborg By og voksenundervisningen inviterer lørdag 11.
marts alle danseglade til linedance-eftermiddag i Ejderhuset på Brandtstrasse 29 i Bydelstorp.
Det sker i selskab med Annemarie
Wichmann-Hansen, der både vil instruere deltagerne i nye trin og kommandoer og genopfrisket de danse,
som deltagerne måske allerede kan i
forvejen.
Linedance-eftermiddagen, der er berammet til fire timer fra 13.00-17.00,
gennemføres som workshops, kun
afbrudt af en mindre forplejningspau-

se ved 15-tiden med en fællesbuffet
bestående af en mindre ret og kager. Deltagerne opfordres til selv at
medbringe drikkevarer, hvis de ikke
kan nøjes med te og kaffe, som er på
stedet.
Deltagelse i linedance-arrangementet
koster 10 euro.
Forhåndstilmelding til Annemarie
Wichmann-Hansen (annemarie@
wichmann-hansen.com) eller på SSF
bysekretariat (tel. 04331-4388077),
der træffes onsdag og torsdag mellem
8-30-13.00.

Motionsstævne for 40-årige med
mere …
[KONTAKT] Det minder – på den gode måde – om positiv aldersdiskriminering, når badmintonudvalget under
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
(SdU) slår dørene op til Motionsstævnet 40Plus i skolehallen på Klaus-Groth-Strasse 45 i Husum den 18. marts.
Stævnet er nemlig forbeholdt deltagere, som på selve stævnedagen har
pustet mindst 40 lys eller flere ud på
fødselsdagslagkagen.
Der dystes i damedouble, herredouble og mixed-double, og efter dagens
anstrengelser på badmintonbanen rundes stævnet af med fællesspisning og

hygge forsamlingshuset i Hatsted.
Et oplagt stævne for modne badmintonsspillere, der holder sig form med
at svinge badmintonketcheren i ny og
næ eller som måske stadig forsøger at
bilde sig selv – og børnene – ind, at
talentet i tidernes morgen burde have
rakt til et eller flere store titler, hvis
altså ikke lige Erland Kops, Svend Pri,
Morten Frost og Lene Køppen kom i
vejen.
Motionsstævnet i Husum starter kl.
13.00. Forhåndstilmelding nødvendig
via SdU på Nørregade 76 i Flensborg
senest mandag 13. marts.
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STORYTELLING

JARUPLUND

Mød en vaskeægte historiefortæller
[KONTAKT] Under overskriften ’Det
Grå Guld – Dialogmøde over grænsen” disker Flensborg Biblioteket næste lørdag (11.marts) op med endnu et
spændende arrangement under årets
Læsefestival i Sydslesvig.
Denne gang i selskab med 56-årige
Mariane Josefsen fra København, som
allerhelst vil kendes som historiedamen, der også er navnet på hendes
professionelle hjemmeside www.historiedamen.dk.
Siden 1999 har Mariane Josefsen næsten udelukkende beskæftiget sig med
historiefortælling - hendes helt store
passion.
Hun elsker historiernes verden og den
særlige stemning, som opstår mellem
lytter og fortæller, når den gode historie er på spil. Som deltager i bibliotekets arrangement vil hun på sin helt
egen måde fortælle om sit eget liv og
sin barndom og sin opvækst helt derude på landet oppe i Vendsyssel, hvor
fantasien kunne få frit løb, når hun
soppede i åen eller klatrede rundt i de
høje trætoppe; med fiktive historier og
flyvske forestillinger mellem ørerne.
Senere som voksen nåede Mariane
Josefsen både at uddanne sig til boghandler, sygehjælper pædagog og
psykoterapeut, inden hun gav efter for

lysten til at fortælle historie og fordybe
sig i fortællingens kunst, der lå hele tiden på lur som ’det helt store kald’.
I dag beskæftiger Mariane Josefsen sig
udelukkende med at være historiefortæller. ’Historiedamen’ har blandt
andet været kunstnerisk leder af Fortællefestival Vestjylland på Nr. Vosborg
i 2013-14, hun er medlem af fortællegrupperne Vigga og Brohovederne og
tilknyttet teatret Den Sorte Hest, hvor
hun også sætter den gode fortælling og
de gode historier i scene.
Absolut et bekendtskab værd, når hun
medvirker i ’Det Grå Guld – Dialogmøde over grænsen’ på Flensborg
Bibliotek, hvor også en sønderjyde og
en sydslesviger deltager for at fortælle
om deres liv.

