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UGENs OVERSKRIFTER

MINDRETALSBESØG

Ny bestyrelse
[KONTAKT] J. C. Møller-Fonden – kaldet ’De Små
Glæders Fond” – har fået ny formand og ny bestyrelse.

Læs mere på KONTAKT side 2

Ny foreningsbus
[KONTAKT]Med hjælp fra blandt andet lokale indsamlinger og overskud fra diverse familie-lotto-aftener har Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening endnu engang fået råd til at investere i en ny foreningsbus. Denne gang en næsten splinterny VW T6.

Læs mere på KONTAKT side 3
Læs mere på KONTAKT side x
Ny sprogpakke
[KONTAKT]Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
(SdU) har hen over sommeren formuleret et nyt udspil til en fælles sprogpakke, der skal sikre en mere
tydelig dansk sprogprofil hos samtlige afdelinger,
foreninger og institutioner under SdU.

Læs mere på KONTAKT side 4

Nye lanterneplakater

Årets LANTERNEPLAKAT 2017
skal findes!

gælder også for
Risby Danske Skole

[KONTAKT]SSF Egernførde tæller ned til årets traditionelle lanterneoptog gennem byen i november.
Men inden da skal bestyrelsen have kåret vinderne
af årets lanterneoptogs-plakater. Konkurrencen udløber om få dage.

Læs mere på KONTAKT side 5

Har du eller din klasse/børnehave lyst til at designe plakaten, så er det din chance NU. En plakat
for elever og en for børnehavebørn. Dit/jeres forslag skal afleveres på sekretariatet senest den
11.09.2017 kl. 12.00 i A3 størrelse i højformat. (HUSK AT SKRIVE DIT NAVN PÅ BAGSIDEN).
Vinderpræmien er på 50,- euro, børnehaveplakaten får en præmie på 25,- euro. Desuden bliver
det omtalt i Flensborg Avis – med billede. De seneste års plakater hænger i Medborgerhuset,
hvis du vil lade dig inspirere.

Held og lykke til jer alle!!!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
SSF Egernførde

Sydslesvigsk Forening

Pensions-bombe
bør demonteres

[KONTAKT]Det nye politiske
arbejdsår, der indledes med Folketingets officielle åbning om en
lille måneds tid, - altid den første
tirsdag i oktober – kan meget vel
blive en særdeles bekostelig affære
for de rigsdanskere, som i årevis er
søgt ned over grænsen for at arbejde ved og for det danske mindretal i Sydslesvig.
Til trods for, at de har opretholdt
deres fuldgyldige danske statsborgerskab, kan de se frem til at blive
ramt ganske hårdt på pengepungen, den dag de forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension og
nyde deres otium.
Deres mulighed for at optjene
samme ret til folkepension, som
deres jævnaldrende medborgere
hjemme i Danmark, er nemlig i
fare.
På gangene i Christiansborg har
den danske regering og støttepartiet Dansk Folkeparti nemlig indgået
en aftale om en ny reform af den
danske folkepension.
Aftalen, som Regeringen og DF
har indgået tidligere på foråret,
indeholder nemlig en række nye
afsnit, der fremover vil begrænse
og forringe optjeningsretten til folkepension for udvalgte grupper af
danskere, som arbejder uden for
Danmarks grænser. Hvad enten
de er udstationeret af en privat
dansk virksomhed, udsendt som
nødhjælpsarbejdere i de humanitære organisationer eller for den
slags skyld ansat ved Sydslesvigsk
Forening eller en af de øvrige mindretals-organisationer i Sydslesvig.
Undtaget for de foreslåede begrænsninger er til gengæld danske
søfolk på de syv verdenshave og
statsansatte medarbejdere ved
danske ambassader og konsulater.
Efter planen skal udspillet fremsættes til et konkret lovforslag om

fremtidens folkepension i løbet af
efteråret, så det kan behandles i
Folketinget.
Den foreliggende aftale er med
sin nuværende ordlyd ikke kun en
regulær pensions-bombe under de
mange danske, som allerede nu er
i mindretallets tjeneste.
Det er også en bombe under mindretallets mulighed for fremover
at tiltrække og rekruttere nye rigsdanske medarbejdere nordfra, der
er så afgørende vigtige for det fortsatte arbejde med at knytte bånd,
bygge bro og skabe endnu tættere
relationer mellem Danmark og det
danske mindretal i Sydslesvig.
Derfor bør det aftalte udspil mellem Regeringen og Dansk Folkeparti ændres.
Det er Sydslesvigsk Forenings klare
holdning, at ansatte og medarbejdere ved det danske mindretal i
Sydslesvig ikke skal stilles dårlige
end alle andre, blot fordi de har
fundet sig til rette og trives på en
arbejdsplads udenfor Danmarks
grænser.
Og slet ikke som ansatte ved det
danske mindretal, hvor de i høj
grad er med til at udrette noget
godt for det danske samfund.
Via den tidligere formand for
Sydslesvigudvalget, Kim Andersen,
der netop er tiltrådt til dansk generalkonsul i Flensborg, har Sydslesvigsk Forening allerede påpeget
den urimelige forskelsbehandling
i folkepensions-udspillet overfor
sit politiske netværk på Christiansborg, hvor også den kommende
formand for Sydslesvigudvalget,
som endnu ikke er udpeget, må
forvente at blive inddraget i sagen.
Bomben under pensions-vilkårene
for mindretallets danske medarbejdere bør demonteres!
Sydslesvigsk Forening

Den ukrainske delegation takker for muligheden for at lære det danske mindretal lidt bedre at kende under en snak omkring
kaffebordet i klubværelset på Flensborghus.

Ukrainsk mindretals-delegation
lagde vejen forbi Flensborghus
[KONTAKT]En større delegation af
afdelingsledere og embedsmænd fra
såvel kulturministeriet som det øvrige parlamentariske system i Ukraine
lagde tirsdag i denne uge vejen forbi
Flensborghus, hvor de fik en kort –
men kyndig – introduktion til det danske mindretal i Sydslesvig. Herunder
mindretallets bestræbelser på at op-

retholde sit nationale danske sindelag
i region, hvor det er lykkedes at leve
i nogenlunde fred og fordragelighed
med den tyske flertalsbefolkning.
Knapt så fredelig og fordragelig er tilværelsen ikke for den mangfoldighed
af mindretal og etniske folkegrupper,
som er hjemmehørende i den tidligere
Sovjet-republik, hvor mindretallene of-

Generalsekretær Jens A. Christiansen og Martin Lorenzen fra SSW stod for at forklare og fortælle de østeuropæiske mindretals-repræsentanter om de grundlæggende mindretals-rettigheder og hensyn, som er gennemført i Slesvig-Holsten.

