Flensborg Avis - torsdag den 5. oktober 2017 - side 1

Sydslesvigsk Forenings informationsblad
UGENs OVERSKRIFTER

SSF KOMMUNIKATION

Ny formand hilste på
[KONTAKT]I slutningen af sidste uge hilste den nye
formand for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen
(V), for første gang på sine fremtidige kontakter
blandt det danske mindretal i Sydslesvig. Under et
uformelt førstegangs-møde på Flensborghus hilste
hun fredag eftermiddag på repræsentanter fra de
førende danske mindretalsorganisationer.

Læs mere på KONTAKT side 2

Ny koncert med
Folkeklubben
[KONTAKT] I overmorgen, lørdag, spiller det populære danske band Folkeklubben på Kühlhaus i
Flensborg. Bandet rider i øjeblikket på en bølge af
popularitet i kølvandet på et rimelig nyt album, og
Folkeklubben har flere gange tidligere optrådt med
stor succes i Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 3

Nyt område til
spejdere
[KONTAKT]Med personlig goodwill og opbakning
fra den lokale borgmester har de danske spejdere
fra Ejder Gruppen i Rendsborg fået overdraget et
stort og velbeliggende areal i den centrale del af
byen, der er særdeles velegnet til alle de friluftsaktiviteter, som rigtige spejdere er vilde med. Fornylig
blev arealet officielt indviet.
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Alle præsidentens mænd

[KONTAKT]Det siger sig selv, at
alle præsidentens mænd – fra
specialuddannede sikkerhedsfolk
til personlige bodyguards og privatchauffører plus en stab af rådgivere og sekretærer – uvilkårligt
vil sætte deres præg på bybilledet
og for en stund også den daglige
trafik i Nørregade, når den nyligt
indsatte Forbundspræsident,
Frank-Walter Steinmeier, senere i
dag ankommer til Flensborg.
I forbindelse med sine tiltrædelsesrejser rundt i landet er Forbundspræsidenten netop i disse
dage på rundtur i Slesvig-Holsten, hvor han -efter eget ønske
- udtrykkeligt har anmodet om at
få et officielt møde i stand med
DialogForum Norden og den
fælleseuropæiske mindretalsorganisation FUEN.
Mødet foregår i FUEN’s kontor
Nørregade. Forbundspræsidentens besøg er et stort og fantastisk
cadeau til det mindretals-arbejde, som lige præcist her i regionen har vist, at det er muligt at
forvandle et ’mod hinanden’ til
et ’for og med hinanden” i en
fredelig pluralistisk samhørighed,
hvor forskellige mindretal og
folkegrupper i fred og fordragelighed kan opretholde og værne
om deres sprog og kultur uden at
give anledning til uoverensstemmelser og konflikt.
Allerede under sin tiltrædelsestale udtrykte Forbundspræsidenten
et klart ønske om at komme i

dialog med borgerne overalt i
forbundsrepublikken. Under ledetråden ’Orte der Demokratie”
turnerer han rundt i landet for
blandt andet at samle indtryk og
inspiration til de politiske - og
realpolitiske løsninger, der er
nødvendige for at dæmme op
for de voksende socio-kulturelle
spændinger, som både præger
det tyske samfund og hele det
europæiske fællesskab i disse år.
Lige netop derfor ligger der også
et klart politisk signal i dagens
besøg, der vidner om Forbundspræsidentens personlige imødekommenhed overfor ’det gode
mindretals-eksempel’ her i grænselandet og den ekstraordinære
politiske substans, som potentielt
gemmer sig bag visionen om et
Mindretallenes Hus her i Flensborg.
Det er ganske enkelt fantastisk, at
Frank-Walter Steinmeier så tidligt
efter sin tiltræden bevidst vælger
at aflægge mindretallene i Sydslesvig et besøg, og derfor hilser
vi både Forbundspræsidenten og
alle hans mænd velkommen.
Undervejs bydes Forbundspræsidenten også på en officiel middag på Flensborghus, hvor ministerpræsident Daniel Günther
(CDU) er vært.
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Amtskonsulent for SSF Flensborg Amt, Marike Hoop, har mere end svært med at holde styr på den store stak af fejlmails,
som er kommet retur fra det seneste digitale nyhedsbrev;
udsendt den 6. September. (foto: SSF)

Digitale nyhedsbreve via PC’en er en hurtig og effektiv måde
at kommunikere med sine medlemmer på. Men ikke, hvis
der er knas med modtagernes mailadresser, der både kan
nedlagte, udgået eller skiftet ud med en helt ny mailadresse.
(Foto: SSF)

Modtager du heller ikke
mails og nyhedsbreve fra SSF
[KONTAKT]User unknown…!
Mailadress is disabled…!
Mailbox unavailable…!
Action not taken….!
[KONTAKT]Nogenlunde sådan lyder
det, når mailprogrammet på din PC
fortæller dig, at en af dine afsendte
mailbeskeder ikke er nået helskindet
frem til sin modtager.
Og det er smadder-frustrerende.
Både for den modtager, som går
glip af en god nyhed, et elektronisk
nyhedsbrev eller en aktuel digital
opdatering. Men bestemt også for afsenderen, der selvfølgelig har noget på
hjerte, som deles med andre.
Det sidste genkender Sydslesvigsk
Forenings amtskonsulent for SSF Flensborg Amt, Marike Hoop, alt for godt.
For en måneds tid siden lagde hun sidste hånd på et digitalt nyhedsbrev med
nye og aktuelle opdateringer fra amtssekretariatet på Flensborghus. Med et
enkelt tryk på venstre museknap sendte hun nyhedsbrevet ud til cirka 1300
af de knap 3400 medlemmer, som
er hører under distrikterne under SSF
Flensborg Amt og som på forhånd har

tilkendegivet, at de gerne vil modtage
mails fra SSF.
”Men allerede få sekunder efter begyndte de første fejlmeldinger at klikke
ind på min mailbox. Alle sammen
med besked om, at mailen ikke er
nået frem til alle dem, jeg har på min
mailliste. 240 fejlmeldinger i alt. Det
er alt for mange,” siger Marike Hoop.
Præcist hvorfor de enkelte beskeder
ikke er nået igennem vides ikke med
sikkerhed. Måske er mailadressen ikke
længere aktiv. Måske er den lukket
ned af udbyderen eller så overfyldt
med gamle mails, at der er lukket for
yderligere post…?
Hvad end forklaringen er, så opfordrer
hun i første omgang alle sine medlemmer under Flensborg Amt om at tjekke, om de overhovedet har modtaget
det pågældende nyhedsbrev fra 6.
september.
De, der har fået mailen og nyhedsbrevet, behøver ikke at foretage sig noget.
”Det er alle de øvrige, som ikke har
fået noget, jeg gerne vil have i tale. Så
jeg kan få tilsendt deres nuværende og
aktive mailadresse, siger Marike Hoop.
Hun synes, at det er ærgerligt for alle

de SSF-medlemmer, som går glip af de
løbende opdateringer, informationer
og aktuelle nyheder, fordi der et eller
andet sted er knas med kommunikationen.
”I visse tilfælde ved jeg, at jeg har
brugt den rigtige mailadresse, fordi jeg
har tjekket adressen med den pågældende modtager. Alligevel er mailen
ikke nået frem”, tilføjer SSF’s amskonsulent for Flensborg Amt.
Marike Hoop beder derfor alle, som
fremover gerne vil modtage nyhedsmail og digitale nyhedsbreve fra
SSF Flensborg Amt, om at sende en
mailbesked til (marike@syfo.de) og
(flamt@syfo.de), så afsenderen automatisk kan blive lagt ind i oversigten
med de digitale modtager-adresser.
”Denne gælder selvfølgelig også de
medlemmer, som ikke hidtil har modtaget digital post fra SSF. Vi vil jo gerne
hurtigt og effektivt ud til endnu flere
af vores medlemmer”, lyder der fra
Marike Hoop fra amtssekretariatet på
Flensborghus.