Arrangementet finder sted lørdag
11.marts kl. 11.00-15.00.

Forhåndstilmelding påkrævet via SSF
Bysekretariat i Flensborg – tel. 046114408126.

”Hej Du … Vil Du høre en god historie…? Så skal Du møde hendes her.
’Historiedamen’ Mariane Josefsen fra
København, der besøger Flensborg Bibliotek lørdag 11. marts for at fortælle
om glæden og fascinationen ved at dele og fortælle historier med hinanden.

Alexander
Avanth

(Cand.Merc.Innovation)

Tirsdag 14. marts 2017 • kl. 19.30
på Flensborghus

Alexander tager et kig ind i morgendagen og undersøger, hvad
teknologi betyder for måden, vi lærer på. Hvad betyder teknologi for
de valg, der skal træffes og for den måde, vi uddanner os? Disse og
mange andre spørgsmål vil blive adresseret i dette underholdende,
skræmmende, informative og hyper-aktuelle foredrag!

Hokus Pokus med
Krokus på biblioteket

Entré: 8 €

[KONTAKT] I forbindelse med denne måned
store Læsefestival i Sydslesvig, der afvikles fra 6.
til 18. marts, lægger Flensborghus lokaler til en
spændende aften med cand.merc i Innovation
Alexander Avanth, der har specialiseret sig i,
hvordan nye teknologier – fra robotter til kunstig
intelligens, bioteknologi og nanoteknologi – kan
bruges i vores hverdag, udføre vores daglige gøremål og påvirke vores kreativitet og evne til at lære
og tilegne os ny viden og nye færdigheder.
Under foredraget på Flensborghus giver han tilhørerne chancen for at få et kig ind i morgendagens undervisning, skolegang, læring og læsning.
Herunder også, hvad teknologien betyder for de
valg, der skal træffes og for den måde, vi uddanner os på.
Et foredrag, der på én gang både er superaktuelt,
spændende, underholdende og informativt –
men også skræmmende!
Den teknologiske udvikling går nemlig så hurtigt
lige nu, at vi ikke længere – med god samvittighed og oprigtig troværdighed – kan fortælle og
forberede vores børn og unge på, hvordan verden ser ud om fem år.
Allerede nu er bilfabrikanter langt fremme med
Få et kig ind i morgendagens måder at
lære og uddanne sig
på, der bliver mere
påvirket af den hurtigt voksende teknologiske udvikling.
Det ved Alexander
Avanth mere om
end de fleste.

MINDEORD
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
Gottorp amt har mistet en god og trofast ven.
Udover at Preben har været amtsformand for SSF Gottorp amt henover
mange år, har Preben været aktiv i bestyrelsesarbejdet i hans elskede distrikt
Ravnkær.
Siden 1975 har Preben været med
til at præge det danske kulturliv på
egnen. Både distriktet Ravnkær men
også omegnen nød godt af Prebens
ihærdige indsats for det folkelige foreningsarbejde. Hvor Preben var, var
der sammenhørighed, samarbejde,
vision, og hyggesnak.
Så sent som i 2015 genoptog Preben
arbejdet i SSF Gottorp amts bestyrelse, først som bisidder, siden hen som
næstformand. Også her viste det sig at
Preben kunne bidrage med utallige,
positive tiltag til foreningsarbejdet på
amtsplan. Ikke så sjældent var det
Preben der kunne samle på visioner,
ideer for dernæst at sætte dem i rea-

