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Lopperne ’sprang’ på ny på Sild
Med hele 34 udstillere på plads bag deres stande 
blev forårets traditionelle loppemarked i Kejtum 
Hallen på Sild endnu engang et stort tilløbsstykke 
med et stort og varieret udbud af forskellige ’ 
lopper’

Dukkekunstner i kongeklasse 
Den lokale dukkemager Inge Harck er atter i spil til 
en topplacering, når den eftertragtede Max Oscar 
Arnold Kunstpris for 2017 skal uddeles.  Denne 
gang er hun nomineret i den fornemme og efter-
tragtede Kongeklasse.

Folkedansere forenes i Flensborg
Senere i denne måned står SdU bag endnu et stort 
fælles stævne for folkedanskere fra Sydslesvig og 
Sønderjylland, der vil gå i optog gennem byen og 
træde dansen på den åbne plads ved Havnespid-
sen.

[KONTAKT]Søndag den 7. maj 
er der landdagsvalg i Slesvig-Hol-
sten. Siden 2012 har SSW og 
minister Anke Spoorendonk med 
succes været en del af landsre-
geringen. SSW har ikke kun gen-
indført 100 procent ligestilling 
for eleverne på de danske skoler 
i Sydslesvig og forbedret forhol-
dene for det danske mindretal 
og for friserne, men har været 
med til at udbygge det dansk-ty-
ske samarbejde og investeret i 
uddannelse, kultur, børnehaver 
og det sociale område samt sør-
get for støtte til Mindretallenes 
Hus.
Det er gået godt for landet, og 
partiet har omsat mange af sine 
mærkesager. Partiet har bevist, at 
et mindretalsparti også kan være 
med til at regere Slesvig-Holsten. 
Men partiet er slet ikke færdig 
med sit arbejde for at forbedre 
mindretallenes og flertalsbe-
folkningens vilkår. Derfor går 
SSW til valg med et omfattende 
valgprogram. SSW kræver blandt 
andet at skolefritidsordningerne 
i ferierne udbygges til gavn for 
forældrene, at børnehavebidra-
gene reduceres, at bibliotekernes 

udlån fremover bliver gratis, at 
mindstelønnen forhøjes, at der 
bygges flere boliger og meget, 
meget mere.
Et særligt vigtigt krav er, at SSW 
støtter SSFs ønske om en for-
højelse af landets tilskud, som i 
over ti år har været uændret. Det 
er på tide, at også det kulturelle 
arbejde i det danske mindretal 
værdsættes mere, idet det har en 
positiv samfundsmæssige betyd-
ning for hele landet.  SSF spiller 
ikke kun en hovedrolle i mindre-
tallet, men er ligeledes en væ-
sentlig medspiller og samfunds-
politisk aktør i Slesvig-Holsten. 
Kun hvis SSW bliver stærkt re-
præsenteret i den nye Landdag, 
kan partiet omsætte sine mange 
valgkrav. Understøt derfor SSW. 
Hver stemme kan være afgøren-
de. 
Derfor! Giv den 7. maj begge 
stemmer til SSW. Særlig vigtigt 
for SSW er anden-stemmen. 
Den er nemlig afgørende for, 
hvor mange landdagsmandater 
partiet får tildelt. 
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Stem SSW

[KONTAKT] Hvert år drager tæt ved 
hundrede nybagte studenter fra Syd-
slesvig til Danmark for at starte på en 
videregående uddannelse med den 
populære danske SU-studiestøtte i 
baglommen og med relativt gode job-
muligheder bagefter, fordi der er rift 
om deres sprogfærdigheder og særlige 
dobbelt-kompetencer. 
Men studenterhuen fra Duborg-skolen 
i Flensborg eller A.P. Møller Skolen i 
Slesvig er ikke den eneste genvej til 
det danske uddannelsessystem.
Social- og Sundhedsskolen Syd i 
Aabenraa har i flere år tiltrukket 
dansksindede unge syd for grænsen, 
som går efter en erhvervsuddannelse 
indenfor sundhed, pleje, omsorg eller 
pædagogik. 
Eleverne får ikke SU undervejs, men 
derimod med en fast månedsløn un-
der hele forløbet plus en individuel 
ansættelseskontrakt med en dansk 
kommune om de indlagte praktikfor-
løb.
Det gælder også for de dansksindede 
elever fra Sydslesvig, som måske ikke 
har mod på at gå den klassiske Abi-
tur-vej for at få sig en uddannelse.
Et godt eksempel er 20-årige Pia 
Dinslage og hendes jævnaldrende 
klassekammerat Solbritt Borrs. 
De startede begge på uddannelsen 
til pædagogisk assistent i Aabenraa i 
januar måned 2016.  De bor begge i 
Flensborg. De er begge vokset op som 
en del af det danske mindretal og har 
det danske sprog og det danske sinde-
lag med sig fra barnsben, fordi deres 
forældre valgte at indskrive dem i de 
danske skoler.  Efter folkeskolen har 
de begge været på efterskoleophold i 
Danmark og fået endnu mere smag for 
det danske.
”Efter de første skoleår på de danske 
skoler i Husum og Sdr. Brarup tog jeg 

tiende klasse på Vrigsted Efterskole 
ved Horsens. Herefter arbejdede et 
par år som pædagogmedhjælper i nog-
le sydslesvigske børnehaver under sko-
leforeningen. Blandt andet i Kappeln 
og i Flensborg”, fortæller Solbritt Borrs. 
Hun blev til sidst blev så glad for at 
arbejde med børn, at hun søgte ind på 
den pædagogiske assistent-uddannelse 
i Aabenraa, hvor hun allerede nu har 
været ude i praktik i den kommunale 
børnehave i Hammelev udenfor Vo-
jens.
Efter ottende klasse på Jens Jessen 
Skolen i Mürvig rykkede Pia Dinslage 
ligeledes over grænsen. Til Tønder 
for at tage niende og tiende klasse på 
Emmerske Efterskole. Herfra direkte 
ind på Grundforløb I på sosu-skolen 
i Aabenraa, men hun slap i første 
omgang ikke gennem nåleøjet til 
drømmeuddannelsen som pædagogisk 
assistent.
”Tilbage i Flensborg kom jeg i års-
praktik i Engelsby Børnehave, hvor jeg 
fik en masse nyttig erhvervserfaring 
indenfor det pædagogiske børneom-
råde.”
Året efter bestod hun Grundforløb II 
og blev optaget på selve uddannelsen, 
som både hun og Solbritt nu er cirka 
halvvejs igennem.
De to studiekammerater er slet ikke i 
tvivl om, at de har valgt den rigtige ud-
dannelse og det rette uddannelsessted.
”Den tilsvarende tyske uddannelse 
indeholder slet ikke de samme pæ-
dagogiske kvaliteter og den samme 
faglige forståelse for at stimulere børns 
evne til at lege, være kreative, udfolde 
sig, udtrykke sig og være selvstæn-
dige. Dertil kommer, at den tyske 
studiestøtte er vand ved siden af den 
gode, faste månedsløn, vi får under 
hele uddannelsen. Det sidste gør bare 
den danske uddannelse endnu mere 