Vi vil så gerne
ha’ din mailadresse
[KONTAKT]Sydslesvigsk Forening (SSF)
lancerer i dag et nyt kampagne-logo
(øverste venstre hjørne), som fremover
vil optræde på vores publikationer,
breve, indbydelser, kuverter og lignende for at få en mere effektiv og opdateret liste over alle SSF-medlemmers
mailadresser.
Som omtalt ovenfor, har SSF’s amtskonsulent for SSF Flensborg Amt knas

med at få sine elektroniske nyhedsbreve ud til alle, der gerne vil orienteres
elektronisk.
Det er hun ikke ene om!
Hele vejen rundt i SSF-organisationen,
på samtlige amtssekretariater i og alle
distrikter, gør vi derfor nu en ekstra
indsats for at forbedre og udvide den
digitale kommunikation og informationsstrøm til alle medlemmer af Syd-

slesvigsk Forening.
Det nye logo skal minde hver enkelt
SSF-medlem om at indsende deres
nuværende, aktuelle og aktive mailadresse – og vi vil også gerne have DIN
mailadresse!!

www.minority-safepack.eu
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

VELKOMMEN TIL …!

Gudstjenester
17. s. e. trin., søndag den 8. oktober 2017, Luk. 14, 1-11
Bredsted, 10, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 10, Vogel
Gelting, 10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Böll, Høstgudstjeneste
Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl, Høstgudstjeneste
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 14, Parbo
Medelby skole, 9.30, Rønnow
Rendsborg, 11.30, Mogensen
Satrup, 18, Steen, Høstgudstjeneste

Slv. Ansgar, 10, Nicolaisen
St. Peter Ording, 14.30, Jørgensen,
Høstgudstjeneste
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 11, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen
		
Fredag, den 06. oktober 2017
Sct. Hans, 18, Dal, Spaghettigudstjeneste om høst
Sønder Brarup, 17, Steen, Høstgudstjeneste
		
Onsdag, den 11. oktober 2017
Skovlund forsamlingshus, 9.25, Rønnow, Høstskolegudstjeneste
Hatsted, 19.30, Vogel

KIRKEHISTORIE

Hør de nyeste teorier om
Ansgars kirke i Hedeby
[KONTAKT]Torsdag den 12. oktober
lægger Slesvig Roklub lokaler til en
foredragsaften om et emne, der absolut ikke har noget som helst med roning, åretag og åregafler at gøre.
Det drejer sig til gengæld om et arrangement, hvor tilhørerne både kan blive
indviet i de allernyeste teorier om den
tidligste kristendom i Danmark og om
Ansgars første kirke ved Hedeby. Og –
ikke mindst – om det store fingeraftryk
på kristendommens indtog i hele Skandinavien, som Hedeby vitterligt satte.
De nyeste teorier fremsættes af direktør og cand. polit Jørgen D. Simonsen,
som er formand for Norse Research
Committee, der er et uafhængigt net-

værk af internationale forskere i netop
vikingetid og tidlig kristendom.
”Ansgar kirke – viet til Maria” ifølge
Adam af Bremen – blev opført af Ansgar cirka 850 og ophøjet til Nordens
første bispesæde i år 948.
Men hvor lå denne Mariakirke og den
senere domkirke egentlig..?
Det sidste vides ikke med sikkerhed.
Men ifølge de nuværende kilder blev
Hedeby lagt øde omkring 1060 og
siden ’overflyttet’ til Sliens nordbred,
hvor det nuværende Slesvig er beliggende. Hør mere om denne teori i
Slesvig Roklub, der er bygget op som
et fyldigt billedforedrag, finder sted
torsdag den 12. oktober kl. 19.00.

UGEN DER KOMMER
5.
SSF-distrikt Hatsted: Kreativt værksted for børn og voksne i sløjdlokalet på skolen kl. 19-12
6.
SSWs kvindeforum: Debataften om ”Moderne kommunalpolitik – stærkere med kvinder!” på Slesvighus
kl. 18
Dansk Centralbibliotek: Litteraturfest ”Ord fra Nord: Fredagscafé med Maria Helleberg og Vibeke Marx
på Flensborg Bibliotek kl. 15
Flensborg SSF-distrikt Nord: Stort bingo i Tønnsenhuset kl. 19.30
SIF: Lottoaften i klubhuset kl. 19.30
SSF-distrikt Mårkær: Lottoaften i mødelokalet i Børnehaven kl. 20
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: Børnelotto på skolen kl. 16
SSF-distrikt Bøglund: Lottoaften i forsamlingshuset kl. 20
7.
Dansk Centralbibliotek: Litteraturfest ”Ord fra Nord: Lørdagslitteratur med Arne Dahl og Leif Davidsen på
Flensborg Bibliotek kl. 14
SSF og SdU: Koncert med Folkeklubben i Kühlhaus, Flensborg kl. 20
Den Slesvigske Kvindeforening: Efterårsstævne på Harreslev Danske Skole kl. 10
SSF-distrikt Rendsborg by: Danseaften i Ejderhuset kl. 19
En hal for alle i Egernførde: Workshop i Medborgerhuset kl. 11-15
SSF Gottorp amt og SSW Slesvig-Flensborg amt: Udflugt til Egeskov Slot fra Schleihallenparkplatz kl. 8
SSF-distrikt Slesvig by: Hr. Nadler viser gamle fiskerimetoder ved indgangen til Kirkegården på Holmen
kl. 16
8.
Mikkelbergs Venner: Litteraturcafé med oplæsning af H.C. Andersens roman ”De to baronesser” på Mikkelberg kl. 14.30
Sporskifte menighed: Familie- og høstgudstjeneste i Det Danske Hus kl. 10
SSF-distrikt Arnæs: Efterårsmarked i den fhv. danske skole kl. 11-17
9.
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
10.
Voksenundervisningen og Dansk Centralbibliotek: Foredragsrække ”Fra modernisme til postmodernisme,
Danmarks billedkunst fra 1960erne til i dag” med Grethe Bay på Flensborg Bibliotek kl. 10-12
Det Lille Teater: Forestillingen ”Adressaten ubekendt” opføres i Hjemmet kl. 19.30
SSF Det Humanitære Udvalg: Foredrag med Mogens Rostrup Nissen og Klaus Tolstrup Petersen om
”Flensborg, Sønderjylland og De Vestindiske Øer” på Flensborghus kl. 14.30
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation – Foredrag med Ea Dal om ”Luthers ven og kampfælle Philipp Melanchton i Sct. Jørgen Kirke Flensborg kl. 19.30
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj: Klubaften for børn fra 4. Klasse og op til 18 år med ”Afslutning med dans og
sjov i Frørup” i SFO-huset kl. 18-20
Lyksborg Kvindeforening: Udflugt til Handwerkerhaus Maasholm fra ZOB kl. 13
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Slesvig og omegns danske Menighed: Pastor Bo Nicolaisen taler med rektor Jørgen Kühl om skole, dannelse og uddannelse i Ansgarhuset kl. 18.30-19.15
11.
Voksenundervisningen og Dansk Centralbibliotek: Foredragsrække ”Modernisme – Danmarks billedkunst
1915-1960” med Grethe Bay på Flensborg Bibliotek kl. 19-21
SSF Flensborg amt: Efterårsfest 60+ på Flensborghus kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 18-20
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
12.
Det Lille Teater: Forestillingen ”Adressaten ubekendt” opføres i Hjemmet kl. 19.30
SSF Flensborg by: Efterårsfest 60+ på Flensborghus kl.14.30
Det Lille Teater: Forestillingen ”Bymusikanterne fra Bremen” opføres i Hjemmet kl. 9.30 og 11.00
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl og Valsbøl pastorat: Efterårsmøde med pastor Finn Egeris Petersen om hans
bog ”De faderløse” i Skovlund Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Gettorp: Oktoberfest hos Hammerich, Osdorf kl. 18
Slesvig Roklub: Foredrag med Jørgen D. Simonsen om ”Nye teorier om tidlig kristendom i Danmark og
Ansgars første kirke ved Hedeby” i roklubben kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Torsdagsklubben Frederiksberg: Møde i klubben i mødelokalet ”Slien” på Slesvighus kl. 14.30-17
Slesvig og omegns danske Menighed: Niels Henrik Olesen taler med Klaus Tolstrup Petersen om skrift,
bøger og biblioteker på biblioteket kl. 18.30-19.15
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Hyggeaften med vin og whisky i mødelokalet Hostrup Børnehave kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Heer drååwe we üs
8.
Friisk Foriining: Det nordfrisiske teaterstykke ”Jonk Bradlep” opføres i Nordseeakademie, Læk kl. 16

