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Nu mangler vi bare 
en million underskrifter

[KONTAKT] ”Yes – vi klarede den! 
EU-kommiionen har givet sig og regi-
stret vores mindretals-projekt som et 
officielt borgerinitiativ. Nu mangler vi 
bare en million underskrifter… og det 
er ikke spor urealistisk!”.
Begejstringen var stor og til at tage 
og føle på, da FUEN og den nedsatte 
borgerkomité for de europæiske min-
dretal i sidste uge rykkede ind i et fest-
klædt Mindretallenes Hus i Flensborg 
for at markere EU-kommissionens 
pludselige goodwill overfor den pakke 
af generelle og overordnede mindre-
talsspørgsmål, – Minority SafePack 
Initiative (MSPI) - som kommissionen 
hidtil har afvist.
Med friskskænket sekt i champagne-
glassene, specialdekorerede MSPI-ka-
ger og andet mundgodt på bordene 
havde FUEN inviteret alle de aktører 
og kræfter fra både BDN, SSF, Flens-
borgs overborgmester og Landdagens 
udpegede mindretals-kommitterede, 
som har arbejdet for sagen, til en fest-
lig markering af den foreløbige ’sejr’ 
over EU-Kommisionen.
Efter fire års ihærdigt benarbejde på 
både politisk niveau og på de diplo-
matiske linjer er det lange maratonløb 
med kurs mod EU-Kommisionens bo-
nede gulve i Bruxelles overstået med 

glans.
Men der lang vej endnu.
Inden for det næste års tid skal der 
indsamles ikke færre end én million 
underskrifter blandt helt almindeli-
ge, menige europæiske borgere, før 
EU-kommisionen for alvor kan tages 
på ordet og officielt behandle de 
overordnede rettighedsspørgsmål på 
de europæiske mindretals vegne, som 
MSPI-initiativet indeholder. 
”En million underskrifter er mange. 
Men det er bestemt ikke en umulig 
opgave. Tværtimod. Jer er overbe-
vist om, at vi nok skal nå målet. Ikke 
mindst, fordi vi og FUEN allerede nu 
er godt i gang med at aktivere deres 
store netværk af mindretals-grupper og 
foreninger rundt om i hele Europa,” 
lød det optimistisk fra borgerkomi-
téens formand, Hans Heinrich Han-
sen, der tidligere har stået i i spidsen 
for FUEN.
Renate Schnack, ministerpræsidentens 
udpegede mindretals-kommitterede 
for Slesvig-Holsten, og Flensborgs 
bypræsident, Swetlana Krätzschmar, 
fortsatte i samme spor i deres taler, 
hvor de begge lagde vægt på, at min-
dretals-spørgsmål og mindretals-rettig-
heder og den stigende mangfoldighed 
rundt om i Europa allerede nu er 

synlig på den europæiske dagsorden, 
og givetvis vil blive endnu mere synlig, 
når kendskabet til Minority SafePack 
Initiative og den forestående under-
skriftindsamling bliver kendt og spredt 
og udbredt.
Med til det forløb hører, at Sydsles-
vigsk Forening (SSF) arrangerer en 
politisk høring om MSPI-projektet på 
Christiansborg onsdag 19. april, hvor 
FUEN’s præsident, Loránt Vincze, og 
den danske kirke- og kulturminister 
Mette Bock vil være til stede.  Der-
udover er en lang række danske po-
litikere og Folketingsmedlemmer fra 
blandt andet Udenrigspolitisk Nævn, 
Europaudvalget, Ministerrådet, Euro-
paråds-Delegationen og flere andre 
udvalg blevet inviteret.
Formålet med høringen er at øge 
kendskabet og forståelsen blandt de 
danske politikere, beslutningstagere, 
presse og offentlighed om de europæ-
iske mindretals helt legitime ret til også 
at få deres rettigheder og overordne-
de forhold anerkendt og behandlet i 
EU-regi.

VIP-smalltalk omkring det runde bord, inden der officielt blev skålet og gratuleret over EU-Kommisionens pludselig goodwill 
overfor Minority SafePack-initiativet. Fra venstre Hinrich Jürgensen (BDN), Renate Schnack (mindretals-kommitteret), bypræsi-
dent Swetlana Krätzschmar, Susan Schenk (FUEN), Hans Heinrich Hansen (borgerkomitéen) og generalsekretær Jens A. Chri-
stiansen.    (foto: SSF)

”Én million underskrifter er en stor 
mundfuld. Men vi er ikke bange for at 
sætte tænderne i store udfordringer. 
Jeg er overbevist om, at vi nok skal nå 
målet indenfor det næste år”, lød det 
optimistisk fra Hans Heinrich Hansen 
før han satte tænderne i denne spe-
cialpyntede MSPI-cookie. (Foto: SSF)

Glade og begejstrede tilhængere af mindretalsinitiativet var mødt i Mindretallenes 
Hus, da den foreløbige sejr over EU-Kommisionen blev fejret sidste torsdag.

  (Foto: SSF) 

[KONTAKT] En kæmpe succes! 
Så enkelt kan det siges.
Fire års anstrengelser for få 
europæisk mindretalspolitik an-
erkendt som et officielt EU-anlig-
gende er i de seneste uger kom-
met et stort skridt nærmere.
EU-Kommisionen, der hidtil 
hårdnakket har givet den kol-
de skulder til den pakke med 
centrale og overordnede min-
dretals-spørgsmål,  - Minority 
SafePack Initiative (MSPI) - som 
FUEN og en særlig borgerkomi-
té har anmodet om at få sat på 
EU-kommissionens dagsorden 
som et såkaldt borgerinitiativ, 
slog for små tre uger siden en ve-
ritabel koldbøtte og har nu plud-
selig anerkendt anmodningen 
fra de europæiske mindretal og 
registreret MSPI-initiativet som et 
officielt borgerinitiativ. 
Dog på den sædvanlige betin-
gelse, som også gælder for alle 
andre EU-borgerinitiativer:  At 
initiativtagerne indenfor ét år kan 
indsamle én million underskrifter 
fra menige EU-borgere, som med 
navn og underskrift tilkendegiver, 
at det konkrete borgerinitiativ 
skal behandles af EU-Kommisi-
onen. 
I dette tilfælde med officiel virk-
ning fra mandag 3. april 2017 – 
og ét år frem!
Umiddelbart en kort frist og en 
stram deadline til så mange un-
derskrifter, men det er bestemt 
ikke urealistisk. 
Først og fremmest fordi, at FUEN 
allerede har kridtet skoene og 
iværksat en massiv PR- og kam-
pagne-indsats i hele sit netværk, 
der bandt andet består af cirka 
90 mindretalsgrupper og for-
eninger rundt om i hele Europa. 
Her vil Minority SafePack Initiati-
ve (MSPI) blive præsenteret, eks-
poneret og synliggjort så intensivt 
via de gængse medier, via de 
sociale medier og alle øvrige me-
dier, at både beslutningstagere, 