listiske sammenhæng. Også her stod
det altid klart at han havde ”fingeren
i jorden”, i henhold til det lokale foreningsliv. Ja, man kan vel sagtens sige
at selv når Preben bevægede sig på
de bonede gulve, var det altid med
sydslesvigsk, angelsk muld under hans
såler.
Preben har været en central personlighed i Gottorp amts bestyrelse, en
pålidelig mentor, en visionær, og ikke
mindst en afholdt ven. Hans bortgang
efterlader et stort tomrum i SSF Gottorp amts danske virke.
Vi vil savne vores gode ven.
Æret være hans minde.
På bestyrelsen for Sydslesvigsk Forening Gottorp amt og Sekretariatet for
SSF Gottorp amts vegne.
Petra Mohr, amtsformand for SSF Gottorp amt
Lars Thomsen, amtskonsulent for SSF
Gottorp amt

[KONTAKT] Sorg er et vilkår for alle mennesker, men i vores moderne
verden er der sjældent tid og rum og
overskud til at tale om sorgen. I kirkens
sorggruppe kan Du imidlertid finde
støtte, hvis Du har mistet én, som stod
dig nær. En sorggruppe er et fællesskab
med andre, der også har mistet og som
befinder sig i en tilsvarende sorgproces
og som derfor genkender følelsen af
tab og meningsløshed. Samtalerne i
sorggruppen foregår naturligvis under
tavshedspligt over alle medlemmerne.
Fællesskab med andre, der også har mistet, har vist sig at være en god hjælp for
alle med at håndtere deres sorg og med
at komme videre i tilværelsen. Den nye
sorggruppe, som startes op i Jaruplund
kirke under Ugle Herreds Danske Menigheder, mødes første gang tirsdag 7.
marts 14.30-17.00 og derefter 28. marts,
25. april og 16. maj. Sorggruppens er
åben for alle – også folk, der ikke nødvendigvis bor eller har tilknytning til Ugle
Herreds pastorat. Pris pr. gang: 3 euro,
der dækker udgifterne til kaffe.

HUSUM

Foredrag om fremtidens læring og teknologi

Foredrag med

Jaruplund kirke
starter sorggruppe

at inddrage robot- og energiteknologi i deres
smarte og populære elbiler. Og indenfor de
sidste par år har kunstig intelligens markeret sig
stærkere og stærkere indenfor medicinbranchen
og såmænd også indenfor jura.
Alexander Avanth har selv været tilknyttet
Neuroscience og arbejdet som researcher hos
virksomheden DareDisrupt, der blandt andet
tilrettelægger teknologi-workshops og innovative
udviklingsprojekter for forskellige brancher og
arbejdsområder, hvor de nye teknologier presser
sig på.
Men samtidig har han også fundet tid til at være
buddhistisk munk og ad den vej søgt en mere
jordnær forståelse for sammenhængen mellem
meditation, mindfulness og stresshåndtering i en
teknologisk verden, der bare løber mere og mere
løbsk.
Foredraget med Alexander Avanth finder sted på
Flensborghus tirsdag 14. marts kl. 19.30.
Arrangør er Læsefestivalen og Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger (SdU).
Entré: 8 euro.

SSF FLENSBORG

Nullermændenes overmand
stoppet efter mere end 30 år
[KONTAKT] Hjælp, hvem skal nu gøre
kål på nullermændene og sørge for
den daglige rengøring i Sydslesvigsk
Forenings bysekretariat på Skibbroen..?
Bortset fra et afbræk på cirka tre år fra
2002 til 2005 har sekretariatets ’gode
fe’ og rengørings-assistent gennem
mere end 30 år – Doris Petersen –
nemlig valgt at sætte støvsugeren og
gulvmoppen på plads én gang for at
alle for at nyde sit velfortjente otium
som pensionist.
Sideløbende med sit trofaste, upåklagelige og pletfrie rengøringsarbejde på by-sekretariatet har Doris Petersen
i adskillige år også været
rengøringsassistent på
fritidshjemmet ’Sortevej’
under SdU.
Her ’pensionerede’ hun
imidlertid sig selv for et
par år siden.
Doris Petersen gratuleres
herpå sin sidste arbejdsdag efter mere end 30 år
som rengøringsassistent
på Flensborg. SSF’s nye
bykonsulent i Flensborg,
Kay von Eitzen, overrækker blomster.