Anni Matthiesen flankeres her af sin
forgænger i formandsstolden for Sydslesvigsudvalget, generalkonsul Kim
Anderssen (t.v) og udvalgets faste
sekretær, chefkonsulent Steffen Bang,
Kulturministeriet. 
(Foto: SSF)

I Sydslesvig er det
rart at komme i samråd
[KONTAKT]Når danske ministre og andre ledende politikere i Danmark falder
i unåde, kan de risikere at blive kaldt i
samråd af deres utilfredse kolleger.
Det er ikke spor sjovt, for samrådsmøder er som regel lig med nærgående
spørgsmål og krasse udmeldinger fra
politiske modstandere, der vil have klar
besked og uddybende forklaringer på
utilstrækkelig sagsbehandling og den
slags ting.
Hos det danske mindretal er det lige
modsat.
Her er det rart at komme i samråd.
I hvert fald, når man som ny formand
for Sydslesvigudvalget skal lære det

HYGGE-TV

danske mindretal at kende i en fart.
Det gælder også folketingsmedlem Anni
Matthiesen fra Venstre, som i slutningen af sidste uge besøgte Flensborg for
første gang siden hun overtog posten
som Sydslesvigudvalgets formand efter
partifællen Kim Andersen.
På eget initiativ – og i samarbejde med
udvalget sekretær, chefkonsulent Steffen Bang fra Kulturministeret - har hun
ønsket et hurtigt introduktionsmøde
med Det Sydslesvigske Samråd, den
nyslåede generalkonsul Kim Andersen
og diverse kontaktpersoner fra Nordisk
Informationskontor, Fælles Landboforening for Sydslesvig, Skoleforeningen,

SdU, Sundhedstjenesten, Flensborg Avis
og Friisk Forening, Centralbiblioteket,
Sydslesvigsk Vælgerforening og flere tilsluttede foreninger, der alle var indbudt
til et uformelt og afslappet møde i Lille
Sal på Flensborghus.
Udover at sætte ansigter på mange af
de aktører fra det danske mindretal,
som den nye udvalgsformand kommer
til at samarbejde med fremover, blev
Anni Matthiesen også informeret om
nogle af de temaer og overordnede
problemstillinger, der rører blandt mindretallet i øjeblikket.
Førstegangs-mødet med Anni Matthiesen fandt sted fredag eftermiddag.

SSF FOLLERVIG

Tyske TV-folk
vil lave
dokumentarfilm
om ’Dansk
Hygge”
[KONTAKT]Af uransagelige grunde er
Danmark blevet karakteriseret som
’Verdens lykkeligste land” og fænomenet ’dansk hygge’ omtales rundt om i
verden som et pæredansk begreb med
næsten samme velkendte respekt som
en klassisk designstol af Wegner, som
Tivoli, Rundetårn og Den Lille Havfrue.
Eller for den sags skyld en flaske Rød
Aalborg Akvavit, Livgarden og det navnkundige Sønderjyske Kaffebord.
Den danske hygge hitter også så meget
i Hannover, at to unge lokale TV-journalister, Lena Lobers og Carina Nickel,
har sat sig for at optage og indspille en
dokumentarfilm om det særlige danske
fænomen.
Ved hjælp af gode, oplagte eksempler
og interviews med forskellige personer
og personligheder, der både kan sætte
ord og ansigt på ’den danske hygge’,
skal fænomenet beskrives og eksponeres med levende billeder.
For at opnå det bedst mulige resultat er
de to journalister lige nu på udkig efter
forskellige aktører – fra eksperter og
fagfolk med forstand på ’dansk hygge’
og helt almindelige mennesker, - som
vil give deres bud på, hvad dansk hygge
egentlig er for en størrelse.
Det kunne være medvirkende her fra
området med relation til det danske
mindretal i Sydslesvig, men også emigranter eller potentielle emigranter fra
Danmark, der overvejer at slå sig ned i
Tyskland og/eller England.
Interesserede kan skrive en mail til lena.
lobers@googlemail.com

Solen skinnede på fornemmeste vis over deltagerne på årets sommerudflugt hos
SSF distrikt Follervig. Udflugten blev afviklet den 9. september.

Sommerudflugt i det
nydeligste efterårsvejr
[KONTAKT]Sensommeren og det spirende efterår viste sig fra sin allerbedste side, da SSF Follervig tidligere på
måneden gennemførte sin årlige sommerudflugt, som denne gang blandt
andet gik til Rodenäs – det nordligste
punkt i Nordfriesland.
Her sørgede caféen ”Altes Zollhaus”
for et særdeles veldækket kaffebord,

der satte gang i hyggesnakken og det
gode samvær.
Fra Rodenäs fortsatte deltagerne nogle
få hundrede meter over diget til prins
Joachims tidligere bopæl, Schackenborg Slot, der bød gæsterne sydfra velkommen med en guidet rundvisning i
den store slotspark.