VIP’s og helt almindelige borgere 
til sidst vil skrive under på, at 
Kommisionen kommer til at hol-
de sit nye løfte om at behandle 
og drøfte de indsendte centrale 
og overordnede spørgsmål for de 
europæiske mindretal.
Men inden da blev EU-Kom-
missionens anerkendelse af 
MSPI-initiativet, som det fremgår 
andet steds på denne side, fejret 
med glæde og begejstring under 
en uformel sammenkomst i Min-
dretallenes Hus torsdag i sidste 
uge.
En sammenkomst, hvor der bå-
de blev skålet, holdt takketaler 
og sagt tak for indsatsen til de 
mange kræfter og den ihærdige 
indsats, som har banet vejen for, 
at mindretals-initiativet nu er 
mere inde i EU-varmen end no-
gensinde før.  Sammenkomsten 
var også startskuddet på den sto-
re – men bestemt ikke umulige - 
opgave, det vitterligt er at få ind-
samlet én million underskrifter i 
løbet af det næste års tid.
Fra SSF’s side er der også stor 
glæde og begejstring over den 
nyeste positive udvikling i sagen. 
I samarbejde med Bund Deuts-
cher Nordschleswiger (BDN) og 
DialogForum Norden gennemfø-
rer SSF den offentlig politisk hø-
ring på Christiansborg om Mino-
rity SafePack Initiative.  Høringen 
finder sted onsdag efter påske 
(19. april 14.00-15.30).  Her vil 
blandt andet FUEN’s præsident, 
Loránt Vincze, og den danske 
kirke- og kulturminister Mette 
Bock være til stede for at oriente-
re de mange politikere, udvalgs-
medlemmer og Folketingsmed-
lemmer, som forlods er inviteret, 
om behovet for om ikke en 
fælles EU-politik så idet mindste 
en fælleseuropæisk holdning til 
mindretallenes grundlæggende 
rettigheder og særlige behov for 
beskyttelse. 

EU bøjer sig for 
mindretals-initiativ

Nye temaophold på Bennetgård
Med Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig som for-
midler tilbyder Bennetgård Hvilehjem ved Vojens nu 
en række nye temaophold med fokus på diabetes, 
smukke haver, litteratur og julehygge. 

Ældrefest med hygge og højt humør 

Hos St. Knudsgildet er der tradition for at byde for-
året velkommen med en gevaldig ældrefest. Dette 
år var ingen undtagelse! 

Nødråb sikrede Påske-lotto på Sild
Sygdom er hver mands eje. Men når alle rammes på 
én gang, er selv årelange traditioner i fare. Med akut 
hjælp fra nye frivillige hjælpere blev årets klassiske 
Påske-lotto på Sild reddet på målstregen.



Styrk vores
mindretal - 
skaf et nyt SSF-medlem!
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DANSK SUNDHEDSTJENESTE

VESTKYSTKULTUR

DANSK KIRKE I PÅSKEN

LUTHER

16.
Borgerforeningen: Dronningens fød-
selsdag fejres på Dansk Alderdoms-
hjem kl. 14.15

18.
SdU: Fantasylejr efter læsefestivalen 
på Christianslyst 18.-21.4.
Skovby Seniorklub: Hyggeeftermiddag 
i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i 
forsamlingshuset kl. 19-22

19.
SSF – Det Humanitære Udvalg: Fore-
drag med Birger Kledal om ”Martin 
Spangsberg” på Flensborghus kl. 
14.30
Lyksborg Seniorklub: Hyggeeftermid-
dag i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oks-
bøl Forsamlingshus kl. 19

SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i for-
samlingshuset kl.15.30
Rendsborg/Egernførde og Gottorp 
amter: Fælles ældreeftermiddag med 
fælles kaffebord, underholdning ved 
duoen Lund & Vogel og tombola i 
estaurant ”Zur Linde”, Alt Duvenstedt 
kl. 15

20.
SSF Flensborg by: Bygeneralforsamling 
på Flensborghus kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Sang-
eftermiddag i Møllebro Forsamlings-
hus kl. 15
SSF-distrikt Gettorp: Keglespil i ”Lin-
denkrug” i Großköningsförde kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos 
Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i 
forsamlingshuset kl. 15

Egernførde, 19, Mønsted,
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 17, Jacob-
sen
FL Sct. Hans / Adelby Kirke, 18, 
Dal / Stadtland, dansk / tysk
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 9.00, Hougesen, 
skolegudstj.
FL Sporskifte, 10, Hougesen, 

skolegudstj.
Frederiksstad, 19, Vogel
Gelting, 15, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Egeris
Læk, 18, Knudsen
Rendsborg, 17, Brask
Slv. Ansgar, 17, Olesen
Sønder Brarup, 18, Steen
Tarp, 19, Treschow-Kühl
Valsbølhus, 17.30, Rønnow

Langfredag, den 14. april 2017, 
Matt, 27, 31-56 eller Mark. 15, 
20-39
Arnæs, 10, Korsgaard
Aventoft Menighedshus, 10, 
Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 12, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Dal, fælles i 

SH 
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Freienwill, 15, Steen
Harreslev, 11.30, Mogensen
Husum, 15, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Rendsborg, 16, Brask
Slv. Ansgar, 15, Olesen
Store Vi kirke, 10, Rønnow
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

Påskedag, søndag den 16. april 
2017, Mark. 16, 1-8 
Bredsted, 14, Parbo
Dedsbøl Apostelkirke, 10, Parbo
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 6, Mogensen
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted, 
kirkekaffe
FL Sct. Hans,10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte,10,Hougesen
Garding, 9.30, Jørgensen
Harreslev, 11.30, Mogensen

Kappel,10, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Medelby skole, 9.30, Rønnow
Rendsborg , 11.30, Brask m. dåb
Skovlund forsamlingshus, 11, 
Rønnow
Slv. Ansgar, 10, Olesen
Sørup Sognekirke, 9.30, Steen
Tarp, 10, Treschow-Kühl
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen, 
dansk / tysk   

Anden Påskedag, mandag den 
17. april 2017, Luk. 24, 13-35 
FL Ansgar Kirke, 10, fælles i Hel-
ligåndskirken
FL Helligåndskirken, 10, Jacob-
sen
FL Sct. Hans, 17, Dal

FL Sct. Jørgen, 17, Dal, fælles i 
Sct. Hans
Frederiksstad, 9.30, Vogel
Holtenå, 10.30, Mønsted
Husum, 11, Vogel
Jaruplund, 10, Treschow-Kühl

[KONTAKT]Lev godt med Diabetes.
På tur i det gamle Grænseland.
Litteratur-Uge.
Julehygge på Bennetgaard og Omegn.
Ja, sådan lyder overskrifterne på en 
lille håndfuld helt nye tilbud fra det 
sønderjyske rekreationshjem Bennet-
gård Hvilehjem i Københoved syd for 
Vejen. Et hjem, der har specialiseret 
sig i at skræddersy og tilrettelægge 
gæsteophold for seniorer og ældre 
med hang til hyggeligt samvær, kreativt 
arbejde, håndarbejds-sysler, foredrag, 
motion, udflugter, spadserertur og fæl-
lesoplevelser ud af huset.
Med Dansk Sundhedstjeneste i Syd-
slesvig som formidler har Bennetgård 
gennem flere år også været en popu-
lær og velbesøgt destination for adskil-
lige grupper af ældre fra det sydsles-
vigske, der – som omtalt i sidste uges 
KONTAKT – står på spring til endnu 
et af de lange ti-dages gæsteophold på 
Bennetgård med fuld forplejning og 
masser af hyggeligt samvær.
Men allerede i næste måned spiller 
Bennetgård ud med et nyt tiltag, der 
henvender sig til målgruppen af voks-
ne på alle alderstrin, der tænder på et 