te kommer på kant med flertalsbefolkningen og, hvor almindelig respekt og
grundlæggende mindretals-rettigheder
bestemt ikke er nogen selvfølge.
For at række de forskellige ukrainske
mindretal en hjælpende hånd har
ECMI – European Center for Minority
Issues – her i Flensborg organsieret en
flere dags lang inspirationstur til Tyskland for en delegation af ukrainere fra
de forskellige ministerielle afdelinger.
En tur med indlagte pitstops i Berlin,
Kiel og Flensborg, hvor de østeuropæiske gæster både skal møde en
repræsentant fra Forbunds-Indenrigsministeriet, besøge Mindretalsrådets
sekretariat og desuden mødes med Johannes Callsen, som er den nye mindretals-ansvarlig for Slesvig-Holsten.
Her i Flensborg var der blandt andet
aftalt et besøg i det danske mindretals
generalsekretariat på Flensborghus,
hvor generalsekretær Jens A. Christiansen orienterede om det danske
mindretal og Sydslesvigsk Forenings
indsats og arbejde på såvel det danske
mindretals som de øvrige europæiske mindretals vegne og for at sikre
mindretallene nogle grundlæggende
rettigheder.

www.minority-safepack.eu
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

FONDS-NYT

Gudstjenester
13. s. e. trin., søndag den 10. september 2017, Luk. 10, 23-37
Bredsted, 10, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal, konf.-indføring
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 15, Vogel
Garding, 9.30, Jørgensen

FAKTABOKS:

Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Lyksborg, 11.15
Læk, 10, Knudsen, konf.-indskr.
Rendsborg, 11.30, Mogensen
Ravnkær, 10, Korsgaard
Slv. Ansgar, 10, Olesen
Sønder Brarup, 10, Steen
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 10, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen

J. C. Møller-Fonden
”De små glæders fond“

SSW

SSW lader op til landsmøde i Husum
[KONTAKT]Samtlige medlemmer af
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) –
fra de folkevalgte parlamentarikere
i Landdagen i Kiel til medlemmerne
af diverse byråd og de menige medlemmer rundt om i SSW’s respektive
lokalafdelinger – har for længst sat et
stort kryds i kalenderen ud for lørdag
den 16. september.
Denne dag holder SSW sit årlige
landsmøde i Husumhus i Husum, hvor
diverse resolutioner, beretninger og
valg til partiets forskellige styrelser og
udvalg naturligvis er på dagsorden.
Det fremgår endvidere af den fortrykte
invitation, som landsstyrelsen allerede
har sendt ud til medlemmerne, at Anke Spoorendonk og Elke Putzer ikke
længere ønsker at fortsætte i lansstyrel-

sen, hvor de henholdsvis er 1. bisidder
og 2. stedfortrædende formand.
De fremmødte deltagere på landsmødet skal også tage stilling til et forslag
om et højere medlemskontingent fra
2018.
Landsmødet starter kl. 9.00, og deltagerne skal på forhånd melde sig til ved
at indsende en personlig blanket, hvor
de forlods tilkendegiver, om de deltager som ordinært medlem eller som
stedfortræder.
Som en fast del af landsmødet indgår
endvidere en særlig beretning fra ungdomsafdelingen SSWU plus en beretning fra vælgerforeningens ´Rådgivende Udvalg ved den Slesvig-Holstenske
Landdag for spørgsmål vedrørende det
frisiske mindretal´.

UGEN
DER KOMMER
8.
Sydslesvigs danske Kunstforening og Nordisk Informationskontor: Åbning af
udstillingen ”Kunst fra Norge” med værker af Alfred og Joon Vaagsvold på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Flensborg Ældreklubben Duborg: Hygge med kaffe, snak og kager på Flensborghus kl. 14.30
SSF-distrikt Rendsborg by: Grillaften i Ejderhuset kl. 17.30
9.
SSW: Studietur til Esbjerg fra Exe i Flensborg kl. 8.30
Dansk Centralbibliotek: Dolas Dukketeater på Flensborg Bibliotek kl. 11
HKUF: Badminton afdelingsmøde i Holmberghalle 2 kl. 10
Jaruplund danske menighed: Menighedsudflugt til Askov/Vejen
SSF-distrikt Gettorp: Udflugt til Christiansfeld kl. 9
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: Kanotur til Sollerup fra Langsted kl. 9 med afsluttende
grillbuffet hos Bauer Jensen
10.
HKUF: Petanquestævne ved Harreslev Danske Skole kl. 10-17
SSF-distrikt Dannevirke + UF: Familieudflugt til Barfusspark, Schwackendorf –
fra Danevirkegården kl. 13
11.
SSF Flensborg by og Grænseforeningen Aabenraa: ”Her er mit liv” – det grå guld
i Rebbølcentret kl. 10
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: 1. klubdag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted og Den Danske Menighed for Husum og Omegn: Mandagskaffe i Hatsted Forsamlingshus kl. 14.30
Sønderbrarup Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens mødelokale kl. 19.30
12.
HKUF: Håndbold afdelingsmøde i Sportlertreff zur Verlängerung kl. 20
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj: Klubaften for børn fra 4. Klasse og op til 18 år med
”Sminketips af Malene” i SFO-huset kl. 18-20
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Skovby Seniorklub: Overraskelse i Hærvejshuset kl. 14.30
13.
HKUF: Fodbold afdelingsmøde på skolen kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk forsamlingshus kl. 18-20
SSF-distrikt Mårkær: Læseaften med Sigrun Møller og Edith S. Madsen i mødelokalet i børnehaven kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Udflugt til Haderslev fra Stadtfeld eller Schleihallenparkplatz kl. 9
14.
SSF Det Humanitære Udvalg: Folkedans for seniorer med Inter Marie Christensen på Flensborghus kl. 14.30
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”Guro Kleven Hagen & Sjostakovitj” i Deutsches Haus Flensborg kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj og Oversø/Frørup: Vi bygger insekthoteller på Treneskolen
SSF-distrikt Vanderup: Fællesspisning på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Dansk Samtalesalon med Lisbeth Bredholt Christensen i mødelokalet ”Slien” på Slesvighus kl. 19.15 – 20.45
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Klaus Stausbøll,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

J. C. Møller-Fondens komité (fra venstre): Bodo Neumann-Nee Magda Christiansen Svend Wippich

J. C. Møller-Fonden
med ny bestyrelse
[KONTAKT]Allerede i slutningen af
april måned har J. C. Møller-Fonden
fået valgt sig en ny bestyrelse og komité.
Med virkning fra 27. april 2017 er
Svend Wippich fra Harreslev trådt ind
i bestyrelsen som formand for både
bestyrelse og komité efter at hans forgænger, Henrik Geipel, var afgået ved
døden i slutningen af marts.
Svend Wippich fortæller, at han allerede for godt et år siden var blevet
spurgt af Henrik Geipel, om ikke han
kunne tænke sig at overtage det administrative ansvar for fonden. ”Selvfølgelig skulle jeg hjem og vende tanken
sammen med min kone, men vi blev
hurtigt enige om, at jeg meget gerne
ville overtage denne dejlige og taknemmelige opgave. Siden september
2016 har jeg så visiteret komité-møderne under Henrik Geipel’s ledelse
for at snuse til opgaven og for at komme ind i de administrative processer”,
fortæller Svend Wippich.
Planen var hele tiden, at han skulle
overtage formandsposten ved det regulære bestyrelsesmøde i slutningen
af april.
”Desværre blev vi indhentet af virkeligheden den 25. marts, da vi hørte, at
Henrik for altid var gået bort”, fortsætter Svend eftertænksomt.
Derefter kom der lidt mere fart over