Sidst store punkt på dagsorden var en guidet rundvisning i slotsparken ved Schackenborg Slot.
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KICK OFF

FOLKEKLUBBEN

SdU gi’r bolden på til vinterens indefodbold
[KONTAKT]Med løvfald og lange efterårs-skygger indenfor rækkevidde,
lakker udendørs-sæsonen så småt mod
enden for fodboldklubberne under
SdU.
Mens grønsværen kan se frem til en
tiltrængt pause efter et sommerhalvår
med masser af knopper og glidende
tacklinger, rykker spillerne nu inden
døre for at holde formen og træfsikkerheden ved lige med en omgang
indendørs fodbold.
Vanen tro arrangerer SdU’s fodboldudvalg også denne gang sin store vin-

ter-turnering, hvor holdene spiller om
retten til at deltage i DGI’s Landsmesterskaber i Danmark.
Turneringen indledes 25. november
i Træningshallen, hvor mirkoputterne
og puslinge-holdene spiller de første
indledende kampe, inden finalestævnet den 10. februar.
Ind i mellem disse datoer gennemføres
turneringen for de øvrige ungdoms- og
voksenhold. Sidste frist for tilmelding
af hold til indendørs-turneringen er 1.
november. Gerne via mail til Christel
Bonde, SdU (christel.bonde@dgi.dk)

SPROGUNDERVISNING

Ny digitale mulighed for at lære dansk
[KONTAKT]Danes Worldwide, som er
den førende danske forening for udlandsdanskere, har netop lanceret et
helt nyt undervisningsprogram, kaldet
Basisdansk 13+.
Det henvender sig til børn og unge
fra 13 år og opefter, som gerne vil
forbedre deres danske sprogfærdigheder, mens de bor og opholder ude i
den store verden sammen med deres
forældre eller øvrige familie, hvor mulighederne for at tale og opretholde
det danske sprog i hverdagen ikke er
særligt store.
Basisdansk 13+ er udviklet af lærerne Charlotte Holten Krebs og Paw
Kraglund med det forløb at tilbyde de
udenlands-danske brugere en god og

lærerig mulighed for at fået et større
ordforråd på dansk og så tilpas meget
forståelse for dansk grammatik og
sprogbrug, at de vil blive endnu bedre
til at tale og skrive dansk.
For at få det bedste udbytte af Basisdansk 13+ kræves det, at brugerne i
forvejen har et vist basiskendskab til
det danske sprog.
Børn og unge fra det danske mindretal
i Sydslesvig kan også med fordel få
styrket deres danske sprog via det nye
tilbud fra Danes Worldwide.
Klik på foreningens hjemmeside –
www.danes.dk - hvis Du vil vide om
foreningens nye hotline-sprogprogram
og de øvrige undervisningstilbud til
danske uden for landets grænser.

DONATION

SILD

Amerikanske ikoner
1000 euro til børnesom Street-Art på Sild haverne i Skovlund
[KONTAKT]Ærke-amerikanske ikoner
som Anders And, Homer Simpson og
Charlie Chaplin er blot nogle af de
kendte figurer, som i den kommende
tid kan opleves på i Vesterland på
Sild, hvor det lokale Galerie Mensing for får dage siden åbnede en
usædvanlig særudstilling med såkaldt
Street-Art af popart-kunstneren Tom
Boston.
Hans værker består blandt andet af
skulpturer og spraymalede
skabeloner, der kan opleves i gadehøjde. Han ynder også at skabe naturtro
billedmotiver af konfekt og amerikanske dougnots.

DEFINE-FESTIVAL
Jaruplund er med i workshop om digital musik
[KONTAKT]For første gang nogensinde
bliver Jaruplund Højskole en del af
den grænseoverskridende festival for
elektronisk musik, Delfine, der afvikles
sted 9. til den 11. november.
På Jaruplund Højskole vil deltagerne
sammen med otte forskellige undervisere beskæftige sig med elektroniske
lyde på blandt andet modular-synthesizere.
Klokken 20.00 torsdag den 9. november åbner højskolen dørene for
publikum, der også kan få et indblik i
musikstilen og opleve en performance
med den svenske elektroniske musiker
Johan Eriksson. Han har udviklet et
såkaldt modularsystem på computeren, som han optræder live med.
Deltagerne kan derefter spille på open
stage og få en snak med kunstnerne,
oplyser Roald Christesen fra Define-festivalen.

[KONTAKT]Sammen med to øvrige
børnehaver i lokalområdet er Skovlund Børnehave fornylig blevet begunstiget med en økonomisk donation på
1000 euro, som børnehaven agter at
bruge til sin nye vuggestue, der forventes færdig og klar til brug i starten af
det nye år.
De mange penge er doneret af byggeingeniørerne, som i forbindelse med
et 25 års jubilæum havde inviteret alle
sine kunder.
I stedet for at medbringe de traditionelle værts-gaver, som man plejer
at komme med ved den slags begivenheder, havde byggeingeniørerne
anmodet om, at gæsterne donerede
en skilling til landsbyens børn. Den gestus indbragte 2300 euro, som senere
blev forhøjet til 3.000 euro, så hver
børnehave kunne få overrakt 1000
euro hver.

”Uden galskab – ingen lidenskab”. Sådan lyder både den kreative og den musikalske ledetråd hos det populære danske
folk-orkester Folkeklubben, som giver koncert på Kühlhaus i Flensborg lørdag den 7. oktober.

”Sol over Danmark” er
på plakaten i Kühlhaus
[KONTAKT]Det populære og spilleglade danske orkester Folkeklubben har
vind i sejlene og gør under overskriften
”Sol over Danmark” klar til et brag af
en festivalturné 2017.
Og med albummet Slå Flint!, der blev
udsendt i august måned 2016, har orkestret fuldendt en trilogi, der startede
med udgivelserne Nye Tider i 2013 og
Danmarksfilm i 2014.
Inspireret af den ikoniske tennishelt
Torben Ulrich og hans frisættende filosofi om altid at gå efter det perfekte
slag i stedet for at tænke på sejr eller
nederlag, er Folkeklubben gået efter at
indspille en frigjort og legende plade,
som kun erfaringen fra henved 600
koncerter rundt i landet giver.

Det er rendyrket folk, store (p)opsange
og hårdtslående rock’n’roll, bundet
sammen af dét tekstunivers, der umiskendeligt er Folkeklubbens.
Stor sommerturné – uden galskab, ingen lidenskab!
På debutalbummet Nye Tider delte
sange som ’Fedterøv’ og ’For Pengene’
diverse lussinger ud på spillesteder og
radioer landet over.
På 2’eren Danmarksfilm tog bandet
den snørklede vej ud i et Danmark,
der spænder fra Dybbøl i syd til den
fiktive Rimmerby Strand i nord.
Orkestrets tredje album Slå flint! blev
modtaget med en perlerække af flotte
anmeldelser og gik direkte ind som
nummer 1 på den danske albumhit-

liste.
Albummet blev af musikmagasinet
GAFFA kåret som årets danske udgivelse, og det er med disse sange, at
SSF’s medlemmer og andre sydslesvigere nu kan opleve denne travle trio
på deres sommerturné ”Sol over Danmark” i 2017.
Koncerten finder sted på Kühlhaus i
Flensborg lørdag den 7. oktober kl.
20.00.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 46114408125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr.
7 FL eller ved indgangen
Arrangør: Sydslesvigsk Forening & Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

EGERNFØRDE-RENDSBORG
Med næsten fyrre års sammenspil på
bagen ved Hr. Jensens Jasskapel alt
om, hvordan man får det til at swinge.

