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UGENs OVERSKRIFTER

FLENSBORGHUS

SdU folder sig ud
Sydslesvigs danske Ungdomsforening (SdU) har fornyligt udfærdiget en lille ny folder, der skal øge de
menige medlemmers interesse for at involvere sig i
foreningens overordnede bestyrelsesarbejder.

Læs mere på KONTAKT side 2

Flettige hænder
Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig samlede
fornylig til aktivitetsweekend på Christianslyst. Der
stod oprindeligt pileflet på programmet, men de
’flettige’ medlemmer mødte så talstærkt på, at der
måtte en ekstra workshop til for at holde alle i gang.
Læs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 3

Synligt samarbejde i Husum
Med støtte fra Sydbank Sønderjyllands Fond har
Husum Danske Skole i samarbejde med det lokale
SSF-distrikt fået opsat en fælles udhængsskab på
P-pladsen udenfor skolen, hvor områdets mange
aktiviteter og tilbud er mere iøjnefaldende. Et synligt bevis på godt samarbejde.

Læs mere på KONTAKT side 4
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SSW’s
hjemmebanefordel
er ingen selvfølge

Sammen med SPD og De Grønne har SSW i de forgangne fem
år haft en spilstyrende rolle på
den centralpolitiske midtbane i
Landdagen i Kiel.
Selv om logoet på spilledragterne
ikke har været ens og selv om de
tre nøglespillere naturligvis har
sværget til hver sin overordnede
taktik, har sammenspillet været
så tilpas tilfredsstillende, at SSW,
som her til aften speeder op for
den sidste afgørende streetfight
om vælgernes gunst med et stort
valgkamp-startskud ved Roklubben i Slesvig, målrettet går
efter også at få en fast og medbestemmende plads på holdet,
når stemmerne bliver talt op og
mandaterne fordelt efter den 7.
maj.
Og fodbold-jargonen er altså ikke helt hen i vejret.
Med den rutinerede friser Lars
Harms som spydspids og stemme-torjäger på kandidatlisten
har SSW denne gang sammensat
et stærkt og homogent hold,
hvor adskillige garvede politiske
kræfter, der kender det politiske game i forvejen, er opstillet
side om side med nye, friske
og uprøvede ansigter, som har
det rette politiske sindelag, det
rette politiske mindset og den
fornødne vilje til også at bringe
mindretallets og frisernes sag i
spil i Landdagen.
For SSW er først og fremmest
mindretallets og frisernes parti.
Et parti, der primært henter sin
støtte hos de stemmeberettigerede medlemmer af det danske
mindretal og hos friserne fra det
vindblæste vest.
Og – ikke at forglemme – fra de
mange øvrige vælgere, som trods

alt og heldigvis også synes, at
SSW har driblet sig frem til mange fornuftige og rigtige afslutninger i samspillet med SPD og De
Grønne i hele sidste runde.
Om det rækker til, at SSW kommer til at dele omklædningsrum
med de samme politiske holdkammerater efter søndag 7. maj,
er bestemt ikke givet på forhånd.
I valgkampens sidste hektiske fase kan alt ske – og den åbenlyse
’hjemmebane-fordel’, som SSW
med rimelighed kan forvente fra
sine mange, trofaste supporters
i det frisiske og sydslesvigske
mindretals-bagland, er ingen
selvfølge.
Med dagens kick-off i Slesvig
sætter Lars Harms og kompagni
her til aften slutspurten ind med
en frisk og synlig valgkamp på
gadeniveau, der både skal vække
de slumrende tifosi’s, som måske
tænker, at stemmerne og opbakningen kommer af sig selv, og de
mange nye, unge stemmeberettigede vælgere, der ikke har været
på banen før.
Holdet er sat og i stærkeste opstilling. Taktikken er lagt og benskinnerne på plads, hvis kandidaterne undervejs bliver mødt af
grimme eftertacklinger og andre
beskidte modstander-tricks.
Mens SSW’s hjemmebanefordel
er ikke nogen selvfølge.
Herfra ska opfordringen derfor
lyde:
Støt op om SSW’s valgkamp og
kandidater - og vær med til at
give det danske mindretal og
friserne en stærk stemme og et
stærkt mandskab i Landdagen i
Kiel!
Sydslesvigsk Forening

Hans Philip Tietje (i midten), formand for udvalget for dansk-tysk samarbejde i Region Syddanmark, minder de øvrige mødedeltagere om, at man lige sætter sin mobiltelefon på lydløs, før man sætter sig til bords for at nyde en god frokost.

(foto: SSF)

Vellykket frokostmøde på Flensborghus
[KONTAKT] For første gang nogensinde har et af de stående politiske
udvalg under Region Syddanmark
holdt et af sine faste udvalgsmøder i
det danske mindretals centrale administrationsbygning Flensborghus på
Nørregade i Flensborg.
Det skete torsdag i sidste uge (30.
Marts) da Region Syds relativt nye
udvalg for dansk-tysk samarbejde var
på delegationstur til Flensborg for
blandt andet at mødes med Flensborgs
ny-indsatte overborgmester, Simone
Lange.
Herefter var SSF vært for et frokostmøde i klubværelset på Flensborghus,
hvor de regionale udvalgsmedlemmer
fra nord mødtes med ledende repræsentanter fra Sydslesvigsk Forening
(SSF) og Sydslesvigsk Vælgerforbund
(SSW), som forlods havde forberedt sig

på en uforpligtende snak om nogle af
de aktuelle udfordringer og mindretals-spørgsmål, som rører sig blandt
det danske mindretal i Sydslesvig.
Blandt andet det kommende landdagsvalg, den midlertidige grænsekontrol, muligheden for dansk dobbelt
statsborgerskab til ’danske’ sydslesvigere og dilemmaet med at tydeliggøre sit
sindelag og sit nationale tilhørsforhold
i en tid, hvor det måske ikke altid er
salonfähig at stå frem med sin nationale bevidsthed.
”Undervejs talte vi naturligvis også
om, hvordan vi kan fortsætte, pleje og
videreudvikle det allerede eksisterende og velfungerende samarbejde hen
over grænsen inden for uddannelse,
kultur, arbejdsmarked og forskning”,
fortæller SSF’s generalsekretær Jens A.
Christiansen.