gensyn med det sønderjyske og dansk-
kultur i det hele taget.
Nyheden er en lille håndfuld såkaldte 
tema-ophold af fire eller fem dages 
varighed. 
Enten fra mandag til fredag eller fra 
fredag til mandag.
Først tema-ophold finder sted fra 5.-8. 
maj og hedder ”På Tur i det Gamle 
Grænseland”.  Her indgår blandt 
andet et besøg på Grænsemuseet 
i Christiansfeld med en tilhørende 
guidet gåtur på et stykke af den gamle 
genskabte grænsevej.  En rundvisning 
i Skibelund Krat. Et besøg på Rødding 
Højskole med foredrag og kaffe, en 
køretur langs Kongeåen med pitstop 
ved Frihedsbroen og huset ’ Frihe-
den’ plus et besøg på ejendommen 
Bejstrupgård med et anegalleri og for-
tællinger om Kloppenborg-familien er 
også med i programmet.  Hjemme på 
Bennetgård er der lagt tid og plads in-
de til kreativt arbejde, gruppearbejde 
og Grænselands-spil.
I slutningen af juli måned følger te-
maophold nummer to: Lev Godt med 
Diabetes.
Her centrerer aktiviteterne sig primært 

om fysisk aktivitet som krolf, gymna-
stik, yoga, fitness, folkedans, fælles-
sang plus diverse havebesøg i smukke 
lokale haver. Ledetråden under dette 
ophold er livsglæde trods diabetes, og 
undervejs skal hele holdet med en tur 
i køkkenet for at bage, sylte og tilbere-
de lækre sundhedsrigtige salater til folk 
med forhøjet blodsukker.  
Ja, der er sågar indlagt et gæstebesøg 
af en sygeplejerske, der også ved no-
get om, hvordan man holder sin dia-
betes i ave. 
I oktober og december måned følger 
yderligere to temaophold på Ben-
netgård.  Den første i form af en Lit-
teratur-uge, men den sidste ligger så 
tæt på julen, at temaet naturligvis er 
Julehygge.
Alle fire temaophold formidles her i 
Sydslesvig af Dansk Sundhedstjeneste, 
der kan kontaktes af alle, der er inte-
resseret i at høre mere om de nye til-
bud fra Bennetgård.   Enten via sund-
hedstjenestens hjemmeside (www.
dksund.dk), via mail (info@dksund.
dk) eller telefonisk på nummer 0049 
(0)461 570580.

Nye tilbud fra Bennetgård 

Det sønderjyske rekreationshjem Ben-
netgård Hvilehjem ved Vejen lancerer 
her i 2017 en lille håndfuld kortere te-
ma-ophold af enten fire eller fem dages 
varighed, der naturligvis også henven-
der sig til ældre og seniorer i Sydslesvig.  
Formidler er Dansk Sundhedstjeneste, 
der i forvejen også står for at formidle 
hjemmets velkendte og populære gæ-
steophold. 

Tag Luther på ordet...!
[KONTAKT] ”At diskutere med en 
jøde er som at slå på en ambolt med 
et strå!” 
Citat: Martin Luther, og hvad mente 
den store reformator egentlig med 
dét..?
Ja, det er blot et af de mange spørgs-
mål, som provst Viggo Jacobsen og 
pastor Jacob Ørsted ved  Helligånds-
kirken i Flensborg vil forsøge at give 
svar på under aftenens arrangement i 
menighedslokalerne på Stuhrsallé 17. 
Arrangementet hedder ’Vi læser Lu-
ther og siger Hov..!”
Undervejs vil deltagerne også komme 
nærmere ind på, hvad der egentlig 
står i 95 teser, som Martin Luther i sin 
tid bankede op på kirkedøren i Wit-
tenberg med afstikkere til nogle af de 
mange andre tekster, der kom fra hans 
hånd.
Luther-mødet finder sted i aften og 
begynder kl. 19.00.

Bangladesh-aften 
mit Reis und Curry 
[KONTAKT] Menuen er naturligvis 
indisk, når Bangladeshkredsen under 
Flensborg Y’s Men inviterer til Bangla-
desh-aften I Ansgarkirkens lokaler på 
Aabenraagade 25 i Flensborg første 
onsdag efter påske.  
Arrangementet er åbent for alle, og 
de, der møder op, kan se frem til en 
god portion ris og karry, inden Morten 
Mortensen fra Y’s Men-klubben vil in-
formere om arbejdet og den aktuelle, 
opdaterede situation omkring kostsko-
len i Bangladesh.
Informationen suppleres med nye 
og friske billeder fra Olle Rinnebergs 
hånd.  
Bangladesh-aftenen finder sted onsdag 
19. april kl. 17.30.  
Tilmelding og yderligere oplysninger 
ved Morten Mortensen (tel. 0461-
16098686 eller mail. Morten.chr.mor-
tensen@gmail.com) 

[KONTAKT] I kølvandet på en særde-
les vellykket Gasolin-aften med Øster 
Gasværk for små tre uger siden er 
Vestkystkultur nu klar til at skrue op 
for forstærkerne endnu engang, For 
anden gang i træk med af dansk rock-
musiks store navne på plakaten: 
Nemlig vestjyden Johnny Madsen. 
Udover at være på toppen af den 
danske musikscene i mere end 30 år 
som en fomidabel og flittig sangskriver 
er Johnny Madsen tillige en farvestrå-
lende billedkunstner med eget galleri 
på Fanø, hvor han forresten også er 
en vellidt, velkendt og særdeles vel-
spillende skikkelse på øens golfbane, 
hvor den drilske vind fra havet har det 
med at være lige så genstridig som den 
langhåret marehalm, der omgiver ba-

nens 18 huller.
Desværre er det ikke Johnny Madsen 
selv, som finder vej til Frederiksstad til 
det næste arrangement i Vestkystkultur 
- fredag 28. april. 
Det er derimod orkestret Johnny 
Madsen Jam, som tidligere har optrådt 
med stor succes på de sydslesvigske 
breddegrader. 
Bandet spiller rock og bluesrock af 
præcis samme skuffe og med præcis 
samme tekster og musikalske råhed 
som Johnny Madsen selv. 
Koncerten starter kl. 20.00, og SSF 
Husum og Ejdersted, der arrangerer 
koncerten i fællesskab, tilbyder sine 
medlemmer kørsel til og fra Frederiks-
stad, hvis der er tilslutning nok til at 
fylde en minibus.

Vestjysk rock á la Madsen

Johnny Madsen Jam   -     
Efter sigende et sjældent foto af bandet Johnny Madsen Jam, der langt hellere vil 
fotograferes, når fyrer den på scenen med sange og musik af forbilledet Johnny 
Madsen. Fredag 28. april runder bandet forårets program af hos Vestkystkultur.