Logoet indikerer, at de seks medlemmer af Hr. Jensens Jasskapel er nogle
lystige fyre.

AKTIVITETSHUSE

Fuldt hus på
strikkefestival
[KONTAKT]Strikke-entusiaster fra nær
og fjern må bogstaveligt talt have siddet på pinde forud for tilmeldingen til
tredje udgave af Sydslesvigsk Strikkefestival, der arrangeres af Aktivitetshuset
på Nørregade og som først gennemføres i november måned.
Men allerede nu, mere end en måned
før festival-strikkepindene for alvor
begynder at gniste, må arrangørerne
hænge den røde lampe ud og melde
samtlige pladser afsat til de forskellige
workshops.

Find os på
facebook!

Hr. Jensens Jasskapel
underholder i Egernførde

[KONTAKT]Med hovedkvarter i Sønderborg har det sønderjyske jazzband
Hr. Jensens Jasskapel underholdt og
spillet sig frem i verden med et repertoire af jazzmusik af den sprudlende,
medrivende og underholdende slags,
som allerede fra første anslag spreder
stemning og glæde til publikum.
Glæden ved musikken er altid til stede, og det får jazz-elskere i Egernførde
og omegn nu alletiders chance for at
opleve med egne ører. Det sker, når
Hr. Jensens Jasskapel lægger vejen
forbi Medborgerhuset fredag den 24

november.
Med til historien om de lystige ’spillefugle’ fra Sønderborg hører, at ingen
af de seks musikere i orkestret hedder
Jensen og, at musikerne – dengang
for snart 40 år siden, hvor de alle var
lidt yngre – begyndte at spille sammen på én af de bilfrie søndage, som
statsminister Anker Jørgensen og hans
socialdemokratisk-ledede regering indførte for afbøde følgerne af datidens
oliekrise.
”Den gang var der jo også en stor ledighed, så der var ikke så meget andet

at tage sig til end at finde sammen for
at spille om god omgang jazz. Så det
har gjort lige siden – og vi glæder os
rigtigt meget til at spille for det danske
mindretal i Egernførde”, lyder det
kækt fra de seks medlemmer af Hr.
Jensens Jasskapel.
Koncerten finder sted fredag den 24.
november kl. 20.00.
Billetter og forsalg via SSF sekretariat
for Rendsborg-Egernførde Amt på
H. C. Andersen-Weg i Egernførde
(043512-2527) eller ved indgangen.
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EJDER-GRUPPEN

SSW
Historisk observatørpost til SSW

Sammen med den øvrige ledelse af
Ejder Gruppen præsenterede Lars Martens dette fornemme navneskilt i træ,
som viser, hvor de danske spejdere
i Rendsborg fremover holder til. På
billedet ses også Sönke Schröder, Tina
Wohlgehagen og Lars Rahtje-Juhl, der
alle har løftet i flok for at få det nye
areal i midtbyen forvandlet til et ægte
spejder-paradis.

(Arkivfoto: FLA/Sven Geissler)

Spejderne i Rendsborg har
fået mere plads at boltre sig på
[KONTAKT]De danske spejdere under
Ejder Gruppen i Rendsborg sender
i den grad en venlig tanke til byens
borgmester, Pierre Gilgenast. Han har
selv så mange gode minder med i hukommelse fra sine yngre år som aktiv i
den tyske spejder- og friluftsorganisation Waldjugend, at han stadig fryder
sig over duften af snobrød, der ristes
over et vaskeægte spejderbål – for slet
ikke at snakke om lyden at glade børn,
der rumsterer ude i den friske natur.
Borgmesterens glæde over friluftslivets

kvaliteter for store og små er måske
endda forklaringen på, at spejderne i
Ejder Gruppen har fået en ny og kæmpestor grund at boltre sig på centralt
beliggende midt i byen.
Arealet har ligget ubenyttet hen i 2530 år, men for et par år siden overdrog byens beslutningstagere arealet
til de lokale danske spejdere, der kvit
og frit kunne benytte området til deres
aktiviteter. Og det var lige noget der
passede Ejder Gruppen, som med 40
aktive spejdere var kommet mere og

DANSK CENTRALBIBLIOTEK

mere i bekneb for at ordentligt sted at
være.
Med en lille håndfuld nye og engagerede ledere tog spejderne pænt imod
det kommunale tilbud og har ved
fælles hjælp omdannet det skænkede
areal til et vaskeægte spejder-paradis,
som blev officielt indviet for en lille
måneds tid siden.
Indvielsen foregik naturligvis på spejdermanér med et stort opbud af spejderforældre plus repræsentanter fra
såvel Det Danske Spejderkorps i Syd-

slesvig, SSW, Skoleforeningen, SdU og
Rendsborgs by, der alle fik en række
smagsprøver på friluftslivets glæder
– tilberedt over bålet og anrettet på
fornemmeste vist på et solidt langbord
af sammensurede granrafter.
Undervejs lød der en stor tak fra Ejder
Gruppens energiske leder til Rendsborg by og især borgmester Pierre Gilgenast og hans personlige forkærlighed
for at bistå de lokale danske spejdere
med at finde et egnet værested.

SYDSLESVIGSK OPLYSNINGSFORBUND

Årets litteraturfest er på trapperne
[KONTAKT]Trods et beklageligt afbud
i sidste øjeblik fra den tidligere annoncerede forfatter, Bergsveinn Birgisson,
er det igen i år lykkedes Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig at samle et
usædvanligt stærkt felt af danske og
nordiske forfatternavne til landsdelens
store litteraturfest 2017 med arrangementer i både Flensborg og Slesvig og
nord for grænsen.
Litteraturfesten, der finder sted fra
4.-7. oktober, kan således præsentere
så kendte navne som Leif Davidsen,
Vibeke Marx, Marie Helleberg og Søren Ulrik Thomsen plus den danske
børnebogs-forfatter Gunvor Ganer
Krejberg, der selv har tætte relationer
til Sydslesvig.
Derudover har den storsælgende svenske krimisuperstar Arne Dahl – alias
Jan Arnald – meldt sin ankomst.
Litteraturfesten falder sammen med,
at publikum både kan opleve en større
kunstudstilling af den norske kunstnerfamilie Vaagsvold plus en koncert med
det danske orkester Folkeklubben.
Den første på biblioteket i Flensborg –
den næste på spillestedet Kühlhaus.
Læs mere om programmet og litte-

raturfesten på hjemmesiden www.
dcbib.dk.
Det er muligt at købe billetter til de tre
planlagte forfatter-arrangementer på
Flensborg Bibliotek for 10 euro pr. aften eller en samlet kombi-billet på 25
euro. Entréen omfatter kaffe og kage
plus et let traktement.
Billetter til koncerten med Folkeklubben – lørdag den 7. oktober – kan
købes hos SSF.