tingene end der egentlig var tænkt.
”Med samlede kræfter fik vi årsregnskabet og revisionen for 2016 på
plads. I denne sammenhæng skal der
lyde en stor tak til Ulla Geipel, Henrik’s kone, som i denne for hende så
utroligt svære tid var os en stor hjælp,”
erklærer den nye formand.
”Derudover skulle vi finde endnu
et nyt komité-medlem, idet Peter
Drauschke efter mange års aktivt
arbejde i komitéen ikke ønskede at
fortsætte. Heldigvis fandt vi i Bodo
Neumann-Nee en seriøs efterfølger i
den rette alder med livserfaring og en
god portion menneskekendskab. Sammen med Magda Christiansen, der har
været medlem af komitéen i mere end
10 år, behandler Bodo og jeg nu de
indsendte ansøgninger til Fonden. Jeg
selv står for det daglige administrative
arbejde,” oplyser Sven Wippich.
Og for at være godt rustet til den digitale nutid, har bestyrelsen også arbejdet på og investeret i lidt fornyelse af
administrationen.
”Vi har således fået sat en ny database
op, der gør det en del nemmere at
håndtere vore ansøgninger fremover.
Dernæst har vi fået shinet vores ansøgnings-skemaer op, og vi har til og
med fået et visitkort på internettet:
På hjemmesiden www.jcmf.info orienterer vi på både dansk og tysk om

TORSDAGSKORET

Torsdagskoret tager hul på en sæson og byder meget gerne nye sangere velkommen.

Syng med i Torsdagskoret
[KONTAKT]I dag, den 7. september,
tager Torsdagskoret hul på en ny sæson.
Koret skal i år fejre sit 50 års jubilæum. Det sker i forbindelse med korets
adventskoncerter. Dertil skal der øves
værker af Ariel Ramirez og Jester Hairston.
Koret øver hver torsdag aften fra kl. 19
til kl. 21 på Gustav Johannsen-skolen,
Eckener Str. 9 i Flensborg.
Der er for tiden cirka 25 sangere i
Torsdagskoret, men der er plads til
flere.
Derfor søges nye sangere. Mænd og

kvinder, der har lyst til at synge, er
mere end velkomne til at være med.
Koret tilbyder en gratis forsøgsperiode,
så potentielle sangere kan lade det
komme an på en prøve, før de beslutter sig.
Det gør glad at synge - og det gør glad
at synge sammen med andre.
Derfor håber koret, at nye vil melde
sig til at være med. Meget gerne allerede fra i aften.
Nærmere oplysning får hos Birte Kohrt
tlf. 04634-9732 eller
mail: birte@kohrt.dk

SSF er også

på facebook!

[KONTAKT]J. C. Møller-Fonden
blev grundlagt i 1976 til minde
om Flensborg bys tidligere danske
overborgmester og senere bypræsident, grosserer J. C. Møller.
Fondens formål er at hjælpe mennesker til at hjælpe andre ved at
yde støtte til lindring af nød, modgang og sygdom samt at sprede
glæde i de hjem, der trænger til
lidt opmuntring.
Legatportioner uddeles kun til
personer med fast bopæl i Sydslesvig.
Kun en anbefaler kan sende en
ansøgning for en trængende person/familie. Man kan ikke søge
om penge til sig selv eller sin
familie. Anbefaleren skal være en
privatperson, med privatadresse,
bankforbindelse og telefonnummer. Fonden må ikke understøtte
institutioner, foreninger eller lignende.
Kontaktdata:
J. C. Møller-Fonden Komitéens
sekretariat
An der Marienhölzung 2c
D-24955 Harrislee
T: +49 461 940 29 370 M:
post@jcmf.info
J. C. Møller-Fondens formål og forestående komitémøder. Man kan også
finde vores kontaktdata dér, og der er
mulighed for at downloade vores ansøgningsskema i en dansk og i en tysk
version,” forklarer Svend Wippich.
”Og sidst, men ikke mindst kan vi
komme med et godt budskab for
2017: Vi er nemlig i den lykkelige
situation, at vi har basis for at øge
uddelingerne i forhold til tidligere år.
Så vi er glade for at kunne opfordre til
flittigt at indsende ansøgninger til os“,
lyder det afsluttende fra den nye formand for J. C. Møller-Fonden.

MØDE-INFO
Præcisering
[KONTAKT]Som omtalt i sidste uges
KONTAKT holder SSW et offentligt
informationsmøde om Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig og, hvad
tjeneste kan tilbyde er service, pleje
og omsorg indenfor ældreområdet.
Mødet finder sted tirsdag den 19.
September.
Men ikke - som ellers omtalt – på
Christian Paulsen Skolen.
Infomødet, der gennemføres af SSW
Centrum-Duborg-Vest, er blevet flyttet til sundhedstjenestens hovedsæde
på Skovgade 45.
Tilmelding foretages stadig på forhånd
ved at kontakt Gerhard Bethge på
tel. 5-15-52 eller på mailadressen:
ge-bethge@versanet.de.
Sundhedstjenestens forretningsfører,
Tom Pedersen, lederen af hjemmeplejen (Kerstin Reich) samt lederen
af det danske plejehjem (Bodil Bjerregaard-Brochs) vil fortælle om sundhedstjenestens brede vifte af arbejdsopgaver og serviceydelser.
Orienteringsmødet starter kl. 16.30.

EJDERSTED
Grillaften i Ejderhuset
[KONTAKT]Vi har bestilt fantastisk
sommervejr og glæder os til at se rigtigt mange af jer.
Det sker i morgen kl. 17.30.
Har man lyst til at tage en omgang salat med, vil det være alletiders.
Meddel venligst dette ved tilmeldingen. Alle er velkomne.
Pris for medlemmer: Voksne: 8 Euro/
Børn: 3 -12 år: 5 Euro. Gæster:10
Euro/7Euro
Tilmelding til Margret Mannes på 0174
9316033
eller m.mannes@me.com

Flensborg Avis - torsdag den 7. september 2017 - side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING

SLESVIG

SSW vil kigge
Esbjerg i kortene
[KONTAKT]Med et samlet indbyggertal på godt 72.000 hoveder holder
Esbjerg skansen som Danmarks femtestørste by, og det er bestemt ikke
længere en by, der bare lugter af fisk
og som udelukkende baserer sin økonomi og velstand på de aktiviteter, der
knytter sig til havnen.
Som hjemsted for hovedparten af
Danmarks offshore-virksomheder,
med spændende bygningsarkitektur,
med adskillige campus-områder for
en bred vifte af erhvervsfaglige og maritime uddannelser og med et relativt
nyt opera-hus satser Esbjerg Kommune
på at være langt fremme i skoene, når
det gælder kulturtilbud, vækst og tiltrækning af såvel nye borgere som nye
virksomheder.
Og lige netop derfor er Esbjerg en oplagt destination for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), som i overmorgen
– lørdag – arrangerer en studietur for
sine medlemmer til byen mod vest.
Turen starter fra parkeringspladsen Exe
i Flensborg kl. 8.30 med forventet an-

komst på Esbjerg Rådhus et par timer
senere.
Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen og Jakob Lose, formand for
kultur & Fritidsudvalget, er værter for
et fælles morgenbord. Senere følger
en guidet rundvisning på havnen ved
salgsdirektør Jesper Bank efterfulgt af
en rundtur med tilhørende fortælling i
Den Ny Opera ved Jakob Madsen.
Sidste punkt på programmet er et
besøg i Game Streetmekka, hvor den
daglige leder, Jannie Vest Mai, vil fortælle om stedet.
Efter denne rundvisning, som er berammet til cirka tre kvarter, rundes
dagen af med frokost og drikkevarer,
som SSW har medbragt hjemmefra.
Herefter sætter bussen atter kurs mod
Flensborg. Forventet ankomst cirka
16.30.
Deltagere bedes tilmelde sig på forhånd ved SSW’s landssekretariat på følgende mail: bodo.neumann@ssw.de.