Gudstjenester
Skærtorsdag, den 13. april 2017, Matt. 26, 17-30

Y's MEN



90 ÅR

MARGRETHE II

AFLYSNING

ST. KNUDSGILDET

KUNST-VENNER
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HÆDER

[KONTAKT] Når foråret nærmer sig, 
er der tradition for, at brødrene i St. 
Knudsgildet inviterer de ældre med-
borgere i St. Hans Sognet til forårsfest 
på St. Knudsborg sammen med bebo-
erne fra Dansk Alderdomshjem plus 
beboerne i pensionistboligerne. 
Således var det naturligvis også i år. 
Vejret var skønt, Dannebrog var hejst 
og stemningen helt i top hos de cirka 
60 fremmødte, som deltog i ældrefe-
sten første lørdag i denne måned.
For gangbesværede blev der igen i år 
organiseret taxakørsel, og programmet 
var lige så traditionelt, som det plejer 
at være.  
Midtpunktet var et stort bingospil med 
masser af dejlige gevinster; sponsore-

ret af gavmilde brødre. Alle gevinster 
passede til årstiden og som hånd i 
hanke til tiden og til festens motto: 
Forår på St. Knudsborg, hvor gildets 
kaptajn havde trukket det store læs 
sammen med Lilo.
Nævnes skal også hovedgevinsten 
i bingospillet: En kæmpe gavekurv, 
skænket af gildebroder Jørgen Kristen-
sen.
Gildekansleren Hans Uwe Harck bød 
velkommen og takkede også de øvrige 
brødre, der have givet en hånd med 
under forberedelserne.
Kansleren kom ind på traditionen i 
denne sammenkomst, der begyndte 
for årtier siden med, at brødrene delte 
julepakker ud til trængende ældre i 

sognet. Dette sociale arbejde har altid 
stået i fokus for brødrenes virke, og er 
den dag i dag stadig en del af broder-
skabets formål.
Kansleren sluttede sine velkomstord af 
med at nævne, at den trappelift som 
har stået højt på ønskesedlen i mange 
år, nu bliver en realitet efter lige så 
mange års forberedelser. 
Det faldt i god jord hos mange af de 
tilstedeværende. Projektet med at 
etablere trappeliften starter i løbet af 
sommeren.
Det er ligeledes blevet en tradition, at 
der indgår musikalsk underholdning 
under ældrefesten, idet Torben og 
Louise Harck – henholdsvis fætter og 
kusine på 17 og 15 år – for tiende 
gang i træk spillede på gildets flygel til 
de forskellige fællessange. 
Gildet fik i sin tid et næsten 100 år 
gammelt flygel forærende af præstefa-
milien Buur i Haderslev, og det bliver 
stadigt brugt flittigt. Ja, faktisk mere og 
mere.
Efter cirka tre timer gik alle hvert til 
sit med gode minder om et dejligt 
samvær i sindet og endnu en vellykket 
ældrefest på St. Knudsborg.
Gavekurven blev vundet af Käthe Ja-
cobsen, Batterigade 67.

Stort rykind til forårets 
ældrefest hos St. Knuds

Gildekaptajn Peter Rogg takker Torben og Louisa Harck for endnu en omgang god musikalsk underholdning.

[KONTAKT] Mikkelberg – Center for 
Nordisk Kunst og Cricket – ser efter alt 
at dømme ud til at overleve som det 
eneste reelle kraftcenter for kunst og 
kunsterisk virke i hele Sydslesvig.  
Også selv om centrets kunstafdeling 
stort set har ligget underdrejet, siden 
Mikkelbergs grundlægger og daglige 
leder, Henry Buhl, døde sidste år.
Under navnet ’Mikkelbergs Venner’ 
lykkedes det for et par uger siden at 
stable en helt ny støtteforening på 
benene, der stille og roligt – og på for-
skellig vis – vil ’genoplive’ Mikkelberg 
som det omdrejningspunkt for kunst-
nerisk udfoldelse og foretagsomhed, 
som stedet udviklede sig til under 
Henry Buhls ihærdige og entusiastiske 
ledelse.
”Naturligvis med plads og råderum til 
cricket, som også var en af grundlæg-
gerens store personlige lidenskaber og 
som stadigvæk har base, træningsfaci-
liteter på Mikkelberg og på den crick-
etbane, som Henry Buhl anlagde side 
om side med den omfattende afdeling 
for kunst”, fortæller en af initiativtager-
ne til den nye støtteforening, Maike 
Lohse. 
Hun blev i øvrigt både valgt til besty-

relsen og som formand under den stif-
tende generalforsamling tirsdag aften i 
forrrige uge. 
Den øvrige bestyrelse består af Birgit 
Holthusen (kasserer), Sönke Hansen 
(næstformand), mens Jette Weigelt 
blev valgt som bisidder.  Til revisor 
valgtes Manfred Nissen og Helene von 
Guenneau.
Godt 30 interesserede var til stede 
under den stiftende generalforsamling, 
der valgte Jon Hardon Hansen som 
ordstyrer og mødeleder, og efter lidt 
snak frem og tilbage plus et par redak-
tionelle ændringer, lykkedes det også 
at godkende det forslag til vedtægter, 
som Maike Lohse forlods havde for-
muleret hjemmefra. 
Forsamlingen bestemte endvidere, at 
enkeltpersoner skal slippe 13 euro om 
året for at være medlem af Mikkel-
bergs Venner, mens et medlemskab 
for par løber op i 20 euro.
”Som medlem af Mikkelbergs Venner 
følger der naturligvis nogle ’kunstneri-
ske’ fordele i forhold til ikke-medlem-
mer. Eventuelt en lavere entrépris til 
de kunstudstillinger, arrangementer og 
øvrige events på Mikkelberg, vi påtæn-
ker at sætte i gang. Men der kan med 

tiden også blive tale om andre med-
lemsfordele”, fortsætter Maike Lohse 
og tilføjer, at den nyvalgte bestyrelse 
meget hurtigt vil trække i arbejdstøjet 
for at få konkretiseret nogle af sine 
mange planer og idéer på Mikkelbergs 
vegne. 
”Vi er nødt til at udføre tingene step-
by-step og stille og roligt finde ud af, 
hvor langt vores kræfter og økonomi-
ske formåen rækker i første omgang, 
og så bygge mere og mere på hen ad 
vejen!”
Maike Lohse kan i øvrigt oplyse, at de 
første 35-40 medlemmer allerede har 
meldt sig ind i den nye støtteforening - 
Mikkelbergs Venner. 
”Den første snes medlemmer var til 
stede under den stiftende generalfor-
samling og meldte sig ind på stedet. 
Men siden har yderligere 15-20 med-
lemmer meldt sig under fanerne via 
telefon eller ved at sende en mail, og 
det er bestemt et opmuntrende signal, 
at så mange andre end os selv synes 
det er vigtigt at sikre Mikkelberg som 
det eneste kunstcenter i Sydslesvig,” 
lyder det taknemmeligt fra Maike Lo-
hse.    

Lys forude for Mikkelberg

Johannes og Elfirede Hinz, gamle ken-
dinge fra tidligere distrikt 15, elsker at 
spille bingo. 

[KONTAKT] 90 års fødselsdage er no-
get, de fleste danskere og andre med 
adgang til dansk fjernsyn forbinder 
med nytårsaften, når den tyskprodu-
cerede teatersketch ”90 års fødsels-
dagen’ med skuespillerne Freddie 
Frinton og May Warden i rollerne som 
tjener James og Miss Sophie ruller over 
skærmen kort før, nytårsklokkerne 
bimler og festfyrværkeriet af romerlys, 
raketter og knaldperler brager det nye 
år velkommen.
Anderledes roligt går det givetvis for 
sig, når kirkeklokkerne i Jaruplund rin-
ger ind til festgudstjeneste 2. påskedag 
– mandag 17. april.
Denne dag markerer den lokale me-
nighed og kirke nemlig sin egen 90 års 
fødselsdag.  For præcist 90 år siden 
blev den allerførste gudstjeneste i Ja-

ruplund gennemført i Jaruplund Skoles 
kirkesal, forrettet af pastor Carl Noack 
fra Flensborg, fordi sognet i Jaruplund 
dengang hørte under Flensborg.
Først ganske mange år efter – i efter-
året 1969 – lykkedes det at færdiggøre 
en regulær kirke i Jaruplund, der 
tilmed blev indviet på samme dag 
som den lokale danske børnehave, 
og blot 30 år senere var menigheden 
blevet så stor, at kirken fra ´69 ikke 
længere slog til. Den blev derfor er-
stattet med den nuværende Jaruplund 
Kirke, hvor mandagens forestående 
festgudstjeneste starter klokken 10.00. 
Her medvirker Ditte Freiesleben med 
sang, og efter gudstjenesten markeres 
90-året med fødselsdagskaffe for alle 
fremmødte. 