attraktiv”, påpeger de to piger, som 
tillige kan blive boende i Flensborg og 
i landsdelen, mens de studerer. Her vil 
de fortsat gerne være, når uddannel-
sen er overstået.
”For mit vedkommende går jeg helt 
klart at blive ansat som pædagogisk as-
sistent ved en børnehave i Danmark så 
tilpas tæt på grænsen, at jeg kan blive 
boende i Flensborg. Alternativt ved en 
af de danske børneinstitutioner i Syd-
slesvig”, håber Pia Dinslage.
Solbritt Borrs kalkulerer med et sab-
batår. Meget gerne som aupair-pige i 
USA i et års tid, inden hun formodent-
lig vil videreuddanne sig til pædagog 
eller socialrådgiver.
Lige netop den mulighed er en anden 
fordel ved den danske erhvervsuddan-
nelse.
Med en uddannelse til pædagogisk as-
sistent i baglommen er der nemlig go-
de muligheder for at blive optaget på 
flere af de mellemlange videregående 
uddannelser, som deres jævnaldrende 
kammerater med studenterhuerne fra 
Duborg eller A.P. Møller ofte søger 
direkte ind på. Og som tit og ofte 
medfører, at de bliver hængende i 
Danmark, fordi de undervejs finder sig 
en kæreste, bliver gift, får børn, stifter 
familie og måske endda scorer kassen 
med et godt job på en dansk arbejds-
plads. 
”Som elever på sosu-skolen i Aabenraa 
behøver man ikke at blive rykket op 
med rod og flytte til en vildtfremmed 
dansk by, hvor mange godt kan føle 
sig lidt udenfor nummer, fordi de trods 
alt kommer helt dernede fra Sydsles-
vig. Den slags kvaler har vi slet ikke, 
fordi vi kan holde fast i vores venner, 
netværk, fritidsinteresser og nære fa-
milie her i landsdelen mens vi samtidig 
får en god og favorabel erhvervsud-
dannelse uden at flytte permanent til 
Danmark”, lyder det samstemmende 
fra de to 20-årige pendler-elever, der 
sagtens kan forene tilværelse som ’syd-
slesvigske’ pendler-elever med studie-
livet på den danske erhvervsskole.

Flensborg-piger pendler til Danmark
for at blive pædagogiske assistenter

En dugfrisk studenterhue fra Duborg 
eller A.P. Møller er bestemt ikke den 
eneste adgangsdør til det danske ud-
dannelsessystem. Erhvervsuddannelser-
ne indenfor sundhed, pleje, omsorg og 
pædagogik på sosu-skolen I Aabenraa 
trækker også en del unge ’sydslesvi-
gere’ til.  Blandt andet Solbritt Borrs 
(t.v) og Pia Dinslage. Begge 20-årige 
sydslesvigere med bopæl i Flensborg.  
(Foto: SSF)

Såvel Pia Dinslage (t.v.) som Solbritt 
Borrs blev ad omveje anbefalet at søge 
ind på Social- og Sundhedsskolen Syd i 
Aabenraa for at uddanne sig til pæda-
gogiske assistenter.  De pendler hver 

dag fra Flensborg for at følge undervis-
ningen på skolen og være ude i praktik 

på de tilknyttede børneinstitutioner.  
(foto: SSF)
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Bredsted, 10, Parbo
Dedsbøl Apostelkirke, 14, Parbo
Egernførde, 14.30, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris, konfirmation
FL Sporskifte, 19, Hougesen
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Gelting, 10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Böll
Holtenå, 10.30, Mønsted
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Lyksborg, 10, Fønsbo, konfirmation

Medelby skole, 11, Rønnow, familie-
gudstj.
Rendsborg, 16, Brask, ungdomsgudstj. 
v. konfirmanderne
Skovlund forsamlingshus, 9.30, Røn-
now
Slv. Ansgar, 10, Olesen
Store Solt sognekirke, 15, Steen, dåbs-
gudstj.
Tønning, 11, Jacobsen
Hørnum, Skt.Thomas, 11.30, Hansen

Fredag, den 05. maj 2017
Frederiksstad, 16, Vogel, børnehave-
gudstj.

Gudstjenester
3. s. e. påske, søndag den 07. maj 2017, Joh. 16, 16-22

[KONTAKT]E Friisk Foriining lååsit 
da ålere lasmoote in for törsdi, di 11. 
moi, tu en latjen uursütfluch. E tuur 
gungt tu e Stolbeerch, wer we üs e üülj 
meelen önjkiike wan. 

Deer jeeft et dan uk kafe än kååge. 
Et gungt lüüs am e klook tou (14.00) 
foont Risem Schölj, Toorpstroote 91.

Önjmalde koon huum ham bai awt 
sekretarioot foon e Friisk Foriining önj 
Bräist, tel.: 04671-6024154, E-Mail: 
info@friiske.de.