Han deltog i frokostmødet på mindretallets vegne sammen med SSF-formand Jon Hardon Hansen og landssekretær Martin Lorenzen fra SSW.
Fra dansk side bestod delegation af
formanden for det dansk-tyske udvalg,
Hans Philip Tietje (V), næstformand
Poul Andersen (A), Bjarne Jensen
(O), Jens Møller (V), Carsten Abild
(V) og Vibeke Syppil Enrum (Ø) plus
koncerndirektør Jørgen Bjelskov, afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard og
Maria Lottrup, udviklingskonsulent.
Da frokosten var overstået var overstået, fortsatte udvalget for dansk-tysk
samarbejde med sit ordinære faste
udvalgsmøde i klubværelset på Flensborghus, der altså for første gang nogensinde nu også har ageret mødeværelse for udvalg af danske politikere.

SOMMERSKOLE 2017

Legater til sommerskole-elever
[KONTAKT] Med et skriftligt håndslag
fra ministerpræsident Torsten Albig
ligger det nu fast, at delstatsregeringen
i Slesvig-Holsten tildeler ti legater til
et tilsvarende antal unge mennesker
fra Georgien, når Europen Centre for
Minority Issues afvikler sin syvende
ECMI-sommerskole her i Flensborg fra
9.-17. september i år.
Denne gang under overskriften ’Nationale mindretal og grænseregioner’.
Under sommerskolen vil de georgiske legatmodtagere mødes med
sommerskolens øvrige deltagere på
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
på Nørregade. Her vil ECMI’s team af
forskere formidle deres viden, indsigt
og erfaringer om forskellige mindretals-temaer og samtidig opfordre til
de mange internationale deltager til
udveksling.
”Lige præcis i år, der er udnævnt til
tysk-georgisk venskabsår, vil sommerskolen også have et særligt fokus på
temaet ’Det Tysk-Georgiske partner i
aktion – med udarbejdelse af en værktøjskasse for mindretalsrettigheder”,
lyder det fra Europen Centre og Minority Issues’s sekretariat på Schiffbrücke
12.
Her vækker det også begejstring hos
centrets danske direktør, professor
Tove Hansen Malloy, at Torsten Albig
følger sit og delstatsregeringens skrift-

lige håndslag op med nedenstående
peptalk.
”Vi er stolte af, at to nationale mindretal og én etnisk befolkningsgruppe
lever side om side med flertalsbefolkningen, og vi ser den gensidige
gevinst som en stor fordel. Samtidig er
jeg sikker på, at vores engagement og

fremgangsmåde her i Slesvig-Holsten
vil være et levende eksempel for andre
civile samfund”.
Yderligere oplysninger og informationer om ECMI-Sommerskolen 2017
findes på nedenstående webadresse:
www.ecmi.de/trainings/summerschool/
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DANSKE KIRKE I SYDSLESVIG

SDU

Gudstjenester

Palmesøndag, søndag den 09. april 2017, Matt. 21, 1-9
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen, familiegudstj.
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11, Vogel, konfirmation
Husum, 13, Vogel, konfirmation
Lyksborg, 11.30, Egeris
Læk, 10, Knudsen
Rendsborg, 11.30, Brask
Ravnkær, 10, Korsgaard
Satrup, 10, Steen
Slv. Ansgar, 10
St. Peter Ording, 14.30. Jørgensen
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 9.30, Treschow-Kühl

Vanderup, 10.30, Treschow-Kühl
Vesterland, 10.30, Hansen, dåb
Fredag, den 07. april 2017
Tönning-Uffe Skoleskole, 7.30, Påskegudstjeneste.
Kappel, 9.30, Korsgaard, påskeandagt
m skolen
Lørdag, den 08. april 2017
Frederiksstad, 11, Vogel, konfirmation
Søndag, den 09.april 2017
Harreslev, 11.30, Ørsted.
Tirsdag, den 11. april 2017
Kappel, 10, Korsgaard, påskeandagt m
børneh.

CENTRUM-DUBORG

Endnu ledige pladser i bussen
[KONTAKT] Bestyrelsen for SSF Centrum-Duborg-Vest oplyser, at der
stadig et ledige pladser i bussen til den
medlemsudflugt, som går ud i det blå
lørdag 22. april.
Som tidligere omtalt, lægger arrangement fra kaj på p-pladsen skråt overfor
Skibsfartsmuseet (Schifffahrtsmuseum)
på Skibbroen (Schiffbrücke) i Flensborg.
Bussen sætter kurs mod et af de store

godser i nabolaget, hvor der venter et
vel-anrettet kaffe-/kage-bord.
Arrangementet finder sted lørdag 22.
april og koster alt inklusive 10 euro
pr. deltager for distriktets medlemmer
og øvrige SSF-medlemmer, mens ikke-medlemmer må hoste op med 15
euro. Fælles afgang fra Schiffbrücke
kl. 13.00.
Tilmelding ved Susanne på bysekretariatet i Flensborg (0461-14408126).