DANES WORLDWIDE

Legater til danske
børn og unge i udlandet
[KONTAKT]I mange familier, der bor i
udlandet, er det kun den ene af forældrene, som er dansk.
Derfor er det langt fra sikkert, at der
bliver talt dansk derhjemme.
Men for at børnene kan opretholde
og udvikle deres tilhørsforhold til Danmark og den danske del af familien, er
det vigtigt at kunne begå sig på dansk.
Udlandsdansker-foreningen Danes
Worldwide tilbyder derfor nu en
række legater til foreningens eksisterende online-undervisning på niveauet
’Skoledansk’, der også kan benyttes af
medlemmerne af de danske mindretal

i Sydslesvig.
Sproget giver adgang til dansk identit
og danske rødder. Og det handler ikke
kun om gloser og grammatik, men også om dansk kultur, danske værdier og
danske samfundsforhold. Der er med
andre mange gode grunde til at lære
dansk. Læs mere om legaterne og den
digitale online-undervisning fra Danes
Worldwide på dette link.
http://www.danes.dk/danskundervisning/online-danskundervisning/skoledansk/om-niveauet-skoledansk/

Første etape i den omfattende renovering af Ansgarhuset i Slesvig er
udskiftningen af ikke færre end 800
kvadratmeter tag. Dette arbejde blev
påbegyndt i maj måned.

(Foto: Lars Salomonsen)

Seks millioner fonds-kroner
fra A. P. Møller til Ansgarhuset
[KONTAKT]”Det er med stor glæde at
kunne orientere offentligheden om A.
P. Møller Fondens generøse bevilling
på seks millioner kroner til renovering
af Ansgar Kirke i Slesvig på denne første
lørdag i september 2017!”
Sådan lød de indledende ord fra provst
Viggo Jacobsen, da Folketingets Kirkeudvalg gæstede Ansgarhuset i Slesvig i
den forgangne weekend.
”Hvor er det flot, at A. P. Møller Fonden nok engang støtter det kirkelige
arbejde i Sydslesvig”, fortsatte provsten.
Ifølge en pressemeddelelse fra Dansk
Kirke i Sydslesvig, sendte DKS for godt
et år siden en ansøgning til A. P. Fonden vedrørende den forhenværende
Ansgar Skole i Slesvig, der har stået til
rådighed for det danske kirkelige arbejde i generationer.
Efter at skoleforeningen havde opgivet
at drive børnehave på stedet, indgik
DKS en brugeraftale med Dansk Skoleforening med virkning fra 2014.
Forudsætningen var, at bygningskomplekset kunne fyldes med liv. Og med
et tilsagn fra Dansk Centralbibliotek og

Dansk Sundhedstjeneste om at flytte
med ind i bygningerne turde DKS tage
udfordringen på sig og har derfor selv
investeret cirka en halv million euro i
bygningerne.
Huset har i mellemtiden udviklet sig
til et lokalt center for det danske mindretal.
A.P. Møller Fonden gav allerede i slutningen af september 2016 tilsagn om
den ansøgte bevilling.
”At vi ikke kunne sprede det glædelige
budskab om Fondens hjælp til offentligheden på et tidligere tidspunkt hænger sammen med, at Fondens betingelse for udbetaling af støtte er, at hele
projektet blev realiseret, som det er
beskrevet i arkitekt M.A.A. Jørgen Toft
Jensens skitseforslag”, redegør provsten
i pressemeddelelsen.
Udover renoveringen af Ansgar Kirke
indeholdt skitseforslaget også et nyt
tag til hele bygningskomplekset omfattende i alt cirka 800 kvadratmeter nye
tagflader, som blandt andet er kommet
på plads via et bygge- og anlægstilskud
på små 470.000 euro fra Sydslesvigud-

VESTERLAND- VUIF

Symfoniorkester med
norsk favorit-stryger

Blot 23-årige Guro Kleven Hagen fra
Norge er trods sin unge alder allerede
en feteret og efterspurgt virtous på sin
violin. I næste uge prøver hun kræfter
med Sjostakovitj under en koncert i
Flensborg sammen med Sønderjyllands
Symfoniorkester.

BIBLIOTEKET

På mærkerne

SJOSTAKOVITJ

[KONTAKT]Sønderjyllands Symfoniorkester byder en af sine favorit-solister
velkommen!
Det drejer sig om den blot 23-årige
norske violinvirtuos Guro Kleven
Hagen, som for to år siden bjergtog
alle og enhver med sit imponerende
violinspil og sin dybe musikalske indføling.
Den gang optrådte hun som solist, da
orkestret fremførte Sibelius’ violinkoncert.
Nu er hun atter på spil sammen med
de faste musikere i det sønderjyske
symfoniorkester, der holder til i kælderen under Alsion i Sønderborg.
Denne gang gælder der Sjostakovitj’s
violinkoncert nr. 2.
Sådan lyder lokketonerne forud for
orkestrets koncert i Deutsches Haus i
Flensborg torsdag aften i næste uge.
Udover et genhør med Guro Kleven
Hagen fra Norge bliver der også lejlighed til at genopleve Martin André på
dirigentpodiet.
Han svingede taktstokken på formidabel vis, da han dirigerede operaen
Lucia di Lammermoor med Den Jyske

valget. Tagomlægningerne er allerede
i gang.
Gaven fra A. P. Møller og Hustru
Chastine McKinney Møllers Fond til
almene Formaal sikrer, at kirkens renovering kan gennemføres som det næste
store skridt i processen. Kirkerummet
befinder sig i den forhenværende
gymnastiksal. Arkitekten ønsker at
sløjfe krybekælderen under kirken, så
rummet føres tilbage til sin oprindelige
fremtoning. I forbindelse med, at kirkegulvet sænkes og isoleres etableres
der en ny lodret sideafslutning omkring
vinduerne i stedet for den nuværende
’vindueshylde’. Adgangsforhold og
tilkørsler til kirken renoveres i overensstemmelse med de øvrige arbejder i
kirken.
Menighedsrådet for Slesvig og omegns
danske Menighed vil gerne invitere menighedens medlemmer og øvrige interesserede til et orienterende møde om
Fondens gave og byggeriet. Det sker
torsdag den 14. september kl. 19.00.