Friisk Foriinings ålereklub 
aw uursütfluch

4.
SSW: Valgkampslutspurt-arrangement med Lars Harms i ”Heimathafen” ved havnepidsen i 
Flensborg kl. 17
5.
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Koncert med Vestervig Kammerkor i kirken kl. 19
Flensborg Ældreklubben Duborg: Hygge med snak og alt på Flensborghus kl. 14.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Tusmørkevandring i Flensborg fra 
Nordermarkt ved Neptunbrønden kl.19
6.
FDF: Legens Dag i Trenehytten i Tarp kl. 10-14
Kunstcentret Mikkelberg: Fernisering på udstillingen ”Bugge Lund – Ibsen – Steffensen – Nissen – 
Koch-Gorgas” på Mikkelberg kl. 16
SSW: Valgboder i Flensborg, Slesvig, Tønning, Harreslev, Læk, Nibøl, Husum, Langballe, 
Lyksborg m.fl.
Dansk-Tysk Selskab af Musikvenner af 1998: Workshop kammermusik på Flensborghus kl. 10 
med koncert kl. 17
Harreslev Kvindeforening: Tur ud i det blå fra skolen kl. 13
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Udflugt til ”Oma Sannes Kräutergarten” fra skolen kl. 14
De danske foreninger og institutioner i Læk: Børne-loppemarked i skolens sportshal kl. 13-16
Slesvig Menighed: Koncert med Vestervig Kammerkor i Ansgar Kirke kl. 16
7.
Landdagsvalg i Slesvig-Holsten
SSW: Valgparty på Flensborghus og i Landdagen i Kiel kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl 9.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Familiedag i skoven med Stephanie Dibbern fra busstoppestedet 
Am Lachsbach kl. 10.30
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Valghygge i Margrethe-Gudme-Hjemmet kl. 10-16
8.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset kl.19
Sønderbrarup Kvindeforening: Madlavning med emnet ”Sommermad” med Anna Grete Jessen 
på  Sønder Brarup Skole kl. 18.30
9.
Flensborg Filmklub Biffen: Filmen ”Mustang” vises på Flensborghus kl. 19
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj: Klubaften for børn fra 4. Klasse og op til 18 år med ”Spilleaften” i 
SFO-huset kl. 18-20
SSF-distrikt Hatsted: Rundtur i Wildes Moor ved Svavsted fra forsamlingshuset kl. 18.15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Midtangel Seniorklub: Udflugt ud i det blå fra Satrup kl. 14.15
10.
MBU: 500 år reformation – Vandringer med Luther i Slesvig Domkirke
Flensborg SSF-distrikt Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Erika og Ilonka i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg Seniorklub: Hyggeeftermiddag med foredrag ved Leif Volck Madsen om ”En rejse til 
Mallorca” i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30 
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
SSF-distrikt Isted-Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 18-20
11.
SSF: Koncert med Line Bøgh i Orpheus Theater Flensborg kl. 20.30
Lyksborg Børnehave: Danskkursus for begyndere i børnehaven kl. 19.30-21
SSF- og SSW-distrikt store Solt: Besøg af bogbussen samt kaffebord i Møllebro Forsamlingshus kl. 
15
SSF Husum amt: Amtsgeneralforsamling
SSF-distrikt Gettorp: Besøg hos Robbe & Berking i Flensborg kl. 13
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde på Slesvighus kl. 14.30-17.00 
Heer drååwe we üs
11.
E Friisk Foriining lååsit da ålere lasmoote in en latjen uursütfluch. E tuur gungt tu e Stolbeerch, 
wer we üs e üülj meelen önjkiike wan. Deer jeeft et dan uk kafe än kååge am e klook tou foont 
Risem Schölj

[KONTAKT] For små tre år siden fær-
diggjorde den tyske fotograf Martin 
Tiefensee fra Husum dokumentarfil-
men ’Dengang ved Rudbøl Sø”, som 
skildrer livet og tilværelsen blandt 
beboerne i den vel nok eneste landsby 
i hele verden, som er blevet delt midt 
over af en territorial landegrænse, så 
den ene halvdel af byen nu er dansk, 
mens den anden halvdel er tysk.
Filmen går helt tæt på grænseregionen 
omkring Rudbøl Sø, som blev skåret 

midt igennem af den grænsedragning, 
som fulgte i kølvandet på folkeafstem-
ningen og den såkaldte genforening i 
1920, hvor egnens beboere i fælles-
skab ernærede sig ved fiskeri, bådbyg-
geri samt beskæring og handel med siv 
og som levede i fred og fordragelighed 
med hinanden, lige indtil grænsen 
blev trukket. 
Den lille by og det omkringliggende 
samfund blev delt, og visse nære re-
lationer mellem tidligere naboer og 

gode venner led overlast.
Filmen havde premiere for fulde huse 
i oktober måned 2014, og nu vises 
den igen.
Denne gang på Flensborghus onsdag 
17. maj med Humanitært Udvalg ved 
SSF i rollen som arrangører. 
Entré-prisen er:  4 euro.
Forhåndstilmelding via by-sekretariatet 
nødvendig; senest mandag 15. maj. 

Inge Harck i ilden igen
Inge Harck i sit atelier sammen med Oscar - vinderdukken fra 2016

[KONTAKT] Som mange læsere måske 
husker, har den flensborgske dukke-
mager Inge Harck  siden 1998 deltaget 
i den i den internationale konkurrence 
efter den anden om den eftertragtede 
Max Oscar Arnold Kunstpris. Hver 
eneste gang var hun nomineret, for 

uden en forudgående nominering må 
man slet ikke deltage. 
Max Oscar Arnold Kunstprisen for 
nutidig dukkekunst er en international 
konkurrence opkaldt efter den kendte 
dukkefabrikant Max Oscar Arnold, der 
omkring år 1900 levede i Neustadt 
ved Coburg og med sine 2000 medar-
bejdere producerede porcelænsduk-
ker i en region, som den dag i dag er 
et veritabelt centrum for dukker og 
legetøj.
Sidste år vandt Inge for anden gang 
den eftertragtede Kunstpris.
I konkurrencen deltager kunstnere fra 
hele verdenen og det siger sig selv, at 
betingelserne for at komme i slutrun-
den er meget hård. 
Som Oscar-vinder 2016 deltager Inge 
Harck i år i den såkaldte Kongeklasse. 
Det vil sige sammen med tidligere vin-
dere af det store trofæ. En internatio-
nalt besat jury bedømmer de nomine-
rede kandidater og spændingen løses 
først den 24. maj 2017 i Rådhussalen 
i byen Neustadt ved Coburg af den 
lokale overborgmester Frank Rebhahn. 
Arrangementet er en vigtig del af den 

såkaldte dukkefestival i regionen, der 
strækker sig over en hel uge.
I år er Inges deltagerdukke (43 cm høj) 
en fattig lille pige, der tigger og som 
prøver at sælge nogle af sine allerede 
visne blomster. Den kunstneriske ud-
formning er tilpasset den beskrevne 
situation; hvilket vil sige en typisk ka-
rakterdukke, som er Inges speciale, og 
som hun er kendt for. 
I mere end to år har Inge haft sit eget 
atelier på Holmen under fællesnavnet 
HOLM35, hvor hun sammen med 12 
andre forskellige kunstnere udstiller 
og sælger kunst; fra skind- malerkunst, 
mosaik, til smykkekunst med mere….
Det er et sted, hvor man kan se hvor-
dan og, hvor kunsten opstår. 
Når man mangler en gave, er der rig 
mulighed for at dække behovet.

Atelieret er åbent hver fredag fra kl 
15.00-17.00.  Eller efter aftale.

Som noget specielt vil der ogå være 
»Åbne ateliers« i maj-måned:
Fredag den 12. maj fra kl. 15 - 19 og
lørdag den 13. maj fra kl. 11 - 17.Det i 2017 nominerede kunstværk. – 

”Den fattige lille pige”.