Program
 ONSDAG • 4. OKTOBER 2017

2016 – annonce
 11:10
Søren Ulrik Thomsen

 19:00
Leif Davidsen

 Felsted Bibliotek

Entré: DKK 75,-

 Flensborg Bibliotek

Entré: € 10,- inkl. let traktement

 19:30
Arne Dahl

 Stadtbibliothek
Flensburg

Entré: € 10,- / erm. € 8,-

 Aabenraa Bibliotek

Entré: DKK 75,-

 A. P. Møller Skolen

 TORSDAG • 5. OKTOBER 2017
 09:00
Gunvor Ganer Krejberg

JULESHOPPING

 TORSDAG • 5. OKTOBER 2017

Entré: € 5,-

 17:00
Søren Ulrik Thomsen

 19:00
Maria Helleberg

 Flensborg Bibliotek

Fri entré. Tilmelding for grupper
til fi@dcbib.dk.

 10:30
Gunvor Ganer Krejberg

 Flensborg Bibliotek

Fri entré. Tilmelding for grupper
til fi@dcbib.dk.

 15:00
Familiefilm

 Slesvig Bibliotek

Fri entré.

 15:00
Familiefilm

 Flensborg Bibliotek

Fri entré.

 19:00
Maria Helleberg

 Haderslev Bibliotek

Entré: DKK 75,-

 FREDAG • 6. OKTOBER 2017
 15:00
Maria Helleberg &
Vibeke Marx

 Flensborg Bibliotek

Entré: € 10,- inkl. kaffe og kage

 17:00
Arne Dahl & Leif Davidsen

 Biblioteket Sønderborg

Entré inkl. let traktement DKK
130,-

Grundlæggende kursus
for foreningskasserer
[KONTAKT]Fredag den 27. oktober og
lørdag den 28. oktober afvikler Sydslesvigsk Oplysningsforbund (SOF) et
kursus for nye og knapt så erfarne foreningskasserer, der måske første gang i
livet står med ansvaret for at få kassen
til at stemme og få indtægter og udgifter i balance, indenfor foreningens
årsregnskab skal fremlægges.
Kurset gennemfører i Aktivitetshuset
på Nørregade i Flensborg under ledelse af Hans Harald Sørensen, der vil
gennemgå alle de grundlæggende ting,
som en foreningskasserer skal have
styr på.
Herunder bogføring af indtægter og

udgifter, betaling af regninger, ansvar
for pengebehandling, administration af
foreningens bilag, opkrævning af kontingent samt forberedelse af revision
og fremlæggelse af et regnskab.
Interesserede kan kontakte Georg Buhl
(gbbuhl@gmail.com)/eller Hans Harald Sørensen (hhs111@gmail.com)/
tel. + 45 40111363 for yderligere
oplysninger om kurset, der i første omgang er udbudt ti bestyrelsesmedlemmer og nye kasserer hos foreningerne
under SdU. Men tilbudet gælder
skam også for kasserer under SSF.
Deltagergebyr: 25 euro. Tilmelding på
forhånd er påkrævet.

[KONTAKT]Mindretallets parti, Sydslesvigsk Vælgerforening, fortsætter
med at skrive partipolitisk historie, selv
om SSW efter delstatsvalget i maj måned på ny røg tilbage i si tidligere som
oppositionsparti i landdagen i Kiel.
I sidste valgperiode skrev SSW historie
ved for første gang nogensinde både at
besætte en ministerpost i Slesvig-Holsten (Anke Spoorendonk) og samtidig
sidde med omkring regeringsbordet
sammen med De Grønne og SPD.
Og det nu 53-årige Jette Waldinger-Thierings tur til at skrive historie
hos Sydslesvigsk Vælgerforening. For
et par uger siden blev hun valgt til
den ene af de to nye parlamentariske
pladser, som Slesvig-Holsten har fået
tildelt i Nordisk Råd. Den anden plads
tilfaldt landdags-kollegaen Kay Richert
(FDP), mens den nye mindretals-kommitterede Johannes Callsen (CDU) og
Rasmus Andresen (De Grønne) valgte
som deres personlige stedfortrædere.
”Omend der kun er tale om observatørpladser, så er det første gang i
historien, at Slesvig-Holsten er officielt
repræsenteret i Nordisk Råd og, at
SSW har fået den ene af pladserne”,
udtaler SSW’s landssekretær, Martin
Lorenzen.
Nordisk Råd er det førende parlamentariske forum for alle de nordiske
lande bestående af Danmark, Norge,
Sverige, Finland, Grønland, Færøerne
og Island, mens Letland, Estland og Litauen har været med som observatører
siden 2016.
”Nu er Slesvig-Holsten også kommet
med, og det er ikke mindst Anke Spoorendonk fortjeneste. Både sin tid som
minister for Kultur, Justits og Europa –
og i sine foregående år som landdagsmedlem – har hun arbejdet ihærdigt
på at få knyttet den slesvig-holstenske
region tættere på Norden og Nordisk
Råd, hvis møder hun selv har deltaget
i et par gange. Nu overdrages stafetten
til Jette Waldinger-Thiering, der allerede er inviteret med til rådets næste
samling i Helsinki i starten af november måned”, tilføjer Martin Lorenzen.

Sammen med landdagskollegagen Kay
Richert (FDP) er Jette Waldinger-Thiering fra Sydslesvigsk Forening (SSW) fornylig blev valgt som ene af Slesvig-Holsten to officielle observatør-poster i
Nordisk Råd.

(Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Aflysning
[KONTAKT]Busturen fra det Humanitære Udvalg til Folkemødet i Ribe den
14. oktober 2017 er blevet aflyst på
grund af for få tilmeldinger.

 LØRDAG • 7. OKTOBER 2017
 14:00
Arne Dahl & Leif Davidsen

 Flensborg Bibliotek

 20:00
Koncert med Folkeklubben

 Kühlhaus Flensburg

Entré: € 10,- inkl. kaffe og kage

SYDSLESVIGS DANSKE KUNSTFORENING

Jule-shoppetur til Kbh
[KONTAKT]Før vi får set om, er det jul
med alt, hvad der til hører af spekulationer og tanker om, hvad ungerne og
fruen i huset – og gemalen, der efterhånden har fået alt, hvad han har brug
for - skal forkæles med denne gang.
Som et alternativ til de vante butikker
og forretninger i Flensborg, Husum,
Slesvig, Rendsborg og Egernførde arrangerer SSF Flensborg Amt – sammen
med Grænseforeningen - igen i år en
kombineret juletur til København, hvor
deltagerne både kan shoppe, promenere op og ned af Strøget, gå på opdagelse i små og listige sidegader, nyde

hovedstadens juleudsmykning eller give sig selv en kulturel oplevelse i et af
de centrale museer. Eller simpelthen
bare tage en rundtur i Tivoli.
Ja, det er faktisk også en oplevelse
værd at lægge vejen forbi Den Grå Hal
på Christiania, der har tradition for at
lægge lokale til et spændende og anderledes julemarked.
På Design Museet vises en særudstilling på plakaten om den danske
super-designskrædder Erik Mortensen, mens Glyptoteket er aktuel med
udstillingen ”Farao. Magtens Ansigt.”
Københavner-turen, som finder sted

Børn (max 7 år) - 20 euro.
Børn (8-18 år) – 20 euro.
Ikke-medlemmer: 38 euro.