Opera og de nationale landsdelsorkestre i 2014.
Opera-repertoiret bliver denne gang
en opførelse af ouverturen til ”Rusian
og Ludmila” af Glinka plus det symfoniske hovedværk til Johannes Brahms’
3. symfoni, der minder om et musikalsk tilbageblik på komponistens eget
liv som ung og fri.
Koncerten med Sønderjyllands Symfoniorkester finder sted torsdag den 14.
september kl. 20.00.
Sydslesvigsk Forening er arrangør,
og billetter købes som sædvanligt
gennem www.ssf-billetten.de, SSF’s
sekretariater, Aktivitetshuset og sh:z
Ticketcenter.

Nogle potentielle brugere af foreningsbussen sammen med Gudrun Herr fra
bestyrelsen.

Foreningsbus skiftet ud
[KONTAKT]Vesterland Ungdoms- og
Idrætsforening var en af de første
klubber, der allerede i halvfjerdserne
anskaffede sig en minibus for selv at
kunne stå for kørslen med sine spillere.
Det havde både praktiske og økonomiske fordele, hver gang man for eksempel skulle til kampe på fastlandet,
men det var ikke nemt at skaffe penge
til køb af en bus.
Den første bus – en VW T1 - var af
ældre dato, men klarede dog en tur
op gennem Norge med fuldt læs og
en proppet tagbagagebærer. Bussen
kunne lejes af andre inden for mindretallet, og det var skolens afgangselever
og deres klasselærer, som sluttede skoleåret med en tur til Norge.
I årene derefter lykkedes det et par
gange at overtage en brugt mindre
skolebus. Busserne var udstyret med
de ældre fartskrivere med rund papirskive, der skulle skiftes hver dag.
Under hjemturen med nogle børn
fra en fodboldkamp i Løgumkloster
forlangte en tysk tolder ved grænsen i
Sæd at se papirskiven i fartskriveren.
Da skiven ikke var blevet skiftet, siden
foreningen havde overtaget bussen
fra Skoleforeningen, var den ulæselig

og den lignede nærmest et stykke sort
papir.
Det var ikke så godt, men blev dog
ikke til en større sag.
Foreningens bus af mærket Bedford
endte med at ruste op og tabe hjulophæng med mere cirka et halvt år efter,
at den havde tilbragt en stormflodsnat
på færgehavnen i Dagebøl. Chaufføren havde overnattet i Vyk på grund
af vejret. Da han næste dag ankom til
fastlandet og ville starte bilen, dryppede det fortsat fra sæderne inde i bilen,
og den startede selvfølgelig ikke med
saltvand i motor og gearkasse.
Trods de mange gode historier med
de gamle biler, besluttede foreningen
at samle penge ind til anskaffelse af en
nyere bus. Overskuddet fra de årlige
familie-lottoaftener blev indbetalt på
en buskonto, og efter nogle år var der
råd til en ”ny” bus.
Det er nu blevet praktiseret et par
gange, og busserne har enten været
fabriksnye eller kun et år gamle.
Den seneste udskiftning har lige fundet sted, og nu står der en næsten
splinterny VW T6 og er klar til at hjælpe VUI-medlemmer og andre øboere
fra A til B i en lækker og komfortabel
minibus fra Wolfsburg.

[KONTAKT]Med mulighed for at vinde
både posca-tusser og fidget-spinnere
har masser af drenge og piger hen
over sommeren tegnet, farvet og malet
til den helst store guldmedalje på det
danske bibliotek i Flensborg.
Som et led i de danske bibliotekers
landsdækkende læsefremstød – ’SommerBogen’ – har de lokale børn og
unge ud over at læse romaner, bøger
og historier også haft mulighed for at
male deres helt eget unikke bogmærke – og samtidig tiltage i bibliotekets
særlige bogmærke-konkurrence.
Konkurrencen udløber i overmorgen
– lørdag den 9. september, - hvorefter
biblioteket kårer de bedste bud tirsdag
i næste uge.

DET’ FOR BØRN…

Alt på et bræt
[KONTAKT]Hvad enten du er til skak,
Ludo, Scrabble, Matador, Kalaha, Triominos eller bare på jagt efter Afrikas
Stjerne, så er der noget at komme
efter, når Flensborg Bibliotek blænder
op for en eftermiddag i brætspillenes
tegn. Det sker førstkommende tirsdag
eftermiddag kl. 15.00. Et gratis arrangement med fri entré for alle drenge
og piger fra 7-årsalderen og opefter.
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HUSUM

SDU OG SPROGET

Nyt oplæg skal løsne op for SdU’s sprog-dilemma

Danske Frank M står for sang og musik,
når biblioteket i Husum holder fødselsdagsfest for alle sine fire-årige brugere.

Biblioteket i Husum
fejrer de fire-årige
[KONTAKT]Mandag den 11. september kipper Husum Bibliotek – som
er byens lokale afdeling af Danske
Centralbibliotek for Sydslesvig – med
fanen for nogle af sine alleryngste brugere. Nemlig alle de lokale drenge og
piger, der fylder fire år i indeværende
år.
’Fødselsdags-festen’ indledes mandag
kl. 15.00 med masser af saftevand,
kagemand og andre godbider for både store og små – hvad enten de har
munden fyldt med kridhvide mælketænder, løse rokketænder eller et helt
nyt sæt forlorne tænder.
De søde sager krydres med sang og
musik ved danske Frank M.
Alle er velkommen til bibliotekets ’firårs-fest’ – også de familier og forældre,
hvis børn ikke nødvendigvis er fire år.
De fire-årige får på dagen hver en bog
i fødselsdagsgave og samtidig muligheden for at få deres første lånerkort til
biblioteket.

LØBEKLUBBEN
Lær at løbe med SdU
[KONTAKT]For at byde nye løbere velkommen i flokken spiller Løbeklubben
under Sydslesvigs danske Ungdomsforening, kaldet Løb med SdU, i denne
måned ud med et ganske favorabelt
opstarts-tilbud.
Med virkning fra i aften – torsdag den
7. september – lyder startpistolen til
et uforpligtende introkursus over tre
torsdage, hvor nye og potentielle medlemmer kvit og frit kan møde op og
komme i gang med at træne og løbe
regelmæssigt.
Intro-kurset løber over de tre kommende torsdage: Torsdag 7. september
- torsdag 14. september – torsdag 21.
september.
Hver gang med start kl. 17.30 og hver
gang med konsulent René Lange som
den kyndige instruktør.
Mødestedet er DGF-pladsens omklædningslokaler på Waldstrasse i
Flensborg. Løbeklubben under SdU, i
daglig tale kaldet Løbe med SdU, løber
i øvrigt fast hver tirsdag og hver torsdag
kl. 17.30.
Alle er velkommen til at være med i
de tre kommende intro-aftener, men
det er også OK at kigge forbi bare én
enkelt gang.