Gense filmen om landsbyen, 
der blev delt af en grænsebom

[KONTAKT] Ikke så snart var Karin 
Johannsen-Bojsens hyggelige læserbrev 
om spejderliv for halvfjerds år siden 
at læse i KONTAKT, før de gamle 
spejderes sammenslutning Sct. Georgs 
Gildet meldte sig med ønsket om flere 
detaljer.   

Det vil ske allerede næste onsdag kl. 
19 i Det danske Hus i Sporskifte. Gan-
ske vist var Karin Johannsen-Bojsen 
efter eget udsagn blot et lille bitte hjul 
i denne gren af de danske ungdomsor-
ganisationer, som på det tidspunkt var 
i eksplosiv vækst. Men gildebrødrene 

håber alligevel, at hun med relevante 
passager fra”Sydslesvigpige” og dig-
tene i ”Sindelag” vil tegne et levende 
billede af, hvordan tusinder af sydsles-
vigske børn oplevede de bevægede år 
umiddelbart efter Anden Verdenskrig.   

Læserbrev med følger

GRÆNSEFILM



BEFRIENDE OPLYSNING

ÅRHUS

SSF - FLENSBORG NORD

FOLKEDANS I FLENSBORG

BORDET RUNDT
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[KONTAKT] Dags dato - torsdag 4. 
maj - er de levende lys’ aften. I hvert 
fald nord for grænsen, hvor Danmarks 
befrielse og den tyske besættelsesmagt’ 
overgivelse i 1945 bliver markeret med 
levende lys i vinduerne; uden de for-
hadte mørklægningsgardiner. Det sker 
over hele landet, og vanen tro også i 
Frøslevlejren, der har tradition for et 
ganske stort arrangement til ære for 
de fanger og overlevende, som blev 

tilbageholdt her af nazisterne. Klokken 
20.00 indleder Padborg Jernbaneor-
kester den faste ceremoni med tale og 
kransenedlæggelse med en koncert i 
Hovedtårnet.  Præcis kl. 20.34 genspil-
les frihedsbudskabet fra 4. maj 1945 
med højttalere, så det kan høres over 
hele lejren.  Dannebrog stryger til tops 
og sognepræst Malene Højen Lundqu-
ist holder sin mindetal. Undervejs med 
sange og officielle fanfarer.

Levende lys i vinduerne

Folkedanserstævnet kulminerer på det store areal ved Havnespidsen, hvor der vil være opvisning og dans fra kl. 15.50 til 17.00.  
Det sker lørdag 20. maj. 

[KONTAKT]Om små tre uger samles et 
stort antal folkedanskere fra Sydslesvig 
og Sønderjylland i Flensborg for at gen-
tage det særdeles vellykkede folkedan-
sertræf, som Dans- og Musikudvalget 
under SdU lagde navn og kræfter til for 
at par år siden.
Nu gentages successen med endnu et 

stort folkedansertræf, der uden tvivl vil 
vække opsigt i gadebilledet. 
Lørdag den 20. maj samles de mange 
deltagende folkedansere ved Flens-
borghus kl. 15.30, hvorfra de i samlet 
flok vil gå i optog gennem byen, inden 
de forskellige hold giver opvisning på 
Havnespidsen fra kl. 15.50 til 17.00, 

hvor der til allersidst rundes af med 
fællesdans for samtlige hold. 
Senere på aftenen kan alle andre, der 
måske også har fået lyst til at danse 
folkedans i løbet af dagen, møde op 
på Flensborghus. Her vil der være in-
struktion og dans med sus skørterne for 
alle under kyndig ledelse garneret med 
kaffe og kage.   Denne del af folkedan-
serstævnet begynder kl. 20.00. Det ko-
ster 12 euro at være med.  Billederne 
stammer fra folkedanserstævnet for to 
år siden.

Nyt folkedanserstævne i Flensborg

Iklædt flotte og originale folkedan-
ser-dragter vækker de deltagende dan-
sere behørigt opsigt i gadebilledet, når 
de går gennem Flensborgs smukke og 
charmerende gader.

[KONTAKT] Hvad vil det sige at være 
’ægte tysker’ eller ’ægte dansker’...?
Kan man forbinde to sprog med én na-
tional identitet…?
Hvornår er man en del af national 
gruppe og, skal man nødvendigvis 
kunne tale landets sprog for at kunne 
høre til…?
Ja, det er blot et lille udvalg af de 
spørgsmål, som det europæiske min-
dretalscenter European Center for 
Minority Issues søger at få besvaret, 
debatteret og drøftet, når centret ind-
kalder til endnu en rundbordsdiskus-
sion på hjemadressen i Kompagnipor-
ten, Skibbroen 12 i Flensborg, mandag 
8. maj.
Teamet for aftenens rundbordsdiskus-

sion hedder ’Sprog og National Iden-
titet”, der bliver skudt i gang med et 
par korte oplæg af henholdsvis Dr. Nils 
Langer og professor Dr. Elin Fredsted 
fra Europa-universitetet i Flensborg.  
Herefter lægges der op til en åben 
debat med spørgsmål fra salen og med 
diskussion om det at være ’ægte’ dan-
sker og, hvad det indebærer. Herunder 
også  spørgsmålet om, hvilken rolle 
sproget og kulturen spiller for mindre-
tals-identiteten?  Døren holdes endvi-
dere åben for en snak om mindretal-
lenes udvikling i grænselandet og de 
tilhørende perspektiver for fremtiden. 
Rundbordsdiskussionen, som er den 
ottende i rækken i ECMI-regi, finder 
sted mandag den 8. maj fra kl. 19.00-

21.00.  Den gennemføres på dansk, 
tysk, engelsk og frisisk med ECMI’s be-
styrelsesformand, Dr. Jørgen Kühl, som 
mødeleder og moderator.  
Deltagere på rundbordsdiskussionen 
bedes tilmelde sig på forhånd til Maj-
Britt Risbjerg Hansen på hansen@
ecmi.de

Rundbordsdiskussion om sprog og 
national identitet

Ny familiedag med 
SSF-distrikt Nord
[KONTAKT] I kølvandet på efterårets 
vellykkede familiedag, hvor hele 40 
deltagere tilbragte en hyggelig og læ-
rerig dag ved stranden, er SSF Distrikt 
Nord i Flensborg nu klar med endnu 
en familiedag.
Denne gang på søndag (7. maj), hvor 
der er tale en skovtur.
Vi mødes kl. 10.30 på parkeringsplad-
sen ved busstoppestedet ’Am Lachs-
bach’ i Aabenraagade og fortsætter 
sammen til skoven i Klues, hvor vi 
sammen med naturvejleder Stefanie 
Dibbern skal udforske spændende 
planter og kryb, lege sammen og nyde 
foråret i skoven. 
Ligesom ved vores stranddag lærer vi 
undervejs en dansk skovsang og nogle 

danske skov-ord.
Hele familien – børn, forældre og bed-
steforældre – er hjerteligt velkommen.
Undervejs en fælles børnevenlig fro-
kost i skoven, inden dagen slutter 
klokken 14.30.
Skovdagen koster fem euro pr. voksen. 
To euro for børn eller sammenlagt 15 
euro for hele familien. NB:  Børn mel-
lem 0 og 3 deltager gratis.
Forhåndstilmelding senest torsdag den 
4. Maj: 
Angelina Dürkop (tel. 0461 
99577505) eller mail angelina@sdu.
de
Kirsten Futtrup (tel. 0461 46647) eller 
mail thorfut@versanet.de