Men først for ganske nylig er hun altså
blevet pensionist på fuld tid.
Doris Petersen havde sidste arbejdsdag tirsdag 21. februar, hvor kolleger
og medarbejdere naturligvis sagde Tak
for indsatsen under en intern reception.
Finja Davids, der allerede er rengøringsmedarbejder på Flensborghus og
hos Dansk Generalsekretariat, har indvilget i at tage fat, hvor Doris Petersen
har sluppet, så støvet ikke får lov at
lægge sig på bysekretariatet.

[KONTAKT] Personalet på Husum Bibliotek er meteorologiske optimister og
satser fuldt og fast på, at foråret bryder
igennem mandag 13. marts. På denne
dag byder biblioteket i hvert fald foråret
velkommen med sin særlige ’Hokus-Pokus-Krokusfest” til ære for nogle af
havens allerførste smukke forårsbebudere. Sammen med Husum Danske
Børnehave har biblioteket dyrket, passet
og plejet sine helt egne krokus, som i
al deres farvestrålende pragt vil blive
vist frem ved den store krokusfest, som
starter mandag 13. marts kl. 13.00. Krokusfesten i Husum er en lokal tradition,
som hvert år trækker mange turister og
besøgende til byen.

TØNNING

Frivilligheden
er altafgørende
[KONTAKT] ”Frivilligheden er den bærende kraft i enhver organisation. Det
gælder også for os her i SSF Tønning
Distrikt”. Sådan lød overskriften i Göran
Rusts formandsberetning, da SSF Tønning Distrikt holdt sin årlige generalforsamling fornylig.
Han fortsatte…: ”Vi skal fortsat arbejde
med at fremme det danske sprog og så
skal vi være opmærksomme på, hvordan vi sikrer et godt generationsskifte i
de kommende år, så det frivillige mindretalsarbejde i foreningen ikke bliver
for uoverkommeligt.” Göran Rust blev
genvalgt som formand. Genvalg også til
bisidderne Renate Gebert og Christel
Jansky.

ER DU TIL FRANSK …?

Ny læseklub
for frankofile

[KONTAKT] Med romanen ’Attentatet’
af den 62-årige fransksprogede algierske
forfatter Yasmina Khadra som det første
skud i bøssen har Dansk Centralbibliotek
i denne uge føjet en helt ny læseklub til
sin nuværende række af læseklubber.
Den nye læseklub, som mødtes for første
gang i går eftermiddags i Maries Kammer på Flensborg Bibliotek i Nørregade,
har fået navnet ’Den Fransksprogede’,
fordi der udelukkende satses på at læse
bøger af franske eller andre fransksprogede forfattere, der måske nok har et
andet modersmål, men som alligevel
formår at skrive skønlitterært på ’et fremmed sprog’. Under ledelse af Christine
Hartung, der selv har boet i Frankrig og
som stod for et mindre oplæg, blev første kapitel af den nye læseklub skrevet i
går. Medlemskab af klubben kræver ikke, at man kan det franske sprog. Både
Attentatet og de efterfølgende ’franske’
roman, som er på tale, læses nemlig i
dansk oversættelse. Til gengæld vil der
være rig mulighed for at læse – og tale –
om franske romaner, der stiller skarpt på
eksil, hjemlængsel og identitet.
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TAUBE I TARP

MATADORS MISSION

TV-serien Matador er
spækket med kristendom

Han blev kaldt Nordens største skjald. Svensk Evert Taube (1890-1976) og hans
sange, melodier og musik hører stadig til blandt de mest elskede af slagsen overalt i Sverige. Hans fylder også meget i præstegården i Tarp, hvor sognepræstens
mand – Lars H. Ellebye – har fordybet sig i Taubes univers forud for et arrangement i den lokale kirke senere på måneden.