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) har for nyligt præsenteret denne nye folder, som skal være med til at gøre det
mere attraktivt og spændende at engagere sig SdU’s overordnede foreningsarbejde. (foto: SSF).

SdU-ambassadører ’folder sig ud’
[KONTAKT] Forud for sit årlige sendemandsmøde, som blev afviklet på kursuscentret Christianslyst i Sdr. Brarup
forrige weekend, har Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) udarbejdet en helt ny folder, der skal gøre
det attraktivt for nye og – ikke mindst
– unge ansigter - at involvere sig aktivt
i foreningens styrelsesarbejde.
Og noget kunne godt tyde på, at folderen, trods sin relativt korte levetid,
allerede har båret frugt.
I hvert fald opnåede følgende ansigter
valg til SdU’s styrelse under sendemandsmødet:
Anja Otten (1. næstformand), Alexander Rambow (2. næstformand), Hanne
Noack, Stephan Krüger og Katja Holz,
der alle blev genvalgt til styrelsen. Ny
mand på holdet er Clemens Schneidewind.
Det vides naturligvis ikke, at sidstnævnte er blevet tilskyndet til lade sig
opstille og vælge på grund af den nye
folder, der udover at opridse det, som

SdU står for og udretter indenfor det
organiserede ungdoms- og idrætsarbejde i hele Sydslesvig, indenfor spejder- og FDF-arbejdet og indenfor det
pædagogiske område i sine 11 børneog ungdomshuse, også portrætter to af
sine ’yngste’ styrelsesmedlemmer, der
begge får spalteplads i folderen til at
fortælle, hvad det giver dem at være
en del af den store ’SdU-familie’ syd
for grænsen.
De to ’ambassadører’ er Katja Holz
(45) og den blot 18-årige Mads Lausten, henholdsvis lærerstuderende
ved Europa-Universitet i Flensborg og
gymnasieelev på Duborg-skolen.
Førstnævnte Katja Holz er mor til fire
børn, der alle går på Kaj Munk-skolen
i Kappel og flittigere brugere af Kappel
Børne- og Ungdomshus, hvor Katja
Holz både har været menigt medlem
og formand for forældrerådet.
Mads Lausten var blot 17 år, da han
blev valgt ind i SdU’s styrelse under
sendemandsmødet i fjor.

SUNDHEDSTJENESTE

UGEN
DER KOMMER
6.
SSF: Den Jyske Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester opfører ”70
års opera” i Idrætshallen, Flensborg
kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i Kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og
Sankelmark: Generalforsamling på
skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Besøg i Menke Planetariet i Lyksborg
fra skolen kl. 18
SSW-distrikt Hanved Kommune:
Generalforsamling på Jaruplund
Danske Skole kl. 20
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
7.
Flensborg SSF-distrikt Engelsby:
Forårslotto i Engelsbycentret kl.
19.30
8.
Dansk Centralbibliotek og Aktivitetshuset: ”Pip Gok påske-skÆG” for
børnefamilier på Flensborg Bibliotek kl. 11
SSW Slesvig: Info med Lars Harms i
gågaden kl. 10.30-12.30
9.
SSF-distrikt Arnæs: Forårsmarked i
den fhv. danske skole kl. 11-17

Engelsbycentret

11.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i
forsamlingshuset kl. 19-22
12.
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i
forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14

Heer drååwe we üs
Friisk Foriining lååsit ålere lasmoote
tu en meekliken eeftermadi önjt
Galerie-Café önj Lunham am e kl.
huulwe trii
9.
Friisk Foriining: Opførelse af den frisiske satire »Da üülje, da goue« med
tyske overtitler i Nordsee Akademie
i Læk kl. 17
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ENGELSBY

Restpladser til Bennetgaard Forårslotto i

10.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
Sønderbrarup Kvindeforening:
Filmaften i menighedslokalet i kirken kl. 19.30

13.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i
forsamlingshuset kl. 15
Slesvig Menighed: Koncert med
Sønderjyllands Strygekvartet i Ansgar Kirke
kl.17

Han tilkendegiver for sit vedkommende en særlig stor interesse for SdU’s
mange gode muligheder for at repræsentere mindretallet og mindretallets
organiserede foreningskultur overfor
andre europæiske mindretal, og han
har – trods sine unge alder og beskedne ’anciennitet’ i SdU-regi – allerede
deltaget i adskillige seminarer rundt
om i hele Europa.
”Den slags muligheder og oplevelser
tror jeg ikke, at unge mennesker på
min alder kan finde i ret mange andre
foreninger”, påpeger Mads Lausten.
Læs mere om deres betragtninger,
overvejelser og fremtidstanker på
SdU’s vegne i den nye folder, og begynd allerede nu at overveje, om Du
eventuelt også har lyst til tage del i foreningens styrelsesarbejde inden næste
års sendemøde, hvor der igen vil være
mulighed for at melde sig på banen og
bejle til en plads på holdet.