BIFFEN

[KONTAKT]Det kan umiddelbart være 
svært at forestille sig, at Danmarks 
forhenværende minister for børn, inte-
gration, ligestilling og sociale forhold, 
- stille og rolige Manu Sareen – kan 
få sig selv til at skrive en dramatisk 
børnebog om en 13-årig dreng, der 
sprænger sin skole i luften sammen 
med to jævnaldrende kammerater og 
med noget drønfarligt sprængstof, som 
skumle forbrydere også gerne vil have 
fat i. For at gøre kål på forlystelsespar-
ken Tivoli i København.
Ikke desto mindre er Manu Sareen bå-
de ophavsmand og forfatter til sådan 
en højdramatisk historie – gengivet og 
fortalt i den populære børnebog ”Iqbal 
Farooq og den sorte pjerrot”, som til-
med er blevet filmatiseret. 
Mandag den 8. maj vises filmen i ’Bif-
fen’ på Husum Bibliotek, hvor der er 
gratis entré. 
Der er tale om en familiefilm med 
masser af fart og action og drønende 
eksplosioner.  Garneret med en bør-
nekidnapning og en hæsblæsende 
redningsaktion. 
Filmen løber over storskærmen fra 
14.30-16.30.

Action-film på 
Husum Bibliotek

[KONTAKT] Købstadsmuseet Den 
Gamle By, bibliotekskomplekset 
DOKK1 udgør på hver sin måde at par 
af de kulturelle højdepunkter i næste 
udspil fra den selskabelige forening 
Borgerforeningen Flensborg.
Tirsdag den 23. maj gennemfører Bor-
gerforeningen nemlig en heldages-ud-
flugt til ’Smilets by’, Aarhus, som lige 
netop i år smiler endnu bredere end 
ellers takket være sin aktuelle status 
som Europæisk Kulturhovedstad 2017.
Og deltagerne på udflugten kan be-
stemt også se frem til en masse kultur, 
lige så snart de passerer byzone-skiltet 
til ’8000 – Aarhus C”.
I Den Gamle By, der adskillige gange 
er blevet præmieret med formidlings- 
og museumspriser for sine enestående 
udstillinger, kan man opleve genop-
byggede bindingsværkshuse fra 1600-
1800 tallet samt en hel lille og mere 
moderne bydel fra det 20. Århundre-
de.  Dertil den aktuelle særudstilling, 
Smykkeskrinet, hvor der eksponeres 
smykker og kunsthåndværk af blandt 
andre Georg Jensen, Nanna Ditzel og 
Thorvald Bindesbøll.
Efter den indlagte middagsmad, der 
spises på Traktørstedet Simonsens 
Have, fortsætter turen til byens nye, 

imponerende bibliotekskompleks 
DOKK1 helt nede ved havnefronten; 
med en indlagt rundvisning, hvor der 
sættes ord og oplevelser på historien 
om byggeriet og arkitekturen. 
Efter den oplevelse følger en ’fritime’ 
på egen hånd, hvor deltagerne kan gå 
på opdagelse i den centrale del af År-
hus midtby. Slentre en tur op og ned 
af Strøget, slappe af på én café eller 
shoppe i nogle af ’den jyske hoved-
stads’ mange forretninger og special-
butikker. 
Turen koster sammenlagt 34 euro.  22 
euro for selve busturen plus 12 euro 
for en adgangsbillet til Den Gamle By, 
hvis der er nok tilmeldte til gruppera-
bat.
Middagsmaden i Simonsens Have er 
også for egen regning, men deltagerne 
anmodes om at give besked på for-
hånd af hensyn til bestillingen. 
Turen starter på dagen fra Lornsen-
damm kl. 8.30.  Forventet hjemkomst:  
19.45 ca. 
Sidste frist for tilmelding til udflugten 
til kulturhovedstaden ’Smilets By’ er 
fredag 12. maj. Tilmelding ved:  Ru-
ben (tel.  0-4631-7179), mail: ruf@
kirken.de. Eller Preben (tel. 0-4631-
7120).

Borgerforeningen sætter 
kurs mod ’Smilets By’

SSF

[KONTAKT] Førstkommende tirsdag 
– 9. maj – indkalder Sydslesvigsk For-
ening til møde i SSF’s hovedstyrelse 
på Bredsted Danske Skole, Herman-
strasse 8 

Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af for-
eningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtig-
hed jvf. § 6
3. Valg af dirigent
4. Protokollen fra den 14. marts 2017
5. Fastlæggelse af den endelige dags-
orden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSF's udvalg
8. Kulturudvalgets beretning v/ Knud 

Ramm-Mikkelsen - Drøftelse og god-
kendelse af beretningen
9. Billedsamlingsudvalgets beretning v/ 
Erik Fredens
10. Eventuelt
11. Evt. lukket møde
 
Der serveres en bid brød.

OBS: Der er ret få parkeringspladser 
ved skolen. Derfor anbefales det at 
parkere på torvet og gå de 200 meter 
derfra.
I tilfælde af afbud bedes hovedstyrel-
sesmedlemmerne meddele det til Jette 
Hanisch pr.
 e-mail jette@syfo.de eller på tlf. 0461 
a i Bredsted.

Hovedstyrelsesmøde i Bredsted

Miljøet omkring Lilletorv er blot en af mange smukke, historiske oplevelser, som 
Den Gamle By i Aarhus har at byde på. (foto: den gamle by)
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HELLIGÅNDSKIRKEN

VALG-CAFE

[KONTAKT] Vesterland Ungdoms- og 
Idrætsforening (VUI) inviterer alle 
rytmeglade børn fra skolen og fritids-
hjemmet i Vesterland til et tromme-
kursus lørdag-søndag den 13.-14. maj i 
sportshallen i Kejtum. 
Tilmelding senest den 5. maj på skolen 
eller i fritidshjemmet - vedlagt gebyr 
på 5 €. 
Ambroise Gaglo, der er afrikaner fra 
Togo, men som har levet og arbejdet 
på Sild i mange år, er instruktør. Han 
er uddannet pædagog og har gjort sig 
bemærket som igangsætter af forskelli-
ge aktiviteter for børn, indvandrere og 

landsmænd, der bor i landsdelen. 
Enten instruerer han selv eller også 
skaffer han dygtige instruktører til 
blandt andet hiphop, breakdance, 
parkour, fingerskateboard eller graffiti. 
Trommerne håndterer han selv.
Om lørdagen startes der med to timers 
undervisning og træning fra kl. 10. 
Det hele slutter søndag kl. 13:30 med 
en lille koncert, som forældre og sø-
skende gerne må overvære. Deltager-
ne i forårsfrokosten i Kejtum, som SSF 
arrangerer samme dag, vil også være 
blandt publikum.