Det store juletræ på Rådhuspladsen i
København er et godt sted at starte,
hvis man skal juleshoppe i den danske
hovedstad.

En rundtur i juleudsmykkede Tivoli,
hvor forlystelserne kører på fuldt drøn,
er næsten også et must, når turen går
København til julemåneden.

lørdag 9. december med start fra Exe
kl. 7.00 om morgenen, foregår med
bus, og med køreturen frem og tilbage
indregnet bliver der sammenlagt cirka
syv timer til rådighed i den danske
hovedstad.

Forventet hjemkomst i Flensborg omkring kl. 20.00.
Priser for gruppe 1, der omfatter busturen plus et let morgenmåltid:
Voksne SSF-medlemmer – 30 euro.

Priser for gruppe 2, der omfatter bustur, let morgenmåltid og entrébillet til
Tivoli:
Voksne SSF-medlemmer – 42 euro.
Børn (max 7 år) – 20 euro.
Børn (8-18) – 30 euro.
Ikke-medlemmer: 50 euro.
Turen er åben for bindende tilmelding
nu og frem til 23. november eller indtil
alle pladser i bussen er afsat. Amtssekretariatet SSF Flensborg Amt (flamt@
syfo.de) eller tel. 0049 461 14408155.
Betaling indenfor to uger, og så er
pladsen i bussen sikret.
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VANDERUP

60-ÅRS-JUBILÆUM

40 fremmødte til
fællesspisningsfest
[KONTAKT]Med gode traditioner, god
mad og bragende underholdning lykkedes det forrige fredag de danske foreninger i Vanderup at gennemføre en
vellykket omgang fællesspisning, hvor
ikke færre end 40 lokale dansksindede
mødte op.
Alle de lokale danske foreninger samt
skolen og børnehaven havde bidraget
til et veldækket og lækkert ta' selvbord, og alle deltagere tog godt til sig
af de velsmagende og friske retter.

Underholdningen var lagt i hænderne
på gruppen »Kejseren og Troldmanden«, der begejstrede både store og
små med en blanding af bugtale, tryllekunst, sang og fortælling. Derefter
var alle blevet rigeligt kaffetørstige,
og de blev igen forkælet af et stort ta'
selv-bord med kaffe, lækre kager og
desserter. Fra arrangørernes side lyder
der en stor til alle, som hjalp til med at
gøre denne aften så vellykket.

Store som små tog godt
for sig af retterne, da de
danske foreninger i Vanderup inviterede til fællesspisning. En vellykket
aften med god mad og
god underholdning.

SPORSKIFTE DANSKE MENIGHED
Familievenlig høst-gudstjeneste i Sporskifte
[KONTAKT]Glæd Jer til en dejlig søndag eftermiddag, når vi inviterer til
høstgudstjeneste.
Sådan lyder invitationen fra Sporskifte
danske Menighed forud for dette års
kombinerede familie- og høstgudstjeneste, som indledes førstkommende
søndag (8.oktober) kl. 10.00.
Vejle Gospelkids, bestående af cirka
30 børn, kommer forbi i dagens anledning for at deltage i såvel gudstje-

nesten som den efterfølgende hygge.
Umiddelbart efter gudstjenesten bydes
der på kirkefrokost og kaffe plus auktion af ’høsten’.
Udover de menige kirkegængere vil
spejderne, Sporskifte ungegruppe,
konfirmander og minikonfirmander
også deltage i gudstjeneste, som der
bliver fuldt hus i kirken og bagefter i
Det Danske Hus. Menigheden håber
på et stort fremmøde.

FRISIA HISTORICA

Herbstfest der mittelalterlichen Friesen
[KONTAKT]Frisia Historica lädt ein
zum Scheunenflohmarkt sowie den 8.
Hunnebüller Meisterschaften im mittelalterlichen Langbogenschießen
Der Sommer, auf den wir alle irgendwie vergeblich gewartet haben in
diesem Jahr, scheint nun, nach dem
ersten frühen Herbststurm, endgültig begraben. Zeit für die mittelalterlichen Maiden und Recken um
Vereinshäuptling Stefan Nissen alle
Freunde und Interessierte auf einen
kurzweiligen, interessanten und abwechslungsreichen Besuch zu ihrem
traditionellen Herbstfest einzuladen.
Am Sonnabend, den 30. September
2017 ab 10 Uhr, heißt es mal wieder
für Groß und Klein: auf in den Hunnebüller Koog nach Stedesand.
Nachdem im letzten Jahr das zehnjährige Bestehen des Vereins groß
gefeiert wurde, wird nun wieder
der altbewährte Scheunenflohmarkt
und das Langbogenturnier im Mittelpunkt stehen. Eine wiederum tolle
Lagersaison mit wenig gutem Wetter,
dafür aber vielen liebevoll gestalteten, attraktiven und spannenden
Mittelaltermärkten liegt hinter den
Angehörigen des sehr aktiven Friesenstammes, die nun all ihre großen
und kleinen Gäste herausfordern:
„Kommt und verschießt all unsere
Pfeile, fordert unser Kubb-Team zum
Spiel, verbrennt unser Lagerfeuerholz,
bearbeitet Hörner und Bernstein, tanzt
und springt zu den mittelalterlich-musikalischen Klängen von „Frisia Non
Cantat“, bringt das Tresenpersonal
unserer Trollschänke zum Schwitzen
und unsere Waffeleisen zum Glühen,
lasst unsere Grillkohlen nicht erkalten,
labt euch an Met, Medusin und anderen Leckereien. Findet die tollsten
Schnäppchen auf dem Flohmarkt
(mitmachen ist noch möglich, die
Standgebühr beträgt wie immer einen
selbstgebackenen Kuchen, Anmeldung
unter 04662/881797) und versucht