Tirsdag efter påske sætter et nyt hold af ældre og seniorer fra Sydslesvig kurs mod
det sønderjyske rekreationshjem Bennetgaard i nærheden af Vojens. Et ophold på
ti dage med masser af hygge, samvær og ældre-aktiviteter af den gode slags. Der
er stadig ledige restpladser!!
[KONTAKT] Ti dage med fuld forplejning på Bennetgaard for blot 135
euro.
Sådan lyder et aktuelt tilbud fra Dansk
Sundhedstjeneste i Sydslesvig, som
igennem flere år har haft et fint og
populært samarbejde med det sønderjyske rekreationshjem Bennetgaard i
Vejen Kommune, der har specialiseret
sig i tilbyde ophold for forskellige hold
af ældre og seniorer, som gerne vil tilbringe nogle dage sammen med hyggeligt samvær, håndarbejde, udflugter
og andre aktiviteter.
I den grad også for ældre fra Sydslesvig, hvor Dansk Sundhedstjeneste
gennem flere år har været behjælpelig
med at udbyde og tilrettelægge alle de
praktiske ting for de lokale deltagere

herfra. I gennemsnit cirka ti hold om
året, og umiddelbart efter påske står
et nyt hold på spring for at sætte kurs
mod Bennetgaard.
Her er der stadig nogle ledige pladser
for de ældre og seniorer, som har lyst
til et længere gensyn med det gamle
sønderjyske fædreland.
Tema-opholdet finder sted fra tirsdag
18. april og ti dage frem. Fri transport
med bus fra Flensborg og hjem igen.
Samlet deltagerpris for alle ti dage
med fuld forplejning er 135 euro.
Læs mere om temaopholdene på
Bennetgaard på sundhedstjenestens
hjemmeside – www.dksund.de - hvor
der også et nyt at hente om en række
helt nye tilbud fra det danske rekreationshjem.

[KONTAKT] Forårets gennembrud kan
nogle gange være lidt af et lotteri.
Bedst, som krokus og erantis og andre forårsbebudere har meldt deres
smukke og blomstrende ankomst, kan
vinteren finde på at tage fusen på os
alle sammen, så børnenes kælke skal
ned fra loftet en ekstra gang og de nyvaskede skidragter atter må hives frem
fra tøjskabet, hvor de ellers lige havde
fået sommerferie.
Ja, selv de professionelle meteorologer
skyder fra tid til anden helt ved siden,
når de er lidt for hurtigt ude med deres påmindelser om at smøre de blege
ben og de bare skuldre ind med solcreme beskyttelsesfaktor 30.
Anderledes skråsikre på forårets komme er man tilsyneladende hos SSF Distrikt Engelsby, der er så sikre på sine
egne forårsfornemmelser, at distriktet
har reserveret Engelsbycentret til sit
traditionelle Forårslotto-arrangement,
som denne gang finder sted i morgen,
7. april med start kl. 19.30.
Alle medlemmer over 18 år er velkommen til at spille med. Der er tale
om bingo med flotte præmier til de
heldige. Pris: Fire spilleplader for 10
euro.
Forhåndstilmelding nødvendig til
Tina Bendixen – tel. 3187414 eller
mail: tinabendixen@gmx.de.
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UD MED SNØREN

DHS – FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER I SYDSLESVIG

På med krogen,
unger…
og lær at fiske
[KONTAKT] Er Du mellem 6 og 12 år
gammel, og kan Du lide at komme
tidligt ud af fjerene om morgenen, ja
så har SSF i Egernførde netop kastet
snøren i vandet med alletiders fiskekursus for børn, der har lyst til at lære,
hvordan man fisker.
Fiskekurset foregår lørdag 29. april, og
starten går fra Medborgerhuset allerede kl. 06.30. Herfra kører deltagerne
i fællesskab ud til en nærliggende
fiskesø.
Instruktør er Britta Jöns med flere,
der kan kontaktes på mail (Berta.
Dittmann@web.de) for yderligere oplysninger og forhåndstilmelding, hvor
sidste frist er mandag 25. april.
Ved frokosttid, når både fisk og fiskere
har brug for en siesta, hives snørerne
i land for sidste gang og grejet pakkes
sammen for at køre tilbage til Medborgerhuset, hvor dagens anstrengelser
honoreres med grillpølser og sodavand. Forældre er velkommen til at
være med og overvære fiskekursets
afslutnings-ceremoni.
Tilmelding kan også foretaget via telefon (0152-3403178)

SLESVIGHUS

Blandt får
og mænd –
nu i Slesvighus
[KONTAKT] Her til aften er det Slesvig-borgernes tur til at få sig et godt
grin i biografen i selskab med den herlige film ’Blandt Får og Mænd’ om to
islandske brødres årelange uvenskab
som naboer og fåreavlere på godt og
ondt. Filmen ruller over skærmen
kl.19.30 i Slesvighus. Filmen var tidligere på ugen på plakaten i Flensborghus.

SSF HUSUM

Dato-uorden
[KONTAKT] Der har desværre sneget
sig en temmelig fjollet fejl ind i den
folder, som SSF Husum Amt har sendt
ud til sine medlemmer.
Fejlen handler om datoen på en udflugt til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg i midten af maj måned.
I folderen fremgår, at sidste tilmeldingsfrist er 1. juni, og det giver naturligvis ikke mening., når udflugten finder sted lørdag 13. maj. Tilmeldingsfristen er derimod torsdag 27. april, så
det er ved at være på høje tid at sætte
et stort kryds ud for denne dato, hvis
man vil give sig selv og sine familie en
oplevelse, der blandt andet byder på
sælfordring og alle tiders chance for
at se en fantastisk særudstilling om
olie-eventyret i Nordsøen eller for den
sags skyld få en sjældent kig bag kulisserne og alle de tekniske finurligheder,
som gør Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg til et både spændende og oplevelsesrigt museum.

Pileflet og flittige hænder.