Fødselsdags-gudstjeneste 
i Jaruplund Kirke

[KONTAKT] Man fristes til at skrive ’sa-
me procedure as always’, når Borger-
foreningen Flensborg – som så mange 
gange før – markerer Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II’s fødselsdag 
den 16. april, som denne gang falder 
påskedag.
Og så alligevel ikke. 
For det traditionelle arrangement med 
sammenkomst på Dansk Aldersdoms-
hjem på Nerongsallé og med tilhøren-
de kaffebord i samlingslokalet indledes 
denne gang med den lige så traditio-
nelle fællessamling ved Dronningens 
Eg anno 1990 kl. 14.45.  

Deltagere og andre interesserede skal 
være særligt opmærksom på, at tids-
punktet er korrigeret med en halv time 
i forhold til tidligere og i forhold til den 
udsendte invitation. Under det efter-
følgende kaffebord i samlingslokalet vil 
provst Viggo Jacobsen stå for den offi-
cielle fødselsdagstale behørigt pakket 
ind i en håndfuld velvalgte sange.
Altså:  Markeringen af Dronning Mar-
grethes fødselsdag søndag 16. april 
ved Dansk Alderdomshjem søndag 16. 
april begynder kl. 14.45.

Borgerforeningen markerer 
Dronningens fødselsdag

[KONTAKT] Af helbredsmæssige år-
sager har den prisbelønnede danske 
filmproducerer Ib Tardini været nødt 
til at melde afbud til den ellers plan-
lagte foredrags-aften – ”40 Forrygende 

År i Dansk Film” – i Slesvighus torsdag 
4. maj; arrangeret i fællesskab af SSF, 
Foreningen Norden samt Slesvig og 
Omegns Danske Menighed.

Afbud fra filmproducer

[KONTAKT] Efter indstilling fra det 
tyske statskancelli i Kiel er Hinrich 
Jürgensen, formand for Bund Deuts-
cher Nordschleswiger (BDN), som 
er hovedorganisation for det tyske 
mindretal i Danmark, for nylig blevet 
hædret med den tyske orden Bundes-
verdientskreutz am Bande- En hæder, 
der svarer til det danske Ridderkors. 
Den officielle overrækkelse, som altid 
sker i Forbundsrepublikkens navn, 
foregik i det tyske mindretals central 
forenings- og administrationsbygning 

i Aabenraa, hvor den nuværende ty-
ske ambassadør i Danmark, Claus R. 
Krumrei stod for tildelingen. Hæderen 
gives for Hinrich Jürgensens årelange 
engagement i de forskellige organisa-
tioner og foreninger med relation til 
det tyske mindretal i Nordslesvig og 
for hans særlige interesser for at frem-
me og udvikle nye initiativer indenfor 
bæredygtig og økologisk landbrugsdrift 
på begge sider af den dansk-tysk lan-
degrænse.

BDN’s formand, Hinrich Jürgensen, er fornylig blevet hædret med den tyske stats 
pendent til det danske Ridderkors for sin mangeårige indsats for det tyske mindre-
tal i Danmark.

Ridderkors til formanden 
for det tyske mindretal
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[KONTAKT]  For Helgoland – et godt 
tilbud!
SSF Flensborg Amt er lige nu på banen 
med alle tider familievenlige helda-
ges-udflugt til klippeøen Helgoland, 
der ligger cirka tre timers sejlads ude i 
Nordsøen og godt 70 kilometer nord-
vest for Elbens udmunding.
Helgoland har om nogen sin egen dra-
matiske og omtumlede historie. Øen 
var oprindeligt en del af hertugdøm-
met Slesvig, men kom så på britiske 
hænder, der seriøst overvejede at 
sprænge såvel hovedøen Helgoland og 
den lille nabo-ø Dynen i luften i 1947, 
hvor de indgik som en del af den briti-
ske besættelseszone. 
En overvejelse, der blandt andet er be-
skrevet i romanen De Faderløse af den 
danske forfatter Finn Egeris Pedersen.
Men der er skam også andre gode 
grunde til at aflægge Helgoland en 
visit.  
Helgoland kan og bør opleves på egen 
hånd ved at følge de mange tematiske 
vandrestier, som er etableret på den 

’store’ hovedø, hvis samlede areal 
altså blot udgør én kvadratkilometer. 
Sideøen Dynen er en anelse mindre 
med blot 0,7 kvadratkilometer.
Ikke desto mindre emmer de to øer 
af natur, kultur og historie, som ap-
pellerer til både børn og voksne.  For 
den nette sum af 40 euro er det også 
muligt at tilmelde sig en guidet ø-van-
dring. Tilmeldingen foregår som regel 
undervejs på sejlturen fra fastlandet, 
der tager cirka tre timer. Og der er 
faktisk også mulighed for at prøve en 
tur med Helgolands helt egen ’Insel-
bahn’.
Familieturen med SSF Flensborg Amt 
finder sted lørdag 13. maj med fælles 
bustransport fra Hatlund kl. 06.15 om 
morgenen og opsamling i Flensborg 
og Vanderup Markplads henholdsvis 
klokken 06.40 og 07.00.
Samlet pris:  Voksne medlemmer af 
SSF (48 euro), børn 40 euro, teenage-
re mellem 16-17 år (44 euro), mens 
ikke-medlemmer skal af med 64 uro. 
Forhåndstilmelding til turen senest 
mandag 24. april via Dansk Se-
kretariat for Flensborg Amt (mail: 
flamt@syfo.de) eller på telefon 0461 
14408155/156.

Ta’ hele familien 
med til Helgoland 

Helgoland – Denne forrevne klippevæg 
og den fritstående klippesøjle, der går 
under navnet Lange Anna, er blot en 
af Helgolands mange smukke naturop-
levelser. 

[KONTAKT] Tirsdag efter påske lander 
kalenderen på datoen 18. april, og lige 
præcis den dag er – om nogen – en af 
de helt store historiske mærkedage for 
såvel den syd- og sønderjyske del af 
kongeriget som for hele nationen og 
for de mange ’danske’ syd for græn-
sen.
Vi taler naturligvis om Dybbøldagen, 
den helt store og meget traditions-
bundne mindehøjtidelighed, som fin-
der sted hvert år på Dybbøl Banke til 
minde om de danske soldater, der mi-
stede livet i det sidste afgørende slag 
mod den fysiske stærkere østrigsk-prøj-
siske overmagt, der førte til, at Dan-
mark måtte afstå hertugdømmerne 
Holsten, Slesvig og Lauenborg – altså 
hele Sønderjylland – til Tyskland. 
Stort set lige siden er nederlaget blevet 
markeret på Dybbøldagen med et om-
fattende og daglangt program, der bå-
de byder på officiel kransenedlæggelse 
ved fællesgravene på Dybbøl Banke, 
mindegudstjeneste i Sct. Marie Kirke 
og en sammenkomst i Frihedshallen 
med indlagte taler, kaffebord, fælles-
sang og musikalsk underholdning. 