Trommekursus for børn

Ambroise Gaglo med et lille udvalg af trommer, der skal med til trommekurset i 
Kejtumhallen.

[KONTAKT] OBS!!!   Onsdag den 31. 
maj bliver der trængsel om pladserne i 
den store sal på Flensborghus. Sydsles-
vigsk Vælgerforening (SSW) afvikler sin 
store årlige by-generalforsamling, hvor 
medlemmer og delegerede fra alle de 
tilhørende afdelinger og distrikter er 
velkommen. 
Generalforsamlingen begynder kl. 
19.00 med følgende dagsorden..:
1.Valg af mødeleder.
2.Formandens beretning.
3.Regnskabsorientering.
4.Revisionsberetning.
5.Kort beretning af byrådsgruppen.
6.Kort beretning fra SSW-U.
7.Drøftelse og godkendelse af beret-
ningerne.

8.Valg af bestyrelsen ifølge vedtægter
Formand, to næstformænd, besty-
relsesmedlem som er ansvarlig for 
de økonomiske forhold, bisiddere, 
suppleanter, valg af to revisorer, valg 
af 11 delegerede til ’Hauptauschuss”, 
valg af 11 delegerede til ”Landesver-
sammling”, valg af tre medlemmer til 
’Schiedsgericht”.
9.Landdagsvalg 2017.
10.Eventuelt.
SSW beder om tilmelding på telefon 
(0461-14408127) eller mail (kay@
syfo.de) indtil den 24 maj 2017.  NB:  
Alle medlemmer af SSW Flensborg har 
stemme- og taleret på by-generalfor-
samlingen.

By-generalforsamling 
hos SSW i Flensborg

Aktive Kvinder 
spiller minigolf 
[KONTAKT] De lokale medlemmer af 
DSH Foreningen af Aktive Kvinder i 
Flensborg er så sandelig lige så aktive, 
som navnet på deres forening lægger 
op til. 
Efter et forår med en to dage lang ak-
tivitetsweekend på Christianslyst, der 
var overbooket på den gode måde, 
en forestående femdages-tur til Mosel 
efter sommerferien, en kombineret 
hygge-sangaften i Aktivitetshuset på 
Nørregade tidligere i denne måned og 
et velbesøgt foredrags-arrangement på 
Flensborg Bibliotek om ’Matador og 
Kristendom’ i starten af marts, er der 
igen bud efter de ’aktive kvinder’.
Onsdag den 17. maj går det atter løs.  
Denne gang på minigolfbanen i Kob-
bermølle, hvor foreningen tee’er op til 
en omgang minigolf fra kl. 17.00.  For 
Aktive Kvinder spiller da også minigolf! 

Valghygge 
i Engelsby
[KONTAKT]Søndag kulminerer flere 
måneders valgkamp, kampagner og 
forberedelser fra Sydslesvigsk Vælger-
forening (SSW). Stemmerne afgives og 
spændingen bliver udløst allerede et 
par timer efter, at valglokalerne lukker 
kl. 18.00.
Det er heldigvis også en festdag, hvor 
SSW dagen igennem vil kræse for alle 
sine støtter, alle sine frivillige og alle 
sine vælgere med små og store valg-
hygge-caféer rundt omkring.
Blandt andet i Margrethe Gudme 
Hjemmet på Neuer Weg 9 i Engelsby, 
hvor hygge-caféen vil være åben fra kl. 
10.00-16.00. Til stede er også SSW’s 
kandidat i Flensborg by, Christian 
Dirschauer, som forventes at møde 
op mellem 10.00-11.00 og igen om 
eftermiddag mellem kl. 15.00-16.00.  
Husk at kigge forbi enten før eller ef-
ter, at Du har afgivet din stemme. 

[KONTAKT]”Vi er kommet for at spille 
rock'n roll.”
Sådan lød programerklæringen fra 
Mogens Mortensen, da Johnny Mad-
sen Jam gik på scenen på Hans-Hel-
gesen-Skolen i Frederiksstad den 28. 
april.
Og det gjorde de så. 
Lagde ganske vist lidt sagte ud med 
Langerhuse Blues og Heroes, men fik 
efterhånden skruet godt op for tem-
poet. 
Bandet skulle levere 2 gange 50 mi-
nutter, men det blev nærmere til 2 x 
70, for begejstringen var stor både på 
scenen og i salen. 
Ikke mindst, da det viste sig, at bassi-
sten Jesper Nordam havde mere med 
end den elektriske. Han havde også 
en rigtig kontrabas med, og han kunne 
oven i købet spille på den. 

Trommeslageren i bandet var ny. 
Michael Bundgaard har erstattet Ri-
chard Salisbury, og Bundgaard viste 
sig at kunne slå til - i mere end en 
forstand. 
Musikken blev krydret med anekdoter 
om Madsen og Vestjylland. 
Som den om parret i Thyborøn har en 
vandseng, som konen ynder at kalde 
Det Døde Hav med henvisning til 
mandens manglende formåen ud i det 
erotiske. 
Et halvt hundrede publikummer var 
mødt op til arrangementet, der var det 
sidste i denne sæsons Vestkystkultur.

”Vi er kommet for at spille rock' n roll….”

Mogens Mortensen tager sig af guitar, 
sang og morsomme historier. 

Johnny Madsen Jam har tidligere spillet i både Frederiksstad, Garding og Bredsted. 

[KONTAKT]SSF Sild varter op med en 
”Familie-Forårsfrokost” på mors dag 
den 14. maj fra klokken 11.00. Der er 
tale om et familievenligt arrangement 
med brunch, underholdning og hygge-
ligt samvær i og omkring mindretallets 
hal i Kejtum.
Deltagerne bliver bedt om at medbrin-
ge noget til buffeten, mens SSF giver 
brød, smør, saft, kaffe og the.
Underholdning er der ved duoen 
”Skrallebang” fra Aarhus, som har føl-
gende stående på sin hjemmeside: 
”Vi skal spille en mors dags koncert på 
øen Sild. Børnene på Sild taler dansk 
- så det skal handle om gamle danske 
rim, sange, eventyr, børnebøger og en 
masse andet.”
Afsluttende vil en gruppe elever fra 
Hans Meng-Skolen og Vesterland Fri-
tidshjem give en lille smagsprøve på 

det, de har lært om lørdagen på ung-
domsforeningens trommeworkshop. 
Tilmelding til frokosten senest 11. maj 

hos Inge Bennör på tlf. 32589 eller 
0160 95707638.