Kulørt overraskelse til Aktive Kvinder
[KONTAKT] Med hele 22 ekstra fremmødte medlemmer ’ i overskud’ måtte
kredsbestyrelsen for Foreningen af
Aktive Kvinder i Sydslesvig lynhurtigt
lægge hovederne blød og hoste op
med et ekstra kreativt tilbud under sit
nyligt afviklede weekendstævne på
Christianslyst.
Et weekendstævne over to dage, der
oprindeligt kun havde pileflet på
programmet under ledelse af de to
instruktører Susanne Kampp fra Fynshav og Ida Nielsen fra Gråsten. De to
havde på forhånd sat en grænse på 30
deltagere for at være sikre på, at alle
fik noget af dét.
Så med 52 fremmødte medlemmer
måtte de Aktive Kvinder fluks tænke i
nye og kreative baner.
Redningen kom fra den lokale
kunstmaler Antje Fuchs i Flensborg,
der uden tøven sprang til med en
male-workshop som alternativ til pilefletterne.
Da ingen af de fremmødte deltagere
på forhånd vidste, at weekendstævnet
pudselig bestod at to workshops, kom
det derfor som en artig overraskelse
for langt de fleste under det indledende kaffebord.
Her afslørede weekendens arrangører,
at der også var mulighed for at svinge
malerpenslen og lade ’sin indre kunstner’ folde sig ud.
Deltagerne kunne hver for sig vælge,

Formanden for de DSH
Foreningen af Aktive Kvinder i Flensborg, Karen
Scheew, ses her i en af de
hvide overtræksskjorter,
som hidkaldte Antje Fuchs
havde nået at fremskaffe i
farten.

PÅSKELUKKET

OBS
[KONTAKT] I forbindelse med den
forestående påske – plus personalets
afvikling af ferie – vil SSF’s amtssekretariat for Rendborg / Egernførde
amt, Medborgerhuset på H. C. Andersen-Weg 8 i Egernførde, være lukket
og ubemandet i dagene op til påske.
Fra mandag 10. april til torsdag 13.
april.

om de flette pil eller male, og ved noget, der nærmest kan beskrives som et
mirakel, fordelte deltagerne sig sådan,
at lige præcist 30 aktive kvinder ville
flette, mens de resterende valgte dages
kulørte overraskelse – maleworkshoppen.
For at skåne deres tøj fik de hver især
udleveret en friskvasket overtræksskjorte fra en genbrugsbutik, og selv
om munderingen gav anledning til en
hel del indbyrdes morskab, tog de alle
fat med liv og sjæl. Også de, der aldrig
har malet før!
Under Antje Fuchs kyndige vejledning
blev der malet mange smukke motivet
og billeder i acrylmaling, der har den
særlige egenskab, at man kan male
hele motivet over efter en ’kreativ’
tørrepause, hvis man ikke er tilfreds
med resultatet. Den løsning havde en
vis popularitet søndag formiddag, hvor
adskillige motiver fik en ’kærlig hånd’.
Lørdag aften slappede deltagerne på
weekendstævnet af med spisning og
dans og musikalsk underholdning ved
Wave-Danser fra Bollingstedt og –
ganske ekstraordinært – også Johans
Herold, der havde deltaget i et helt
andet møde på Christianslyst og måtte
tage en ekstra overnatning. Han var ikke svær at overtale til at spille og synge
for de ’aktive kvinder’.

Vi er
også på
Facebook

Et af de smukke motiver
fra Aktive Kvinders nylige
weekendstævne på
Christianslyst.

Det kræver både fingerfærdighed og koncentration at lave pileflet, og det er vigtigt
at starte på en god måde helt fra bunden.

VAGTSKIFTE
Ny pedel på
Paludanus
[KONTAKT] Oliver Rothenberg, der i
nogle år har været pedel på Skipperhuset i Tønning, har sagt ja til også at
tage sig af pedeltjansen på Paludanushuset.
Den har i nogen tid været varetaget
af Marion Kratochvil, der grundet sit
normale job ikke har tid til at varetaget
pedelopgaverne i sommerhalvåret.
Booking af lokaler i huset foregår
stadig hos SSF-Frederiksstads næstformand, Martin Hölling.

Pedel Oliver Rothenberg er ny pedel i
Prinzenstr.
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SKOLEFORENINGEN

KONGELIGT TEATER

Nye danskkurser
for nybegyndere
[KONTAKT] For den nette sum af sølle
60 euro spiller Dansk Skoleforening
for Sydslesvig nu ud med en ny række
af sprogkurser i dansk for begyndere.
Det foregår i Lyksborg Børnehave på
Am Kegelberg 1 i Lyksborg, hvor foreningspædagog Joel Mazon ringer ind
til den første af i alt ti lektioner torsdag
4. maj og herefter de følgende torsdage helt frem til torsdag 20. juli.
Ti lektioner i alt til en samlet deltagerpris på 60 euro, hvor udgifterne til
materialer og kopier også er indregnet.
Første undervisningstime – torsdag 4.
maj – indledes med en kort præsenta-

tionsrunde, så kursusleder Joel Mazon
kan vurdere de enkelte deltageres individuelle færdigheder og sproglige niveau. Undervejs drøftes også forventninger og krav til deltagernes indsats
og udbytte af dansk-undervisningen.
Fra gang til gang vil de enkelte lektioner blive gennemført i tre blokke.
Indledningsvist en sang, som bliver
oversat og analyseret i fællesskab.
Grammatik og sætningsopbygning efterfulgt af tema-baseret samtale.
Bindende tilmelding til danskkurserne
på instruktørens email: Joel_mazon01@web.de

DANSK BIBLIOTEK

Shakespeare på
tryk og på skærm
[KONTAKT] To be or not to be that’s the question…! Replikken burde
være kendt af de fleste, hvad enten de
har fordybet sig i William Shakespeare
eller ej.
Vi befinder os på Kronborg og ser allerede Hamlet for os med kraniet foran
sig i fremstrakt hånd, men hvad der
egentlig udspiller sig før og efter denne
klassiske scene, står måske knapt så
klart i erindringen.
Men den slags skønlitterære ’forglemmelser’ råder der heldigvis bod for på
Flensborg Bibliotek, som i sit næste
udspil i rækken af Læs Bogen – Se
Filmen-arrangementer har sat selveste
Hamlet på plakaten.