Løb
med SdU
Nyt begynderhold starter!
Er du interesseret?
Kontakt René Lange (0178-4507403) eller Kaj Andersen (0178-4507405)

Uforpligtende introkursus
7., 14. og 21. september, 17:30-18:30
Mødested: Idrætsparken/DGF-pladsen

www.sdu.de

[KONTAKT]Sprogdebatten blusser
med jævne mellemrum blandt det
danske mindretal i Sydslesvig. For
mindretallets foreninger og institutioner insisterer vedvarende på at holde
sig selv – og hinanden – op på kravet
om tale dansk i dagligdagen og i de
relationer og sammenhænge, hvor det
nu er muligt i en region, hvor det officielle sprog er tysk og, hvor flertals-befolkningen ikke nødvendigvis nærer
den store interesse for at kunne begå
sig på dansk
Det forhold giver vedvarende anledning til et sprogligt dilemma, som i
årevis har banet vejen for kritik, debat
og selvransagelse hos de danske hovedorganisationer i Sydslesvig, der både skal stå på mål for danskheden og
det danske sprog og samtidig holde liv
i et foreningsliv, der både appellerer til
danske og tysksprogede medlemmer,
som gerne vil være en del i fællesskabet; trods de sproglige uoverensstemmelser.
Dilemmaet opleves især hos SdU (Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger),
paraply-organisation for en bred vifte
af idræts-, fritids-’ og ungdoms-foreninger, der alle figurerer som danske foreninger med mulighed for at søge danske støttekroner, der kanaliseres
ud via SdU.
Lige præcis den mulighed og det
forhold, at alle disse foreninger pr.
definition er ’danske’, får ind i mellem
forskellige kræfter til at rynke på næsen og rette en forståelig og berettiget
kritik af SdU’s sprogpraksis.
SdU organiserer nemlig nogle foreninger og afdelinger, hvor antallet af
tysktalende medlemmer, trænere og
instruktører, der hverken taler, skriver
eller forstår dansk, er så stort, at det
daglige foreningsarbejde foregår på
tysk.
”Og det er både svært at forklare…
og forsvare, når der vitterligt er tale
om en officielle danske foreninger i et
dansk mindretalsområde, der gør en
dyd ud af anvende og værne om det
danske sprog”, erkender Anders Kring,
direktør for SdU.
Visse steder er det tyske sprog så indgroet i de pågældende foreninger, at
såvel indmeldelsesblanketterne som
informationsfolderne og foreningens
profil på Facebook er på tysk.
Ja, sågar vedtægterne er nedfældet på
tysk – og ikke på dansk!
”Vi ved også, at den årlige generalforsamling og formandens beretning
visse steder foregår på tysk, fordi de
tilstedeværende ikke forstår eller taler

”Jamen, vi står helt klart med et sprogligt dilemma i SdU. Skal vi insistere så
meget på, at der udelukkende tales
dansk rundt om i alle vores foreninger,
at vi måske taber nogle aktiviteter og
afdelinger på gulvet? Eller kan vi på
en eller anden måde forliges med det
tyske for at fastholde vores spændvidde
af det vigtige ungdoms- og fritidsarbejde for børn og unge i en dansk
kontekst og efter dansk forbillede..?”,
spørger Anders Kring, direktør for SdU.
Organisationen har en ny sprogpakke
i støbeskeen, som drøftes på en stor
høring torsdag den 12. oktober.

dansk. Hvordan skal vi forholde os til
dét ...?”, spørger Anders Kring og ridser problemstillingen endnu tydeligere
op.
Skal SdU som paraply-organisation
gennemføre et ubetinget krav om,
at der skal tales dansk ved træning,
ved møder og generalforsamlinger i
samtlige sine foreninger, og stille krav
om, at de frivillige trænere, hjælpere,
instruktører og bestyrelsesmedlemmer
partout skal lære sig det danske sprog,
med risiko for helt forlader foreningslivet i stedet for?
Eller skal organisationen på én eller
anden måde sikre sig en overordnet
og formaliseret sprogpolitik, der er elastisk nok til at se igennem fingre med
det tyske i det omfang, det er nødvendigt for at holde gang i foreningerne
og fastholde deres idræts- og aktivitetstilbud og det samlede foreningstilbud i
området…?
”Jeg ved det ikke! Men jeg ved, at det
er en følsom problemstilling og en me-

get svær balancegang, hvis vi både skal
tage et behørigt hensyn til kravet om
at være dansk og tale dansk og samtidig opretholde vores mange gode og
nyttige fritids- og idrætstilbud for børn
og unge”, påpeger Anders Kring.
I samarbejde med de folkevalgte medlemmer af SdU’s styrelse har han tidligere på sommeren lagt sidste hånd på
et udkast til en ny ’såkaldt’ sprogpakke
for hele SdU.
Et udkast, som allerede er sendt ud til
de respektive foreningers bestyrelser
og formænd forud for en planlagt høring på Christianslyst tirsdag den 12.
oktober, hvor udkastet skal debatteres
i en bredere kreds.
”Vi kalder det en sprogpakke. Men
oplægget er i virkeligheden et udkast
til en ny overordnet sprogpolitik for
hele SdU og for vores store netværk
af forskellige foreninger. Styrelsen har
formuleret nogle overordnede principper for, hvordan alle vores foreninger

får sendt et signal, der tydeligt viser, at
de er og bliver danske foreninger. At
vedtægter, blanketter, informationsmaterialer, Facebook og hjemmesider
skal som udgangspunkt altid formuleres på dansk. Eventuelt suppleret med
tyske oversættelser i parentes. Og at
vi her fra SdU også står klar med en
hjælpende hånd på dansk til de formænd og bestyrelser, som måske ikke
selv er tilstrækkeligt gode til dansk”,
forklarer Anders Kring.
På foreningslivets vegne bryder han sig
nemlig ikke om tanken om eventuelt
at skulle sige Nej Tak til nye medlemmer eller frivillige forældre, der gerne
vil hjælpe, udelukkende fordi de ikke
er i stand til ”at levere varen” på det
sproglige område.
”Det er vigtigt og nødvendigt at vi får
sendt et stærkere og mere tydeligt
’dansk signal’ ud ad til. Ingen skal
være i tvivl om, at alle foreningerne
under SdU er og bliver danske foreninger. Alle formalia bør være formuleret på dansk. Det samme gælder al
markedsføring, PR og den slags. Helt
klart. Og så skal vi være mere skarpe
på at tydeliggøre overfor vores medlemmer og aktører, at de melder sig
ind i en dansk forening og, at de via
deres medlemsskab og engagement
træder ind i det danske mindretals
fællesskab og samvær. Smutter der en
tysk glose eller en tysksproget instruktør med i farten, må vi tage det med”,
mener direktøren for SdU.
Efter den planlagte høring den 12.
oktober, hvor udkastet til den nye
sprogpakke skal drøftet og debatteres,
er det planen, at styrelsen vil vedtage
en ny og fælles sprogpolitik på vegne
af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

BIBLIOTEKET

En lækkerbisken for
amatør-arkæologer
[KONTAKT]Har Du endnu ikke udlevet din indre Indiana Jones eller drømmer du bare om at finde et forsvundet
guldhorn eller Ruder Konges gamle
benskinne af det pureste guld - eller
måske Egtvedpigens snoede hårnet af
bronze, før hun blev begravet i den
midtjyske muld små 1400 år før Kristi
fødsel, - ja så er der en lækkerbisken
i vente på Flensborg Bibliotek her til
aften.
Klokken 18.30 byder biblioteket velkommen til arrangementet ”På Jagt
med Metaldetektor” med Jan Fischer
fra Landesamt für Archæologie. Han
vil både holde et foredrag om kunsten
at gå på skattejagt i den sorte muld

med såvel metaldetektorer som te-skeer og sund fornuft.
Det er nemlig langt fra alt guld fra
mulden, der glimter og har historisk
værdi.
Omvendt sker det til gengæld ind i
mellem, at menigmand med arkæologiske tilbøjeligheder falder over noget,
der er ret så interessant, når de stikker
snuden i plovfuren i håb om at gøre et
fund eller to.
Tilhørerne til aftenens arrangement
opfordres derfor til at medbringe deres
eventuelle fund og få dem vurderet
af eksperterne. Der er gratis entré og
alle er velkommen.