En aften med Evert Taube
Nordens største skjald
[KONTAKT] Normalt er det fruen,
sognepræst Theresia Treschow-Kühl,
som har ordet og sætter dagsordenen
fra prædikestolen i Tarp Kirke i Ugle
Herred.
Mens hendes mand, Lars H. Ellebye,
kan skam også.
Torsdag 23 marts må kirkens vante
gudstjenester, bryllupper og barnedåb vige pladsen for et arrangement
i selskab med en af Sveriges mest populære og elskede komponister: Evert
Taube (1890-1976), der også er kendt
som Nordens største skjald.
Evert Taube har en særdeles omfattende produktion af sange og melodier
på samvittigheden, der siden er blevet
sunget og fortolket af en bred vifte
af sangere og musikere – fra Abba til
Cornelis Wresjvik.
Sognepræstens mand, Lars H. Ellebye,
der selv er opvokset med de nordiske
folkemusiktraditioner tæt inde på livet,
har sammensat et spændende pro-

gram om netop Evert Taube til arrangementet i Tarp Kirke.
Her kan tilhørerne se frem til både at
høre og synge et udvalg af Taubes sange og melodier. Fra de mere velkendte
til de knapt så kendte.
Evert Taube selv levede i øvrigt et
spændende og begivenhedsrigt liv,
der afspejler sig i hans imponerende
mangfoldighed af sange og musik.
Han har blandt andet arbejdet som
gaucho på den vidtstrakte argentinske
pampas og modtaget den kongelige
svenske fortjenstmedalje for sit bidrag
til den svenske kultur. Evert Taube
forener i sin musik og sine melodier
glæden ved livet og kærligheden til
sine medmennesker samt længslen og
de store uforløste drømme.
Arrangementet med Evert Taube i
Tarp Kirke finder sted torsdag 23.
marts kl. 19.00.
Entré: 3 euro.

[KONTAKT] I stationsbyen Aulum
mellem Herning og Holstebro slår
valgmenigheds-præsten Ronald Risvig
sine folder.
Han valgte præstevejen i en alder af
59 år og er i dag tæt på de 65, men
han har absolut ingen ambitioner om
at lægge hverken præstekjolen eller de
hellige skrifter på hylden.
Derudover ved han en hulens masse om TV-serien Matador, der er
sprængfyldt med kristne temaer, som
de færreste seere fanger i farten, selv
om de trofast har fulgt godt med foran
fladskærmen alle de gange, Danmarks
Radio har genudsendt den elskede
serie.
Ikke desto mindre har såvel Lise Nørgaard, der har skrevet oplægget til
historien om de kære borgere i Korsbæk, filminstruktør Erik Balling og hele
teamet omkring Matador – med den
lille antydnings fine kunst formået at
trække direkte paralleller til de mange
Jesu-lignelser, som er gengivet i de fire
evangelier og det nye testamente. I
samtlige 24 afsnit er der indlagt adskillige spor, der indikerer, at Matador og
kristendommen er forbundne kar.
Allerede i det første, indledende afsnit
– En Fremmed Kommer til Byen – bliver den kristne tone slået an i Jernbanerestauranten, hvor grisehandler Oluf
Larsen, udtaler følgende replik, da han
får at vide, hvad Mads Skjerns lille søn
hedder.