Det sker onsdag 26. april, hvor bibliotekar Lilli Bruhn lægger ud med at
fortælle om bogen og derefter sætter
en af de seneste filmatiserede udgaver
af Shakespeares berømte klassiker i
filmfremviseren.
Bogudgaven kan lånes på biblioteket
– oven i den seneste danske og meget
roste oversættelse af Niels Brunse.
Filmen er også af nyere dato med
australske Mel Gibson i den mandlige hovedrolle og Glenn Close som
hans suveræne kvindelige modspiller.
Hamlet-arrangementet finder sted på
Flensborg Bibliotek onsdag 26. april kl.
15.00.

RUNDTUR TIL KIRKER

Ny kirkevandring
på plads i Sydslesvig
[KONTAKT] Som så mange gange tidligere er Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og Grænseforeningen
i Sydvestjylland nu atter klar med en
særligt tilrettelagt kirkevandring i Sydslesvig, der hører under Ribe stift.
Denne gang under overskriften ’Kirkevandring i Midtsydslesvig’, og programmet er allerede på plads til en
begivenhedsrig dag med indlagte stop
ved de danske kirker i Læk, Valsbøl,
Tarp og Jaruplund plus en afstikker til
Ladelund.
Her gør deltagerne på turen holdt ved
gravpladsen for de omkomne i koncentrationslejren Ladelund, der især
blev brugt til internering og tilbageholdelse af hollændere fra byen Putten.

Ved den lokale kirke findes nogle INFO-lokaler, som deltagerne også skal
se, inden der serveres en let middag
på den nærliggende kro.
Guide på årets kirkevandring er provst
Viggo Jacobsen og naturligvis de tilknyttede præster ved de lokale danske
kirker, som indgår i dette års program.
Eftermiddagskaffen med tilhørende
æblekage indtages på Restaurant ’Kiek
in’ i Sankelmark ved Oversø.
Yderligere oplysninger om – og tilmelding til - årets Kirkevandring i
Sydslesvig sker ved Ib Ansgar Jensen
i Esbjerg, sekretær og kasserer i Sammenslutningen af Grænseforeninger i
Sydvestjylland.

NORDFRIIS INSTITUUT

Genealogische Tauschbörse
[KONTAKT] Familienforscher treffen
sich im Nordfriisk Instituut. Die Arbeitsgruppe Genealogie des Nordfriisk
Instituut trifft sich am Sonnabend, 8.
April, 9.30 bis 12.00 Uhr im Institut
in der Süderstraße 30 in Bredstedt.
Wer Daten über seine Vorfahren gesammelt hat, kann hier nach Verbindungen mit anderen Stammbäumen
suchen. Wer erst anfängt, sich für die
Genealogie zu interessieren, bekommt
Tipps und Hilfe. Alle Interessierten
sind herzlich willkommen.
Genealogisch - Hier werden Akten
gewälzt und Stammbäume gezeigt. (Foto: Claas Riecken)

En mand – en kvinde – og guitar spiller hovedrollerne i det charmerende og sært forførende kærlighedsdrama Moon River,
som opføres i Stadttheater Flensborg senere i denne måned.

’Kongeligt’ drama om
at flirte med en guitarist
[KONTAKT] Lørdag 22. april løfter
Sydslesvigsk Forening scenetæppet for
en gennem-charmerende og ordløs
forestilling, der forener livemusik fra
30’ernes og 40’erne livsglade jazz-rytmer og inciterende sigøjnertoner med
sød musik om den svære kærlighed.
Mens de musikalske tangenter trækker
tråde tilbage til Cole Porter og Django
Rheinhardt, trækker de medvirkende
skuespillere, fra Det Kongelige Teater
i København, til gengæld i kjole og
hvidt, snører lakskoene og stryger slikhårs-frisuren tilbage med en ordentlig
håndfuld brillantine for at opføre forestillingen Moon River.
Det foregår på Stadttheater i Flensborg, hvor handlingen skydes i gang
med en mand, der sidder på scenen

med sin guitar.
Han spiller et svært stykke, og det er
bestemt fint, at kvinden på scenen
klapper uafbrudt i begejstring over
hans fingernemme strengeleg.
Men kvinden klapper konstant.
Ikke af musikken, men af manden
med guitaren, som hun både vil kramme lidt og holde så meget i hånden,
at hun til sidst tager hans guitar med
i seng og putter den godt ned under
dynen.
Hvad skal det nu til for..?
Manden er tydeligvis mere tryg ved
sine akkorder end ved mærkelige signaler fra kvinder. Et charmerende spil
mellem to mennesker er i gang. Uden
ord, men med masser af forførende
musik.

Moon River er en forestilling, som
publikum ganske enkelt bliver i godt
humør af. Bortset fra, at langt de fleste
får hjem fra teatret med en lille ærgrelse over, at de ikke selv kan spille guitar, så gnisterne flyver og synge til, så
det både gør godt og ondt i hjertet.
Aktørerne på scenen er Malin Elisabeth Rømer Brolin-Tami og Martin
Geertz med flere.
Moon River opføres i Stadttheater,
Flensborg lørdag 22. april kl. 20.00.
Billetter: ssfbilletten.de (0049 461
14408 125), SSF’s sekretariater, Aktivitetshuset og Ticketcenter.
Arr. Sydslesvigsk Forening.