Med til programmet hører også en fæl-
les frokost i Idrætshøjskolens cafeteria, 
hvor de medvirkende danske og tyske 
foreninger hygger sig sammen med 
kammeratligt samvær og god portion 
gullaschsuppe eller to.
Dybbøldagen arrangeres som så man-
ge gange før af Hærhjemmeværns-
distrikt Syd- og Sønderjylland, som 
denne gang også har sendt en officiel 
invitation til generalsekretær Jens A. 
Christiansen fra Sydslesvigsk Forening 
(SSF). Han har tidligere deltaget i min-
dehøjtideligheden ved Dybbøl Banke 
adskillige gange, når det ikke kollide-
rede med andre pligter og gøremål.
”Dybbøldagen er en både smuk og 
traditionsrig mindehøjtidelighed om 
en meget, meget vigtig og afgørende 
dag i historien. Ikke kun for Sydsles-
vig og det danske mindretal syd for 
grænsen. Men for hele Danmark, og 
det er naturligvis en selvfølge at være 
med og vise vores deltagelse i denne 
begivenhed – uanset om vi er officielt  
inviteret eller ej,” udtaler Jens A. Chri-
stiansen.

SSF deltager på Dybbøldagen 

Historisk og højtideligt på én gang.  
Slaget ved Dybbøl Banke 18. april 
1864 bliver trofast markeret hvert 
eneste år med flaghejsning, kransened-
læggelse ved de faldne soldaters fælles-
grav, taler og opmarcherede soldater.  
En smuk gestus.  
(arkivfoto:  Lars Salomonsen/FLA) 

[KONTAKT] Trods en ildevarslende 
vejrudsigt i de kommende dage, så 
har foråret – og de kriblende forårs-
fornemmelser –nu fået så godt fat, SSF 
Tønning godt tør binde an med sin 
årlige forårsbrunch for medlemmer 
og ikke-medlemmer. Denne gang 

lørdag 29. april kl. 11.00. Det sker på 
Uffe-Skolen, og deltagerne skal melde 
sig til på forhånd senest 20. april.  Som 
sædvanlig gennem SSF-sekretariatet 
på tel. 0481-5493 eller mail: kerstin@
syfo.de.

Forårsbrunch på Uffe-Skolen
[KONTAKT] Med udsigt til 13 nye ele-
ver efter sommerferien og yderligere 
en halv snes stykker i 2018 plus en 
regulær ’eleveksplosion’ på hele 23 
nye poder i 2019 står Hanved Danske 
Skole udenfor Flensborg ikke kun over-
for et regulært børneboom i forhold til 
sine nuværende 60 elever. 
Skolen står også overfor et pladspro-

blem, som er så påtrængende, at der 
som minimum bliver behov for to nye 
klasselokaler, så skolen kan huse fire til 
fem faste klasser mod de tre nuværen-
de klassehold.
Vokseværket kræver en udvidelse af de 
eksisterende rammer; enten i form af 
en helt ny tilbygning eller en pavillon. 
Den første mulighed står øverst på øn-

skesedlen, fordi en ny tilbygning også 
giver mulighed for flere aktiviteter og 
tilbud hos ungdomsforeningen. 
Det stigende elevtal på Hanved Dan-
ske Skole skyldes angiveligt at antallet 
af lokale tilflyttere med tilknytning til 
det danske mindretal er vokset en del i 
de senere år. SSF i Hanved har således 
240 lokale medlemmer. 

Børneboom giver vokseværk 
på Hanved Danske Skole

[KONTAKT]”På grund af sygdom 
blandt vore frivillige trofaste hjælpere 
til SSF Silds påskelotto i Kulturhuset 
List søger vi lige nu nye hjælpende 
hænder. Hvis ingen melder sig, må vi 
desværre aflyse arrangementet!”
Sådan lød den dystre melding til med-
lemmerne af Sydslesvigsk Forening 
(SSF) på Sild de første dage af april 
måned blot få dage før øens traditio-
nelle påskelotto fredag den 7. april.
Og så meldte nye og friske kræfter sig 
i en ruf.
Helga Sauermann, foregangskvinde for 
SSW i List, modtog forbavsende hurtigt 
en masse positive tilbagemeldinger fra 
nye, friske hjælpere, der ikke kunne 
sidde den kritiske situation overhørig. 
Påskelotto-arrangementet, der afvik-
les hvert andet år og på skift med en 
påskebasar, har mere end 40 år på 
bagen, og den tradition måtte ikke lide 
overlast på af sygdom. 

Når nøden er størst, kan man regne 
med sine venner, så igen i år blev der 
spillet påskelotto på Sild. Som altid 
med ekstra større gevinster til de del-
tagere, der først få spillepladerne fyldt 
med de rigtige tal.
Som lovet i invitationen, blev påske-
lotto-løjerne i List også denne gang en 
rigtig hyggelig aften med mange delta-
gere og tilfredse arrangører. I pausen 
blev der trukket lod om tre store gave-
kurve, mens kaffen og ostemadderne 
blev sat til livs.
Og Henrik Meyer leverende endnu 

engang en uimodståelig præstation 
som veloplagt opråber, hvor alle kun-
ne være med og i underholdende dia-
log med salen.
Da to tøjharer blev præsenteret som 
gevinster, steg påske-lottofeberen et 
par ekstra grader, så ingen kunne være 
i tvivl om, at påsken står for døren. 
Og Kulturhuset i List fik endnu engang 
bevist sit værd for sammenholdet og 
samværet på Sild uanset sæson og 
tidspunkt på året.

Når nøden er størst …

Ingen af deltagerne kunne stå for den-
ne udgave af en åskehare.

Tre heldige damer med gevinster, der matcher årstiden og påsken. 
 (Fotos: Walter Johannsen) 

[KONTAKT]For et par uger siden slog 
Husum Danske Skole dørene op til 
en omgang åbent hus, og de mange 
børn, – og ikke mindst forældre – som 

mødte op, fik i den grad klar besked 
om, hvad der skal til for at kalde sig 
medlem af Sydslesvigsk Forening (SSF).
Anført af SSF’s amtsformand, Jörn 
Fischer, var flere af distriktets aktive 
støtter fra SSF Husum og omegn nem-
lig mødt op for at tydeliggøre, at man 
altså ikke automatisk bliver medlem 
af Sydslesvigsk Forening bare fordi, at 
sender sine børn i den danske skole.  
Og, at man bliver altså heller ikke 
automatisk medlem, fordi man har 
skrevet under på en erklæring om, at 
SSF gerne må kontakte én og sende 
én oplysninger og informationer om 
foreningen.
”Man er først medlem, når man ak-
tivt har meldt sig ind i foreningen og 
modtaget et medlemskort magen til 
dét, som er trykt på vores T-shirts”, 
gentog Jörn Fischer og kompagni gang 
på gang under det velbesøgte åbent 
hus-arrangement på skolen.
I dagens anledning var de nemlig truk-
ket i specialtrykte hvide T-shirts med 
en forstørret gengivelse af det officielle 
SSF-medlemskort stående hen over 
brystet. 
Som medlem af samarbejdsrådet 
gjorde Jörn Fischer det også klart og 
tydeligt for alle dem, han talte med, 
at et medlemskab af kulturforeningen 
SSF nu en gang hører med, når og hvis 

man tilslutter sig det danske.
”Den danske skole her i Husum og 
alle andre steder i Sydslesvig er ikke 
en sprogskole. Men en sindelags-sko-
le”, pointerede Jörn Fischer, der heller 
ikke holdt sig tilbage med at spørge de 
forældre og familier, som var på vej ud 
døren efter en god aften, om de alle-
rede er medlem af SSF..?
Forældrene blev ikke direkte bedt om 
at vise deres medlemskort, men de, 
der ikke fluks svarede Ja, fik lige så 
fluks stykket et medlemskort i hånden 
som afskedshilsen.