Hjuldamperen Helene tager sine gæster med på en
skøn rundfart i Haderslev
Fjord. Undervejs tilbydes
passagerne også et ophold
på Årø – en lille hyggelig ø
ved fjordens munding
Hvert år samles tusindvis
af stære over de åbne engområder i Tøndermarsken
før de i samlet flok drager
mod varmere himmelstrøg. Deres imponerende
luftballet i det tiltagende
tusmørke den sidste times
tid inden solen går ned
kaldes Sort Sol. Et særsyn,
som bør opleves.

Her ses forsiden på den bog om Matador og Kristendom, som Ronald Risvig
har skrevet og udgivet på sit eget forlag
i 2015.

Et lille kilo ny viden om manden bag
Olsen-Banden og Matador
[KONTAKT] ”Erik Balling – Gedächtnisbilder. Über en Leben, die Olsenbande und all die anderen schönen

SSF Husum satser på
sønderjyske seværdigheder
og information af museets sæler plus
en rundtur gennem museets utallige
akvarier med fisk og havdyr og videre
til den faste udstilling om fiskeri, søfart
og egnens udvikling indenfor offshore-industrien.
I juli måned følger et særskilt arrangement med fjordsejlads på hjuldamperen Helene, der stævner ud fra Haderslev Havn, inden sæsonen rundes
af med en studietur til Tøndermarsken
i starten af oktober. Her er der gode
chancer for at opleve fænomenet sort
sol.

fundet masser af andre spor og antydninger efter kristendommen i den
elskede Matador, og herfra kan kun
anbefales at møde op på Flensborg
Bibliotek, når den midtjyske valgmenighedspræst kommer til byen for at
holde foredraget ’Matador og kirstendom’.
Det foregår i aften, torsdag 2. marts kl.
19.30.
Arrangør er Dansk Centralbibliotek og
DSH Foreningen af Aktive Kvinder i
Sydslesvig. Entré: 5 Euro.

MANDEN BAG MATADOR

SSF HUSUM

[KONTAKT] Sælfodring, sort sol, søfart og fjordsejlads med en gammel
hjuldamper i Haderslev, der engang
var den nordligste købstad i Tyskland.
Ja, det er blot af nogle de oplevelser,
som har fundet vej til SSF Husums
program over planlagte udflugter og
studieture i 2017.
Alle sammen populære sønderjyske
seværdigheder.
Første udflugt finder sted søndag 13.
maj, hvor turen går til Esbjerg. Her
venter en guided rundvisning på Fiskeri- og Søfartsmuseet med fodring

”Daniel… ligesom ham i løvehulen ?”.
Senere følger replikker som Mads
Skjern i et langt senere afsnit har under et skænderi med sin strengt indremissionske moster Anna om lillebror
Kristens tvivlsomme livsførelse..: ’Jeg
er ikke min brors vogter!”.
Og sådan kan den vakse seer med blik
for kristendommens dybsindighed og
temaer spotte endnu flere henvisninger til det kristne evangelium og de
paradokser, der går igen blandt hele
persongalleriet og deres indbyrdes forhold til hinanden.
Lækkerbisken over dem alle er og bliver Ingeborg Skjerns tilgivende svar, da
ægtemanden Mads med et fortvivlet
blik – og med en truende udsigt til at
blive afsløret som bagmanden bag det
forsvundne notat på Rådhuset – forudser, hvordan han skal slæbes gennem
sølet og miste alt, hvad han har bygget
op. I sin desperation spørger han Ingeborg:
”Hvad skulle jeg dog gøre uden Dig..?
Hvortil Ingeborg svarer: ”Du skal aldrig gøre noget uden mig!”
Hun kunne lige så godt have svaret...:
Jeg er med dig alle dage!
Ronald Risvig fra Aulum har uden tvivl