HUSUM DANSKE SKOLE

Samarbejde gi’r synlighed
[KONTAKT] Forældre, der afleverer
børn ved Husum Danske Skole, får nu
mulighed for at informere sig om skolens og mindretallets aktiviteter næsten
helt ude ved fortovet.
Forleden blev et nyt udhængsskab,
som er betalt af Sydbank Sønderjyllands Fond, taget i brug. Det har længe
været et fælles ønske for skolen og det
lokale SSF-distrikt at kunne informere
og markedsføre deres aktiviteter bedre
over for forældrene.
Ganske vist hænger der en stor op-

slagstavle i skolens aula, men mange
forældre kommer ikke derind, når de
henter og bringer børn.

Det fik skoleleder Solveig Aggerholm
og SSF-formand Daniela Caspersen
til at søge nogle fonde og legater om

PÅSKELUKKET
OBS: Påskeferie
i Aktivitetshuset
[KONTAKT] I forbindelse med den
forestående påske vil Aktivitetshuset
på Nørregade i Flensborg være lukket
for alle aktiviteter i hele uge 15 – fra
mandag 10. april til og med søndag
17. april. Og være åbent i begrænset
omfang i ugen efter påske: Fra tirsdag,
onsdag og torsdag fra 10.00-16.00
(18.-20.april) og fredag 21. april fra
10.00-14.00. God påske!

Skolens viceinspektør, Karl-Heinz Blumenau, samarbejdsrådets formand, Sibylle
Hönscheid-Erichsen og SSF-formand, Daniela Caspersen glæder sig over de nye
muligheder, som det nye husskab ud for Husum Danske Skole har skabt.
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DANSK BIBLIOTEK

HISTORISKE DAGE

Biblioteket sætter fokus
på Danmarks historie
[KONTAKT] Vi lever så sandelig i en
tid med uafbrudt fokus på den danske
nationalhistorie.
Knapt er Danmarks største historiefestival – Historiske Dage – overstået i
København, før Dansk Bibliotek i Sydslesvig sammen med cirka 90 andre
danske biblioteker (nord for grænsen)
er gået sammen i et fælles tema-samarbejde, hvor de hver for sig og i fællesskab vil skabe historiske oplevelser,
der sætter fokus på Danmarks historie
… og historier om Danmark.
Danmarks historie er lang og broget
og ind i mellem temmelig kompleks,
og det er bestemt ikke altid, at vi er
helt opdaterede på, hvad der skete
dengang i Ruder Konges tid før den
faste forbindelse over Storebælt blev
indviet.
Historier om Danmarks historie handler imidlertid om andet og meget mere
end den slags spørgsmål, man bliver
udsat for i Bezzerwizzer, Trivial Pursuit
eller Quizkampen..:
”Hvornår levede Grauballemanden?”
”Hvad skete der under Blodgildet i
Roskilde i 1157?”
”Og hvem var det nu, der gjorde Danerne kristne?”
En af ledetrådene i bibliotekernes nye
fællestema vil blandt andet være, om
nutidens viden om historien kan bru-

ges til andet og mere end at spille om
retten til at vaske op hele næste uge
eller som nyttig paratviden, når landets
skoleelever bliver kaldt til PC-tasterne
for at gennemføre endnu en nationaltest i deres dyrbare skoletid.
Fra nu og frem til udgangen af 2017
vil Flensborg Bibliotek – akkurat som
sine søsterbiblioteker nord for grænsen
– diske op med forskellige historiske
aktiviteter, tilbud og events, der giver
brugerne en unik chance for at få genopfrisket deres viden og kendskab om
Danmarks historie.
Biblioteks-samarbejdet lægger sig meget passende op af den nye TV-serie
over 12 afsnit, – ’Historier om Danmark” – som Danmarks Radio netop
har søsat med skuespiller Lars Mikkelsen som den gennemgående guide,
der leder seerne igennem Danmarks
historie fra den allertidligste istid til det
21. århundrede.
Først afsnit løb over skærmen i søndags (2. april), mens de resterende
afsnit vil blive i de kommende forårs-måneder, hvor tiden fra stenalderen og til den sene middelalder vil
være i fokus, mens afsnittene i efteråret handler om tiden fra renæssancen
til nutiden med hovedvægten lagt på
mennesker og erindringer.

ISTED - JYDBÆK

Isted Jydbæk er
et aktivt distrikt
[KONTAKT] Stemningen var god og
formand Nadine Schmidt forståeligt
nok i højt humør, da hun aflagde sin
beretning over det forgangne år under
distriktsgeneralforsamlingen hos SSF
Isted Jydbæk fornylig.
Det har nemlig været et særdeles
aktivt år, hvor distriktet blandt andet
markerede sit 70 års jubilæum med et
velbesøgt arrangement, og den traditionelle julebasar blev bestemt heller

SSF’s generalsekretær, Jens A. Christiansen, var ordstyrer under de to historikeres samtale om Genforeningen Før og Nu under
sidste uges Historiske Dage i København. Til venstre museumsinspektør René Rasmussen fra Sønderjyllands Museum. (foto:
SSF)

Genforeningen kan stadig samle folk
[KONTAKT] Knap 100 år efter folkeafstemningen i 1920 og den genforening, der delte hele Slesvig i nord og
syd og som lagde grundstenen til det
nuværende danske mindretal i Sydslesvig, har Genforeningen i dag – anno 2017 – forvandlet sig til en historisk
begivenhed med en forunderlig evne
til at samle folk.
Tilhørere af alle slags stimlede i hvert
fald sammen om den Grønne Scene,
da SSF’s generalsekretær bød op til en
åben debatsnak om Genforeningen