Familie-Forårsfrokost

Skrallebang består af Nana Kirkegaard og Søren Jensen, som begge har mere end 
16 års undervisningserfaring inden for et hav af musik og drama/teater relaterede 
fag.

[KONTAKT] Vestervig Kammerkor, der 
består af små tredive sangglade vestjy-
der af begge køn, optræder i morgen 
aften i Helligåndskirken på Storegade 
i Flensborg, hvor koret giver koncert 

fra kl. 19.00. Der er fri entré og alle er 
velkommen. 

Vestervig Kammerkor  



SSW

SAMRÅD

AUKTION

SILD

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Flensborg Avis -  torsdag den 4. maj 2017 - side 5

NORDISK CENTER FOR KUNST OG CRICKET

[KONTAKT]Der var ikke meget nyt at 
komme efter vedrørende sagen om 
generalkonsul-situationen i Flensborg, 
da Folketingsmedlem Christian Juhl fra 
Enhedslisten ene mand havde uden-
rigsminister Anders Samuelsen i sam-
råd om sagen i sidste uge. Udenrigsmi-
nisteren svarede med korte, fåmælte 
og forudsigelige svar på Christian Juhls 
spørgsmål om det hidtidige sagsforløb, 
men afslørede dog, at stillingen som 
generalkonsul nu vil blive besat efter 
et ekstern opslag snarest; og altså ikke 
bare blive overdraget personligt til en 
udvalgt person, som det var tilfældet i 

december måned, da forhenværende 
minister Bertel Haarder blev tilbudt 
stillingen i forbindelse med dannelsen 
af en ny regering og udpegningen af 
en række nye ministre.  Derudover 
kom det frem, at stillingen som ud-
gangspunkt er tidsbegrænset til fem 
år, men med mulighed for forlængel-
se.  Christian Juhl (Ø), der har plads 
i Sydslesvigudvalget, fik til sin store 
beklagede endvidere bekræftet, at 
mindretallet indtil nu ikke har været 
inddraget i processen omkring gene-
ralkonsul-posten. 

Konsulstilling bliver opslået

[KONTAKT]Tirsdag 30. maj indkalder 
SSW i Slesvig-Flensborg Amt alle sine 
medlemmer – herunder hovedudval-
get og delegerede – til amtsgeneral-
forsamling i Slesvighus på adressen 
Lollfuss 89 i Slesvig. 
Dagsorden er som følger:
Velkomst og valg af mødeleder og pro-
tokolfører.
Godkendelse af dagsorden.
Betyrelsens beretning.
Regnskabsberetning.
Revisionsberetning.
Drøftelse og godkendelse af beretnin-
gerne.
Valg af formand, 1 næsteformand, 2. 
næsteformand, bisiddere, revisorer 
samt delegerede til henholdsvis hove-
dudvalget og landsmødet. 
Udpegelse af et ledende bestyrelses-
medlem, som er ansvarlig for amtsfor-
bundets økonomi.

Valg af dommere til voldgiftsdomstol:  
Formand, 1. bisidder og 2. bisidder.
Aktuelle emner:  Herunder lands-
formandens beretning og analyse af 
landsdagsvalget den 7. maj 2017.
Kredsdagsfraktionens beretning.
Eventuelt.
Der bydes på en bid mad, og de ind-
budte anmodes om at sende en sted-
fortræder, hvis de selv er forhindret 
i at deltage, så de ikke mister deres 
mulighed for at vælge repræsentanter 
til amtet.
Samtlige medlemmer er velkommen 
til at deltage i amtsgeneralforsamlingen 
og har i henhold til vedtægtsændrin-
gen fra den 24. september 2016 såvel 
stemme- som taleret. 
Amtsgeneralforsamlingen på Slesvighus 
finder sted tirsdag 30. maj kl. 19.00.

Amtsgeneralforsamling hos
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Schiffbrücke 42
D-24939 Flensburg
Telefon 0049 (0)461 144 08 310
Telefax 0049 (0)461 144 08 313
katrin.moeller@ssw.de

Diblerstr. 14
24941 Flensburg
Telefon 0049 (0)461 50 52 655

Sydslesvigsk 
Vælgerforening
Byrådsgruppen i Flensborg

Følg valget 
på Flensborg 
[KONTAKT] Søndag kulminerer flere 
måneders bestræbelser på at få SSW 
repræsenteret med samme antal og 
styrke i Landdagen i Kiel.  Eller måske 
endda bedre…?
En time før de sidste stemmer afgives 
og optællingen begynder kl. 18.00, 
smækker SSW’s landsforbund døren 
op til Store Sal på Flensborghus for at 
følge valget med alle sine vælgere og 
støtter sammen med spidskandidaten 
for Flensborg by, Christian Dirschauer, 
og flere af de øvrige landdagskandida-
ter med tilhørende hjælpere. Valgkam-
paftenen begynder kl. 17.00, og der 
vil både være vådt og tørt til de, der 
har brug for at noget at styrke sig på 
oven på valget.

Hammerslag 
på biblioteket 
[KONTAKT] Det Danske Bibliotek på 
Nørregade i Flensborg har ryddet op 
i gemmerne og fundet et stort udvalg 
af forskellige effekter, som nu kommer 
under auktionshammeren i stedet for 
at blive kasseret og smidt ud.  Auktio-
nen finder sted nu på lørdag mellem 
kl. 11.00 til 12.30.  Der udbydes 
blandt andet klassiske designmøbler, 
nordisk snaps, forskellige malerier 
samt ting og sager til børnenes værel-
ser.  Det komplette auktionskatalog 
over de effekter, som udbydes, kan 
ses på bibliotekets hjemmeside (www.
dcbib.dk). Den trykte version findes 
på biblioteket, i bogbussen og de til-
hørende filialer.  