SSF i offensiven på
Husum Danske Skole

Er man medlem af SSF, så har man 
et medlemskort magen til motivet på 
denne T-shirt på Burchard Klimm, kas-
serer hos SSF Husum og Omegn. Har 
man ikke, så er der hjælp at hente. 

”Jeg har posen her fyldt med medlems-
blanketter.  Og I kommer knagme ikke 
ud, før de alle sammen med blevet ud-
fyldt”, lød det spørgefuldt fra forman-
den for SSF Husum Amt, Jörn Fischer. 



Skaf en ny abonnent 
og vælg en præmie!

Fortrydelsesretten skal inden to uger gøres gældende over for 
Flensborg Avis, Postfach 2662, 24916 Flensburg  
Fristen overholdes, hvis tilbagekaldelsen er afleveret hos postvæsenet 
inden 14 dage efter bestillingen. 

Præmien sendes efter den nye kundes første abonnementsindbetaling.

Levering af Flensborg Avis sker via  
Zustellgesellschaft Schleswig-Holstein mbH,  
Wyker Str. 20-26, 24768 Rendsburg 
eller 
Dansk Avis Omdeling A/S 
Niels Finsens Vej 11, 7100 Vejle 
Abonnenters navne og adresser bliver udelukkende videregivet til brug 
for levering af avisen.

Yderligere informationer vedrørende Flensborg Avis’ almene  
forretningsbetingelser, fortrydelsesretten og erklæring vedrørende 
databeskyttelse findes på www.fla.de under Impressum.

8 SEASONS uden- og indendørs 
lys ”Shining No. 1” i sand 60 cm
Shining No. 1 er produceret i Tyskland og 
lavet af høj kvalitets plast. Den er velegnet 
til både uden- og indendørs brug. Lampen 
kræver en E27 pære på max. 20 W (er ikke 
inklusiv) og pæren kan skiftes.  
Kabellængde: 235 cm.
Materiale: Polyethylen.
Mål: l25 x b39 x h61 cm.
Farve: hvid, sand.
Vægt: ca. 2,5 kg.

Art.-nr.  8607958

HUDORA fodbold Pop-Up målsæt
To Pop-Up fodboldmål, 3-trådet polyester net,  
inkl. bæretaske og pløkker.  
Ikke egnet til børn under 36 måneder.
Materiale: polyester.
Mål: ca. 120 x 80 x 80 cm.
Vægt: 1,8 kg.

Art.-nr.  8324786 FISKARS havespade ”Xact”  
i størrelse L
Velegnet til at grave i hård og stenet jord.  
Skærpet kant og skridsikker til let og  
komfortabelt arbejde, velegnet til brugere  
med en højde på 175-195 cm.  
Arbejdsvinkel: 7°. 
Mål: b19 x h8,7 x d120 cm.
Vægt: 1,75 kg.

Art.-nr.  8508518

ENDERS grill  
”Los Angeles”  
af rustfrit stål
Med Quick Fire system  
fra Enders, som sikrer  
hurtig grillvarme.  
Afskærmning af stål,  
højdejusterbare håndtag,  
ventilation og askeskuffe.  
TÜV/GS testet. 
Grillens højde: 84-92 cm.
Grillareal: ca. 38 x 38 cm.
Vægt: 5,6 kg.

Art.-nr.  8513171

Hermed bestiller jeg Flensborg Avis for et tidsrum af mindst et år 
(udeboende studerende ½ pris for mindst to år) til en abonnementspris af 
66,-€  pr. kvartal (inkl. tysk moms). I Danmark kr. 570,- DKK pr. kvartal.  
Jeg bekræfter, at jeg i det seneste halve år ikke har holdt Flensborg Avis. 

Navn / Fornavn

Gade

Postnr. By

Telefon

E-mail

Jeg er indforstået med, at I kontakter mig pr. telefon eller skriftligt  
(brev/mail) for at orientere mig om andre tilbud fra Flensborg Avis.  
Denne samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes.

Til abonnenter bosiddende i Tyskland:

Jeg ønsker at betale via SEPA-Lastschrift. Du vil få tilsendt et SEPA-
Lastschrift Mandat, som vi vil bede dig returnere til os i udfyldt stand.

Dato Underskrift

Bestillingskupon
Jeg ønsker følgende præmie*:

 
          Artikelnummer                             Produktets navn

Navn / Fornavn

Gade

Postnr. By

Telefon

Dato Underskrift

Send kuponen straks til:
Flensborg Avis, Postfach 2662, 24916 Flensburg

*Præmien leveres ca. 6 uger efter abonnementsstart.
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08.30 Dagens sang
08.35 Hvornår var det nu, det var?
09.20 Hvornår var det nu, det var?
10.05 Vores guddommelige verden med 

Morgan Freeman
15.10 Smilehullet  

– Preben Kaas og Jørgen Ryg
15.20 Hjemme hos William
16.25 Ka' De li' østers?
17.05 Ka' De li' østers?
17.40 Ka' De li' østers?
18.15 Ka' De li' østers?
18.50 Ka' De li' østers?
19.20 Ka' De li' østers?
19.50 Introduktion til De Kristnes Påske
19.55 Dagens sang
20.00 Hjem til påske
20.30 Velkommen til Mayfair
21.30 Maria Larssons evige øjeblik
23.35 Kobra – Moderne kultur  

med gamle rødder
00.05 Versailles og den overdådige  

møbelskat
01.00 Kvinder og champagne
01.55 Tosset med Michelin
03.30 Det var i maj
05.10 Dagens sang

13.05 Mille
13.35 Mille
14.05 Ultras Dance Crew (10) – Foto shoot
14.20 Ultras Dance Crew (11) – Foto shoot
14.35 The Next Step II
15.00 Space Chimps
16.20 Junglebanden
16.30 Wild Kratts
16.55 Alvin og de frække jordegern
17.05 Alvin og de frække jordegern
17.15 Adventure Time
17.40 Klassen – Kongen af FIFA : Del 2
17.50 Klassen – Café-flirten
18.00 Kampen
18.10 The Next Step II
18.30 Sofie Linde Show II
19.00 Panisk Påske
19.25 Alien surfer girls
19.50 Hjalte vs Tjelle  

– Snørebåndsforhindringen
20.00 Den meget lange ferie
20.50 Hjalte vs Tjelle – På høje hæle
21.00 KreaKampen – LEGO