Filme”
Sådan lyder titlen på en splinterny
bogudgivelse om manden, der om
nogen satte standarden for de mest
elskede og populære danske film og
TV-serier fra slutningen af 60’erne og
et par årtier frem.
Det drejer sig naturligvis om filminstruktøren Erik Balling, ophavsmand til
flere af afsnittene om Huset på Christianshavn, TV-serien Matador og – ikke
at forglemme – den lange perlerække
af film om Olsen-Banden.
Erik Balling, der døde i november
2005, kunne i år være blevet 92 år.
I den anledning har forlaget Mosamax-Verlag i Dresden følt sig tilskyndet til at udgive en ny og opdateret
Med en totalvægt på 923 gram er ”Erik
Balling – Gedächtnisbilder” en sværvægter af en bog, som med garanti er
værd at læse, men tung at danse med,
hvis man vil læse den i sengen, inden
man falder i søvn.

udgave om Erik Ballings liv og virke
som en af dansk films mest populære
og betydningsfulde filmskabere.
Med bogen ”Erik Balling – Gedächtnisbilder” genfortælles og opdateres
den beretning og personhistorie om
Erik Balling, som allerede kendes fra
tidligere biografier, nu i et nyt værk,
hvor der også er blevet plads til interviews og bidrag fra familie, venner og
bekendte, der var tæt på Erik Balling
både i privat og professionel sammenhæng.
Den nye bogudgivelse indledes tillige
med et forord af Erik Ballings søn,
Jan Balling, mens den bageste del er
spækket med fyldige baggrundsinformationer og henvisninger til de mange
film, skuespillere og TV-serier, som
Erik Balling nåede at sætte sit aftryk.
”Erik Balling – Gedächtnisbilder” blev
udgivet kort før jul.
293 sider (24 foto-sider)
Pris: 25 euro.

BIBLIOTEKET

Mød Manden fra Lavlandet
[KONTAKT] Mandag i næste uge lyder
startskuddet på Læsefestival Sydslesvig
2017 med et solidt katalog af arrangementer og læse-events, der skal stimulere læselysten og fremme glæden ved
at læse hos både store og små.
Et af de første arrangementer finder
sted på Flensborg Bibliotek i Nørregade med en forfatteraften, der meget
passende kunne hedde ’Mød Manden
fra Lavlandet’.
Det drejer sig om en aften i selskab
med Morten Hesseldahl, direktør for
Det Kongelige Teater siden 2014,
medlem af bestyrelsen for Dansk PEN
og med en fortid som direktør for flere
danske bogforlag.
Morten Hesseldahl kan tillige skrive
’forfatter’ på sit personlige visitkort
med flere romaner og tegneserier på
samvittigheden.
Senest udgivelse er romanen ’Manden
fra Lavlandet’, der bedst kan beskrives
som skønlitterært generationsportræt

af Hesseldahls egen generation fra
1970’erne og frem til nu.
Med hovedpersonen Palle som den
centrale figur centrerer handlingen sig
om fire unge mennesker, der på hver
sin måde finder deres vej i livet. Åbningsscenen foregår i lufthavnen, hvor
læseren møder 50-årige Palle, der bare skal med det første og det bedste fly
for at komme så langt væk fra det hele
som muligt.
Af bagflappen fremgår det også, at
Morten Hesseldahl tidligere har lagt
navn til politiske thrillere som ’Ernestos Hænder’ og ’Drager over Kabul’.
Sidstnævnte blev kåret som Årets bedste danske spændingsroman i sit udgivelsesår. For den bedrift blev Morten
Hesseldahl hædret med Det Danske
Kriminalakademis Pris.
Mødet med ’Manden fra Lavlandet’ –
alias Morten Hesseldahl – finder sted
på Flensborg Bibliotek onsdag 8. marts
kl. 19.30. Entrépris: 5 euro.

Både som forfatter, forlagsdirektør og
publicist har 52-årige Morten Hesseldahl et omfattende og prisbelønnet
virke bag sig. Senest som ophavsmand
til romanen ’Manden fra Lavlandet’
– skrevet sideløbende med stillingen
som direktør for Det Kongelige Teater.
Onsdag i næste uge fortæller Morten
Hesseldahl om glæden ved at læse,
skrive og udgive gode bøger under et
arrangement på Flensborg Bibliotek.