Hallen fuld af lopper
[KONTAKT] Kejtum Hallen oplever 
mindst to gange om året en invasion 
af lopper. Det er SSF Sild og Silds 
Aktive Kvinder, der på skift leder sla-
gets gang, dog hver gang med trofaste 
hjælpere fra begge lejre.
Begivenheden lokker altid en masse 
besøgende til og er en tradition, som 
mange øboere føler, de skal have del-
taget i - ikke alene for loppernes skyld, 
men lige så meget for at drikke en kop 
kaffe og/eller smage en ægte dansk 
hotdog i en afslappet og hyggelig at-
mosfære.
Det er søndag formiddag den 30. 
april, klokken er elleve, og foråret 
er ved at melde sig tilbage. Foran 
indgangen til hallen venter folk på at 
blive lukket ind til en masse borde 
fyldt op med både skæve og nyttige 
genstande, der regner med at blive 
genopdaget. 
I entreen foran køkkenet bliver der 
rakt hotdogs med det hele over di-
sken, og i det ene hjørne i hallen er 

der en lille cafe, hvor det dufter af ny 
brygget kaffe, og hvor man kan købe 
et stykke hjemmebagt kage.
Foregangskvinde i Aktive Kvinder, 
Hella Michel, fortæller, at loppe-
markedet kan se tilbage på tyve års 
historie. Hvert år med et stigende 
antal forespørgsler fra folk, der gerne 
vil tilmelde sig med en bod. I år er der 
34 stande. Selv med en sportshal som 
mødested er antallet ved at sprænge 
rammerne. Heldigvis er det forholdsvis 
nemt at bygge op og rydde væk. Hal-
len er udstyret med det nødvendige 
grej. Det er praktisk tænkt, men tungt 
at løfte for lidt ældre damer. - Når 
der skal ryddes op klokken 17, er alle 
med, og hallen er ryddet i løbet af re-
lativ kort tid.
Erika Henningsen, foregangskvinde 
nummer to, har stået i cafeen hele 
dagen. Indtægterne fra salg af kaffe og 
kager siger hende, at der ikke har væ-
ret så mange besøgende som sidste år. 
Det skyldes det fine vejr, mener Erika. 

Folk har ønsket at nyde forårsvejret og 
er taget ud i naturen.
Salget af hotdog var også præget af 
den noget mindre tilstrømning, men 
det var faktisk en fordel, så både Peter 
Petersen og John Nielsen, der hver 
havde en periode på tre timer til at 
sælge hotdog i, undgik kødannelse og 
dermed stress. 
John er også med i den lokale afdeling 
af Unicef. Han havde taget formanden 
for afdelingen med til Kejtum. Ved-
kommende solgte lykønskningskort til 
fordel for børnefonden under FN. - 
Overskuddet fra loppesalget går ellers 
til aktiviteter og fester i seniorklubben, 
foreningerne, skolen og børnehaven.
Hella Michel og Erika Henningsen 
siger, at lysten til at fortsætte er der. 
Samarbejdet i teamet fungerede over-
vejende godt, selv om det kan være 
svært at få alle under samme hat. Hvis 
helbredet spiller med, så vil de begge 
arrangere et loppemarked igen næste 
år.

Musik-Carsten, lærer på Hans Meng-Skolen, overrasker som ”Marmeladeur” med egen bod på husmødrenes loppemarked i 
Kejtum Hallen.

Ny udstilling på Mikkelberg 
[KONTAKT] Knapt er udstillingsvæg-
gene og ophængningskrogene i gal-
leriafdelingen på Mikkelberg blevet 
ryddet for værkerne fra den seneste 
kunstudstilling, Künstlerfreunde II, som 
udløb søndag den 16. april, før det 

kombinerede kunst- og cricketcenter 
i Hatsted udenfor Husum har en ny 
kunstudstilling på trapperne.
I overmorgen, lørdag 6. maj, har 
Mikkelberg fernisering på en forsom-
mer-udstilling, der præsenterer fem 
forskellige kunstnere med både dansk 
og sydslesvigsk blod i årene og med 
forskellige kunstarter, teknikker og ud-
tryksformer i værktøjskassen.
Fra dansk side deltager Annelise Bugge 
Lund, keramiker og billedkunstner fra 
Ebeltoft.  Den selvlærte keramiker Lars 
Ibsen fra Hobro, oprindeligt uddannet 
arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, 
men med en årelang forkærlighed for 
at beskæftige sig med både stentøj i 
raku og den mere håndværksmæssige 
side af keramikken.
Fra Ørum på Djursland medvirker 
endvidere skulpturkunstneren Ingolf 
Steffensen, som i ganske mange år 
haft sten og jern som sine foretrukne 
råmaterialer, der ofte forarbejdes og 

designes til skulpturer med afsæt i de 
klassiske grundformer: kuglen, kuben 
og rektanglet.
Disse tre jyske kunstnere udstiller deres 
værker side om side med to sydsles-
vigske kunstnere, som i den grad er 
lokale.
Det drejer som billedkunstneren Karin 

Nissen fra Dørpsted, tidligere kunstlæ-
rer og underviser i mange år og som 
tidligere har medvirket i en del lokale 
kunstudstillinger. Hun foretrækker at 
arbejde med akvarel og akryl, og fristes 
fra tid til anden til at kritiske motiver, 
der kommenterer de politiske og socia-
le forhold i et personligt billedsprog.
Sidste navn på udstillerlisten er Anne 
Koch-Gorgas fra Slesvig, der indledte 
sin kunstneriske karriere med raderin-
ger, men bevægede sig siden mere og 
mere over i akvarel og olie.  Hoved-
temaet i hendes motiver befinder sig 
spændingsfeltet mellem skønhed og 
forgængelighed.  Plus en særlig passion 
for temaet ’Skibe’.
Den forestående kunstudstilling på 
Mikkelberg åbner officielt i overmor-
gen (lørdag 6. maj kl. 16.00) og kan 
ses og opleves helt frem til søndag 11. 
juni.
Udstillingen, der arrangeres i samarbej-
de med Sydslesvigsk Forening, vil end-

videre blive bakket af den nystiftede 
støtteforening ’Mikkelbergs Venner’, 
som vil være til stede under ferniserin-
gen for at støtte op om udstillingen og 
den nye støttekred

Slesvig-kunstneren Anne Koch-Gorgas’s 
forkærlighed for at male skibe fornæg-
ter dig ikke på dette smukke, lunefulde 
motiv.

To glade og aktive kvinder, Inge Hammer og Rita Ernst, pas-
ser husmødrenes bod på loppemarkedet i Kejtum Hallen. 

Keramikeren Lars Ibsen fra Hobro har 
specialiseret sig i at lave unika brugsting 
som kuber, skåle og fade. 

Elegante figurer og skulpturer i rustfrit 
stål, sten og forskellige jerntyper a la 
denne figur giver et godt billede af 
danske Ingolf Steffensens kunstneriske 
speciale.

Flotte biler fanger altid blikket, selv om det bare er modelbi-
ler linet op til salg på husmødrenes loppemarkedet i Kejtum 
Hallen.
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