euch als zukünftiger diesjähriger Meisterschütze!“
Denn, es warten wieder, gegen ein
geringes Startgeld, jede Menge attraktiver Preise auf alle Teilnehmer des
Langbogenturniers. Das Teilnehmerfeld wird dabei wie immer in verschiedene Klassen aufgeteilt, um auch den
nicht ganz so geübten Schützen, wie
auch dem Nachwuchs, gute Chancen
zu ermöglichen. Als Hauptpreis winkt
neben einem prächtigen, mittelalterlichen Wanderpokal, welcher jährlich
zu verteidigen ist, ein Barbetrag von
50,- Euro, gestiftet von Ingrid Corinth
„Hand & Nails“, Süderlügum (weitere Infos im Internet unter www.frisia-historica.de oder telefonisch unter
04662/881797). Die Siegerehrung, ein
evtl. Entscheidungsschießen sowie die
Preisverleihungen werden gegen 17
Uhr beginnen, nachdem um 16 Uhr
die Mittelaltermusikanten von „Frisia
Non Cantat“ aufgespielt haben. Wie
man von Seiten des Vereins mitteilt,
steht die Bühne der Trollschänke bis
dahin allen Künstlern (egal, wie viel
Bühnenerfahrung man mitbringt),
deren Programm, Vorträge oder ähnliches weitestgehend zu den Themen
Friesisch und/oder Mittelalter passt,
zur Verfügung! Wer immer also Lust
hat sich künstlerisch einer (überschaubaren) Öffentlichkeit zu präsentieren
und thematisch irgendwie zum Gastgeber passt, möge sich bitte ebenfalls
telefonisch unter 04662/881797
zwecks Absprache anmelden. Anschl.
würde auf der Vereins-Homepage
bzw. Facebook eine öffentl. Ankündigung folgen.
So bietet sich im Hunnebüller Koog,
nun, da sich das Laub verfärbt und
sich der Herbst hoffentlich von seiner
schönsten Seite zeigt, für die ganze
Familie noch einmal die Möglichkeit,
einige kurzweilige Stunden in entspannter, mittelalterlicher Atmosphäre
zu verbringen.

60 års jubilæet i Holtenå Forsamlingshus blev markeret med sammenkomst og mange gæster til jubilæumsfest den 15. september.

Holtenå Forsamlingshus – kulturliv i 60 år.
[KONTAKT]Bestyrelserne for SSW,
SAF, Den Danske Kirke og SSF inviterede medlemmer og gæster til jubilæumsfest fredag den 15. september.
Grunden var, at forsamlingshuset fyldte 60 år og det skulle fejres!
SSF formand Helga Balbierski kunne
byde velkommen til omkring 50 deltagere, som hun førte igennem aftenens
program med taler, fællessang og fællesspisning.
Forsamlingshuset ligger som symbol og
samlingspunkt for det danske i Kiel.
Huset har rummet utallige møder i
årenes løb og gør det stadig; gudstjenester, foredrag, sangaftener, fester
og ikke mindst årsmøderne, som har
fået så megen ros, samt mange års
ugentlige aftener og weekender med
danskundervisning, som SSF’s næstformand Mette Salomo står for, ja - alt
som bestyrelserne måtte ville bruge
det til.
Helga og Holger Balbierski har i snart
40 år været bestyrere på stedet, der
også af amtsformand Annemette Jensen fik en særlig tak for pasning og
pleje. Den hyggelige have, som i mange år har dannet en fantastisk ramme
for årsmødet. Med en lille stigning i
SSF-medlemstallet i de sidste år til nu
108 medlemmer, er det tydeligt, at
mindretallet trivedes i Kiel-Holtenå.
Horst Werner Knüppel fra Slesvig-Ligaen var glad for, at formand Anne
Marie Thorup for en gangs skyld ikke
personligt kunne varetage denne
Holtenå-aftale, repræsenterede den

forening, som dengang for 60 år siden
tog beslutningen om den økonomiske
støtte til bygningen af et dansk forsamlingshus i Kiel, selv om der var betænkeligheder hos andre. Slesvig-Ligaen
har igennem årene ofte hjulpet, når
renovering var nødvendig, og Horst
Werner Knüppel forsikrede forsamlingen om, at Holtenå Forsamlingshus
altid ville blive betegnet som et ”eget
barn og det tager man sig godt af”.
Som kommunalpolitiker og mangeårig
SSF-medlem Rüdiger Schulz udtrykte
sig:
”Det, at dristige kvinder og mænd
dengang turde sige ja, var afgørende
for mindretallet her i området og gør,
at vi kan fejre her i dag..!”
Forhenværende præst for Egernførde
og Holtenå, Leif Volck Madsen, fortalte om husets kirkefunktion og beteg-

nede huset som noget af det ”danskeste af det danske”.
I hans funktion som præst gennem 19
år kunne han betegne forsamlingshuset som ”en kirke af det allerbedste”,
da den rummede alt, hvad en kirke
skulle og, at han altid blev mødt af en
glad og veloplagt menighed.
Kirsten Fanø, formand for Grænseforeningen Sønderborg som er SSF
Holtenås nye venskabsforbindelse i
Danmark, ønskede hjertelig tillykke og
medbragte bøger fra Sønderborg med
udflugtsmuligheder til inspiration og
måske fælles ture.
Straks efter festen var planlægningen
i gang.
Indsendt af Dorthe W. Salchow
Amtskonsulent for
Rendsborg Egernførde amt

GRISFEST

Grisen drager
i Drage
[KONTAKT]Lørdag den 14. oktober
klokken 19.00 holder SSF Drage-Svavsted sin årlige høstfest i Drage Forsamlingshus.
Forplejningen består i helstegt pattegris med alt, hvad der til hører, og
når grisen er sat til livs, spiller duoen
Mojn-Mojn op til fest og dans og hyggeligt samvær.
Distriktet anmoder deltagerne om hver
især at medbringe en høst-ting, der
kan bruges som gevinster til aftenens
lotteri. Arrangørerne anmoder også
om, at deltagerne melder sig til på
forhånd, senest i overmorgen lørdag
(7.oktober) ved Nadine Baumann-Petersen på mailadressen anna-drage@
gmx.de eller på tel. 04881-937253.

Rüdiger og Marlie Schulz takkede for bestyrelsens fine arbejde.

STILLINGS-OPSLAG

Neue/r Direktor/in für das
Nordfriisk Instituut gesucht
[KONTAKT] Für das Nordfriisk Instituut in Bredstedt wird eine neue
Direktorin oder ein neuer Direktor
gesucht. Dienstantritt ist der 15. August 2018. Nach einer kurzen Übergangszeit wird Professor Dr. Thomas
Steensen mit dann 67 Jahren Ende
September 2018 ausscheiden. Er leitet
das Institut seit 1987, also seit genau
30 Jahren.
Das Nordfriisk Instituut ist die zentrale wissenschaftliche Einrichtung in
Nordfriesland für die Dokumentation,
Förderung und Erforschung der friesischen Sprache, Geschichte und Kultur.
Es wurde 1965 gegründet und wird
getragen vom Verein Nordfriesisches
Institut, dem über 900 Mitglieder angehören. Das Institut ist seit 2007 fester Kooperationspartner („An-Institut“)

der Europa-Universität Flensburg. Seit
2015 verfügt es über einen Multi-Media-Saal und ein modernes Magazin
für seine umfangreichen Sammlungen.
Die neue Direktorin oder der neue
Direktor soll, so heißt es in der Ausschreibung, eine qualifizierte Promotion und weitere wissenschaftliche
Veröffentlichungen sowie eine mehrjährige berufliche Erfahrung mitbringen. Erwünscht sind ausgewiesene
Kompetenzen in einer der nordfriesischen Sprachformen, in jedem Fall die
Bereitschaft, diese in einem angemessenen Zeitraum zu erwerben. Die Vorsitzende des Vereins Nordfriesisches
Institut, Inken Völpel-Krohn, nimmt
Bewerbungen bis zum 15. Oktober
2017 entgegen.