1920-2020 under de nylige Historiske
Dage i Øksnehallen i København og
med to historisk-kyndige kapaciteter
som samtalepartnere for åben mikrofon. Sammen med museumsinspektør
René Rasmussen fra Sønderjyllands
Museum og forskningsleder Hans
Schultz Hansen fra Rigsarkivet blev
genforeningen vendt og drejet og fortolket som en historisk kendsgerning,
der er og bliver uløseligt knyttet til
den danske nationalhistorie, og som
et historisk fænomen med en nutidig

ikke forbigået. Omkring 900 gæster
besøgte basaren, der er en fast årlig
begivenhed. Genvalg til alle i bestyrelsen med undtagelse af posten som
revisor og anden bisidder. Medlemmerne i SSF Isted Jydbæk kan se frem
til et 2017 med lige så mange spændende aktiviteter og begivenheder.

aktualitet i vore dages globalisere og
stadigt mere internationale og grænseoverskridende verden, og de mange
fremmødte tilhørere lyttede både
interesseret og nysgerrigt i de små tre
kvarter, som debatsnakken foregik.
Især René Rasmussen fra Sønderjyllands Museum brændte sig så meget
fast i publikums bevidsthed med sine
mange engagerede betragtninger om
Genforeningen 1920-2020, at han
blev knipset af historiskefestivalens
interne fotograf og kort efter lagt op
som et opslag på Twitter til stor begejstring for et par historiekyndige fans,
der beskrev den gæve historiker som
en engageret ildsjæl og formidler af
grænselandets og det danske mindretals historie.
Samtidig sad små 150 tilhørere
bænket på tilhørerpladserne for at
høre mere om genforeningens snart
100-årige historie og afgørende betydning for hele det syd- og sønderjyske
og for det dansk-tyske grænseland –
dengang såvel som nu.
Et særdeles vellykket indslag fra SSF’s
side på Historiske Dage 2017.

Langt over hundrede tilhørere havde
fundet vej til Grøn Scene. (foto: SSF)

LÆK

BREDSTED

Gelungene Theaterpremiere in Leck
Isted Jydbæk - Bestyrelsen for SSF
distrikt Isted Jydbæk har al mulig
grund til at smile og holde fanen højt.
Distriktet, der markerede sit 70 års
jubilæum sidste år, trækker ikke færre
end 900 mennesker til sin traditionelle
julebasar.

»HJEMLY«

Ældreklub
starter op igen
[KONTAKT] Ældreklubben ’Hjemly’,
der ganske frivilligt står for at lave hygge- og aktivitets-eftermiddage for såvel
plejehjemsbeboere som de hjemmeboende ældre i Flensborg, genoptager
her til eftermiddag sine hygge-aktivite-

ter for beboerne på Dansk Alderdomshjem på Nerongsallé 27A i Flensborg.
Det foregår i opholdsstuen på 1. Sal i
tidsrummet 15.00-17.00. Alle er velkommen.

[KONTAKT] Der friesische Theaterverein »Et Nordfriisk Teooter« feierte am
vergangenen
Sonntag den 2.4, in der Nordseeakademie Leck die gelungene Premiere
des
Stücks »Da üülje da goue (die guten
Alten). Das achtköpfe Ensemble unter
der
Leitung der Regisseurs Gary Funck
gab eine souveräne Vorstellung zum
besten.
Das Stück handelt von eigenwilligen
Persönlichkeiten aus friesische Sagen
und aus der friesischen Geschichte.
Aus dem Alltag sind sie mittlerweile
fast verschwunden, aber wo sind sie
abgeblieben? In einem kleinen
Provinztheater an der See haben sie
überlebt... leider, findet sie der neue
Regisseur Peter von Stein, und würde
sie am liebsten vor die Tür setzen.
Aber das ist gar nicht so einfach.
Die weiteren Termine in der Nordseeakademie sind:
Donnerstag, 06.04 um 20.00 Uhr,
Sonntag, 09.04. um 17.00 Uhr,

Vorbestellungen sind unter der Telefonnummer 04671-6024154 oder
über die
Emailadresse <mailto:info@friiske.
de> info@friiske.de möglich. Weitere
Informationen finden Sie außerdem
unter www.teooter.de

Burgen
und
Friesenhandel
[KONTAKT] Tagungsnachmittag im
Nordfriisk Instituut. Burgen auf der
Geest? Es gibt tatsächlich Anlagen,
die so bezeichnet werden. Das ist
ein Thema einer Tagung der AG Geschichte im Nordfriisk Instituut am
Sonnabend, den 8. April 2017 um
14.00 Uhr. Stefan Magnussen wird
von den Forschungen und jüngsten
Befunden zu Burgen auf der westlichen Geest berichten. Mit der frühen
Geschichte der Friesen beschäftigt
sich Jens Boye Volquartz. Er gibt einen
Überblick über den Friesenhandel, eine Handelsexpansion, die im 8. Jahrhundert begann und die Friesen von
der Nordsee bis zu den Alpen führte.
Außerdem stellt Dr. Harald Wolbersen den Magazin-Keller im Nordfriisk
Futuur vor, der im Anschluss besichtigt
werden kann. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen. Um Anmeldung
wird gebeten (Tel.: 04671/6012–0,
E-Mail: info@nordfriiskinstituut.de).
(Text: Franziska Böhmer)