SSF GOTTORP AMT

Danske
samtaler
på Slesvighus

[KONTAKT]SSF Gottorp Amt og Dansk
voksenundervisning i Sydslesvig indleder i næste uge et nyt sprogkursus
i det danske sprog for deltagere, der
allerede kan noget dansk, men som
gerne vil øve sig endnu mere og blive
lidt bedre.
Kurset – Dansk Samtale-Salon – forlø-

ber over ti torsdags-aftener med start
torsdag 14. september. Her mødes
deltagerne på Slesvighus for at snakke
om aktuelle emner, om filmklip og
forskellige tekster. Suppleret med
indlagte øvelser i dansk grammatik og
sprogforståelse.
Kurset koster sammenlagt 40 euro.

Underviser er Lisbeth Bredholt Christensen, der både kan kontaktes i forbindelse med tilmelding eller konkrete
spørgsmål om kursusforløbet.
Tel. 04621 9786250.
Mail: lisbethbredholt@hotmail.com
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NATKIRKE

De danske kirker er også
ude på gader og stræder
[KONTAKT]Vor Herre Jesus Kristus har
ikke kun lovet os at være iblandt os
søndag formiddag i byens ældste huse,
men overalt og til alle tider. Venter vi
derfor som kirker kun på, at mennesker finder vej søndag formiddag, må
vi ikke undre os, hvis vi kommer til
at vente forgæves. Derfor går vi ud,
også i natten, for at møde mennesker,
der forvilder sig i mørket eller for simpelthen bare at komme i samtal med
dem.
Sådan lyder ledestjernen for den natkirke, som det relativt ny-etablerede
Arbejdsfællesskab af Kristne Kirker i
Flensborg – (Arbeitsgemeinschaft Christlichen Kirchen, ACK FL) – startede
lige før påske med afsæt fra Søndertorv i Flensborg, hvor de deltagende
præster fra gang til gang ’mødes’ i en

gul skurvogn, inden de bevæger sig
ud i aften- og nattelivet for formidle et
uformelt møde mellem Gud og hvermand.
Konceptet kendes blandt andet fra
Aarhus, hvor byens lokale kirker også
er ude i den gode sags tjeneste i de
smalle gyder og mørke aften- og nattetimer, hvor alt kan ske.
”Her i Flensborg er vi indtil videre
kommet så langt, at vi er på gaden én
gang hver fjortende dag. Som regel
fredag og lørdag mellem midnat og
kl. 06.00 om morgenen afhængigt af,
hvor meget ’Leben”, der er. Klokken
03.00 holder vi altid en kort andagt
i kirken”, fortæller Preben Kortnum
Mogensen på vegne af det kirkelige
arbejdsfællesskab, som natkirken er
udsprunget af og som lige nu omfatter

Jesper Hindø, der lægger navn til Jesper Hindøs Trio, er bassist og spiller til dagligt
i Sønderjyllands Symfoniorkester og i flere andre konstellationer. Blandt andet i
orkestret Dreamband.

Biblioteket: Nu skal
flygelet bringes i spil
[KONTAKT]I den blå sal på Dansk
Centralbibliotek i Flensborg står et
stort og flot flygel med en ganske god
klang. Det kommer som regel i spil
ved særlige lejligheder, og når der er
en god anledning til dét.
Men det fortjener er blive brugt noget
mere.
Derfor har biblioteket planlagt en
række små arrangementer hen over
efteråret, hvor flygelet i den blå sal får
en central rolle.
Arrangementerne, der går under overskriften ”En time omkring Flygelet”,
indledes torsdag eftermiddag den 12.
september, hvor Jesper Hindøs Trio
vil optræde en times tid med et repertoire, der spænder fra nordiske sange
af blandt andre Lars Jansson og Jan

Johannsen til danske og svenske viser
plus nogle evergreens fra den righoldige amerikanske sangbog.
Udover Jesper Hindø selv, der spiller
kontrabas, består trioen af pianisten
Adam Lastein Poulsen og trommeslager Bo Valbjørn.
Trioen optræder i stedet for den oprindeligt planlagte – og annoncerede
– koncert med Hanne Hokkerup og
Troels Torstein, der har meldt afbud
på grund af sygdom. Sættes formodentlig på plakaten igen i 2018.
Efter koncerten med Jesper Hindøs
Trio har tilhørerne mulighed for at
tage del i et optaktsmøde forud for opstarten af det nye brugerråd ved Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig.
Arrangementet begynder kl. 16.00.

SSF FLENSBORG AMT

Stor interesse for
fortsætter-dansk
[KONTAKT]Interessen for at blive endnu bedre til dansk er i øjeblikket så
stor blandt menigmand og nytilkomne
medlemmer af det danske mindretal,
at SSF Flensborg Amt har fået mange
flere tilmeldinger end forventet til de
lørdagskurser i fortsætter-dansk under
ledelse af Else Tornbo, som indledes
på Aktivitetshuset i Nørregade lørdag
den 30. september.
På nuværende tidspunkt er tilmeldingerne så mange, at arrangørerne har
oprette ikke bare ét, men hele to hold,
og det betyder, at der lige nu stadig er
nogle ledige pladser at gøre godt med.

Dansk fortsættere er et kursusforløb
over sammenlagt 28 timer fordelt
på fire lørdage fra slutningen af september til starten af december til en
samlet pris af 70 euro. Hver gang i
tidsrummet 9.00-15.00.
Undervisningen er fleksibel og tilpasses den enkelte kursists forudsætninger
og kompetencer i så høj grad som
muligt.
Yderligere informationer og tilmelding
via Dansk Sekretariat for Flensborg
Amt. Tel. 0461-14408-156. Mail:
flamt@syfo.de

DSUK

Nutid, historie og kunst i Sydslesvig
[KONTAKT]Såvel Istedløven på Flensborg Gamle Kirkegård som Bjørn
Nørgaards kunstneriske udsmykning af
Helligåndskirken, Husum kirke og den
dansk-tyske avisredaktion på Flensborg
Avis indgår som en del af programmet,
når organisationen Danske Sømandsog Udlandskirker (DSUK), Viborg Stift,
Salling Kirkehøjskole og Skive-Egnens
Grænseforening arrangerer en fælles
tre-dages udflugt til Sydslesvig i midten
af september måned.
En udflugt med fokus på nutiden, historien og kunsten i det sydslesvigske
og blandt det danske mindretal syd for
grænsen.
Turen, der ledes af forhenværende

sognepræst Henrik Forman, foregår
fra fredag 15. september til og med
søndag den 17. september og følger et
tætpakket program, hvor der udover
de ovennævnte programpunkter også
er indlagt en række oplevelsesmæssige
pitstops ved Brundlund Slot, ved Kobbermøllen i Kruså og ved det danske
centralbibliotek på Nørregade i Flensborg. Deltagerne på turen overnatter
undervejs på Jaruplund Højskole.
Samlet pris: 1.990 for alle tre dage alt
inklusive.
Yderligere information: Henrik Forman – mail: hforman46@gmail.com
eller telefon: 60 72 9017.

27 sognekirker, frikirker og andre lokale kirkeorganisationer.
Det kirkelige arbejdsfællesskab har også med stor succes fået moderniseret
de informationsskilte langs ved t i af
indfaldsvejene til Flensborg, som henviser til den hjemmeside, hvor man
nemt og hurtigt kan få overblik over
alle de aktuelle kristne gudstjeneste
i byen. Som oftest de katolske og de
evangelisk-lutherske gudstjenester,
men ind i mellem også til baptisternes,
metodisternes og de øvrige frikirkers
gudstjenester.
Skiltene er ret unikke for hele Tyskland og det ligger i luften, at idéen vil
blive fulgt op af lignende initiativer
andre steder.
Derudover gennemfører det kirkelige
arbejdsfælleskab også et fast, fælleskirkeligt tiltag én gang om måneden,
hvor højdepunktet i dette kommende
efterår forventes at blive den store
fælles gudstjeneste i Flensborgs største
kirke, St. Nikolai på Søndertorv, tirsdag den 31. oktober - på 500-års-dagen for reformationen.

Den kristne forkyndelse og udbredelsen af budskabet om næstekærlighed
skal ikke nødvendigvis foregår i store,
glamorøse og veludsmykkede kirker.
En gul skurvogn, skænket til det nye
kristne arbejdsfællesskab i Flensborg
af Flensborg Kommune, kan også gøre
det. Skurvognen er base for de lokale
præster, som er aktive i natkirken og
som et par gange om måneden går ud
i nattelivet for at komme i tale med
forvildede sjæle.

SSF STORE SOLT – HANVED – LYKSBORG

Venskabsvisit til Mikkelberg og Danevirke
[KONTAKT]Der vil både være blodig
krigshistorie og moderne billedkunst
på plakaten, når SSF-distrikterne i Store Solt, Hanved-Langbjerg og Lyksborg
endnu engang samles til det årlige
sommertræf med sine venner fra det
centrale Jylland – Grænseforeningens
afdeling i Vejle Vesteregn.
Venskabs-visitten finder denne gang
sted lørdag den 16. september med
start på Danevirkemuseet i Dannevirke udenfor Slesvig. Her får deltagerne
en rundvisning i det gamle historiske
voldanlæg og det tilhørende museum,

inden selskabet fortsætter videre til
Mikkelberg – Nordisk Center for Kunst
og Cricket – i Hatsted. Kun afbrudt
af en fælles frokost på Historischer
Gasthof Rothenkrug i nærheden af
Danevirke.
På Mikkelberg vil der også være en
rundvisning, der rundes af med et stort
kaffebord.
Bestyrelserne for de tre SSF-distrikter
opfordrer naturligvis deres respektive
medlemmer til at deltage i venskabsmødet, så de også kan opleve samværet og fællesskabet med vennerne fra

det midtjyske. SSF-medlemmer skal
slippe 20 euro for at være med (NB:
Børn gratis), mens ikke-medlemmer og
børn skal betale 30 euro.
Tilmelding: Nikolaj Nielsen – Tel.
017693199782 – Mail: Nikolaj@
knielsen.net.
Eller ved formand for SSF distrikt St.
Solt (Monica Jansen) og SSF distrikt
Lyksborg (Lis Bewernick). Med tilstrækkeligt mange tilmeldte arrangeres
fælleskørsel.

SSF EGERNFØRDE

Nedtælling til årets
Lanterneplakat i Egernførde
[KONTAKT]Det er ved at være sidste
udkald, hvis Du vil være med i konkurrencen at designe den officielle
plakat til Årets Lanterneoptog 2017 i
Egernførde.
Bestyrelsen for SSF Egernførde har vanen tro udskrevet en plakatkonkurrence, hvor store som små med kreative
evner kan give deres bud på, hvordan
årets plakat denne gang skal se ud.
Fristen for at være med er 11. september kl. 12.00 – altså mandag middag i
næste uge.
”Som så mange gange før tidligere
kårer vi to vinderplakater. En lanterneoptogs-plakat for de mindste, udført
af et barn i børnehave-alderen. Og
en plakat for de store – altså børn og
elever, som går i skole eller for den
sags skyld ældre,” klarer Fred Witt,
formand for SSF Egernførde.
Han tilføjer, at plakatkonkurrencen
også er åben for bidrag fra børn og
elever ved Risby Danske Skole. Konkurrencen plejer, ifølge Fred Witt, at
være en ret populær blandt medlemmerne af det danske mindretal i lokalområdet, selv om interessen godt kan

svinge fra år til år.
”Nogle år har vi ikke så mange forslag
at vælge i mellem. Men vi har til gengæld også været ud for et par sæsoner,
hvor interessen for deltage har været
overvældende stor. Endda helt oppe
på 40 indsendte plakatforslag. Det
kunne da være sjovt, om vi kan slå
den rekord i år. Også selv om tiden er
knap og der kun er få dage tilbage at
gøre godt med,” fortsætter Fred Witt.
Han præciserer, at plakatforslagene
skal udføres og afleveres i A3-format
på højkant for at komme i betragtning.
Desuden skal ophavsmanden huske at
skrive sit navn på bagsiden.
”Det er nemlig strengt forbudt at sætte
sit navn på forsiden af plakaten. Sker
det, bliver forslaget kasseret på forhånd og kommer slet i med i bedømmelse uanset, hvor smuk og veludført
plakaten er”, påpeger formanden for
SSF Egernførde.
Bestyrelsen belønner hver vinderplakat
med en økonomisk præmie på henholdsvis 50 euro for den ældste gruppes vedkommende, mens det bedste
bidrag fra småbørnenes side honoreres

Årets LANTERNEPLAKAT 2017
skal findes!

gælder også for
Risby Danske Skole
Har du eller din klasse/børnehave lyst til at designe plakaten, så er det din chance NU. En plakat
for elever og en for børnehavebørn. Dit/jeres forslag skal afleveres på sekretariatet senest den
11.09.2017 kl. 12.00 i A3 størrelse i højformat. (HUSK AT SKRIVE DIT NAVN PÅ BAGSIDEN).
Vinderpræmien er på 50,- euro, børnehaveplakaten får en præmie på 25,- euro. Desuden bliver
det omtalt i Flensborg Avis – med billede. De seneste års plakater hænger i Medborgerhuset,
hvis du vil lade dig inspirere.

Held og lykke til jer alle!!!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
SSF Egernførde

med 25 euro.
Vinderplakaterne fra de tidligere års
Lanterneoptog i Egernførde kan ses i
en permanent udstilling i Medborgerhuset.
NB: Sidste udkald for at være i år
er mandag er den 11. september kl.
12.00. Afleveres på SSF’s amtssekretariat i Medborgerhuset på H. C. Andersens Vej i Egernførde.