05.30 SAT.1-Frühstücksfernsehen
10.00 Auf Streife – Die Spezialisten
11.00 Im Namen der Gerechtigkeit  

– Wir kämpfen für Sie!
12.00 Anwälte im Einsatz
13.00 Die Ruhrpottwache
14.00 Auf Streife
15.00 Auf Streife – Berlin
16.00 Klinik am Südring
17.00 Schicksale – und plötzlich ist alles 

anders
17.30 Schicksale – und plötzlich ist alles 

anders
18.00 Auf Streife – Die Spezialisten
19.00 Die Ruhrpottwache
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Criminal Minds: Beyond Borders
21.10 Criminal Minds
23.05 Blindspot
00.05 Criminal Minds
01.40 Criminal Minds: Beyond Borders
02.25 Blindspot
03.05 Auf Streife – Berlin
04.35 Auf Streife
05.10 Die Ruhrpottwache

06.20 Kulturzeit
07.00 nano
07.30 Alpenpanorama
09.00 ZIB
09.05 Kulturzeit
09.45 nano
10.15 Kölner Treff
11.45 Im Bann der Drachenberge
12.30 ECO
13.00 ZIB
13.20 Kolumbiens wilde Schönheit
14.50 Australiens Nationalparks
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Tierische Super-Papas
21.00 scobel – Die Kraft des Guten
22.00 ZIB 2
22.25 Rommel
00.25 Das Vaterspiel
02.10 10 vor 10
02.40 Rundschau
03.25 Kinder des Krieges

14.20 Sofus III
14.35 Gæt med Emil
14.55 Ramajetterne
15.15 Ring til Ramasjang
15.25 Søpapegøjernes ø
15.30 Gurli Gris
15.40 Kate og Mim-Mim
15.50 Chuggington
16.00 Sprinter Galore
16.15 Robin Hood – spilopper i Sherwood-

skoven
16.30 Morten Skildpadde
16.55 Hej Ramasjang
17.00 Skæg med Ord
17.20 Kurt – En ukendt helt
17.35 Sofus
17.50 Mumsfilibaba med lam
18.05 Chuggington
18.30 Peter Pan
19.40 Peter Kanin
19.55 Lillefinger

13.00 I godt selskab: Lalandia
13.30 I godt selskab: Hestefoder
14.00 Bornholm knokler – Retten
14.30 Sådanmark, gæst Merete Riisager
15.00 I godt selskab: Sange om natten
15.30 Hovedet på sømmet – Gipsvæg
16.00 I godt selskab: Frisørsalon i kirken
16.30 Rekrutterne – Kaserneliv
17.00 TVSYD.DK
17.30 Jernmandens fald
18.00 TVSYD.DK
18.20 Kort nyhedsoversigt
18.25 TVSYD.DK
18.30 Bornholm knokler – Retten
19.00 I godt selskab: Hestefoder
19.30 Nyheder fra TV SYD
19.55 Jernmandens fald
20.25 Aftenskolen – Chokoladekursus
20.55 Sådanmark
21.25 Nyheder fra TV SYD
21.50 TVSYD.DK
22.00 Nyheder fra Østjylland
22.25 Jernmandens fald
22.55 Sådanmark
23.25 TVSYD.DK

07.10 ARTE Journal Junior
07.15 Xenius
07.55 360° Geo Reportage
08.45 Der Wert der Wälder
09.30 Ansteckungsgefahr! Epidemien auf 

dem Vormarsch
10.55 Ebola – Das Virus überleben
11.50 Augenblicke der Weltgeschichte
12.20 Re: Du Opfer!
12.50 ARTE Journal
13.00 Stadt Land Kunst
13.35 Albert Schweitzer
15.50 Magische Gärten
17.10 Xenius
17.40 Marco Polo – Entdecker oder Lügner?
18.35 Sarah Wiener
19.20 ARTE Journal
19.45 Re: Erdogans Referendum
20.15 Ku'damm 56
22.45 Casanova Variations
00.40 Square für Künstler
01.10 Rosso – Farbe des Todes
03.10 Magische Gärten

08.30 Radsport: Der Pfeil von Brabant 2017
10.00 Fußball: FIFA World
10.30 Fußball: MLS 2017 Highlights
11.00 Eurosport Spezial: WATTS Top 10  

– Ostern Spezial
11.30 Snooker: Main Tour 2016/17 – UK 

Championship in York (ENG)
13.00 Radsport: UCI Bahnrad-Weltmeister-

schaft 2017 in Hongkong (CHN)
16.00 Wtcc: Motorsport: WTCC All Access  

– Das Magazin zur Tourenwagen-WM
16.30 Wintersport: Chasing History mit 

Lindsey Vonn
17.00 Fußball: MLS 2017 Highlights
17.30 Eurosport Spezial: WATTS Top 10  

– Ostern Spezial
18.00 Snooker: Main Tour 2016/17 – UK 

Championship in York (ENG)
19.55 Nachrichten: Eurosport News
20.00 Olympische Spiele: Olympische 

Spiele London 2012
21.00 Volleyball: Olympische Sommerspiele 

London 2012
22.00 Radsport: Coupe de France 2017

05.15 Frilandshaven
05.40 Kyst til kyst - København/Nordsjæl-

land
06.45 Søren Ryge næsten direkte
07.15 De unge brugtvognsforhandlere
07.45 Rigtige mænd – Det nye hold
08.15 De flyvende læger
09.00 De flyvende læger
09.45 Løver på vej mod friheden 
10.30 Antikkrejlerne
12.00 Bonderøven
12.25 Kender du typen?
13.15 Hammerslag Sommermix
13.50 Columbo: En sag om ære
15.00 Inspector Morse: Nicholas Quinns 

tavse verden
16.45 Stolthed og fordom

Mrs. Bennetts mål i livet er at få sine fem 
døtre gift. Da de rige ungkarle Darcy og 
Bingley flytter til egnen, øjner hun fluks 
en chance for at få afsat et par af døt-
rene. Den ældste, Jane, bliver straks be-
taget af den rare Bingley. Det er derimod 
ikke just kærlighed ved første blik, da 
den næstældste datter, Elizabeth, møder 
den flotte, men tilknappede og tilsynela-
dende arrogante Darcy.

18.30 TV-avisen

06.30 Go' morgen Danmark
12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret
12.35 Storm

Dan. familiefilm fra 2009  
med Søren Malling og Troels Lyby

14.15 Alvin og de frække jordegern 3
Am. familiefilm fra 2011  
med Jason Lee og Justin Long

15.45 Far til fire - tilbage til naturen
Dan. familiefilm fra 2011  
med Niels Olsen og Kasper Ruwai Berg 
Kesje

17.05 Landmand søger kærlighed  
- mød de nye landmænd
Mød de seks landmænd, der skal finde 
deres store kærlighed i den nye sæson af 
'Landmand søger kærlighed'.  Landmæn-
dene er: Danni på 29 år fra Skals ved 
Viborg, Steffen på 25 år fra Thy, Nichlas 
på 27 år fra Grønnebæk ved Vejen, Willi 
på 48 år fra Sønderjylland, Brian på 57 år 
fra Jerslev i Nordjylland og Morten på 32 
år fra Nordjylland.

17.25 Go' aften Danmark
17.55 Dit forårsvejr
18.00 Nyhederne
18.20 Nyheder fra TV SYD
18.25 Go' aften Danmark

07.25 Walkabout
08.05 På udebane
08.45 52 dage som hjemløs
09.15 Fotokunst: Peter Marlow
09.40 Kim Jong Un  

– Nordkoreas stærke leder
10.35 USA's vilde vesten:  

Den sidste hævn
11.20 Fordomme
12.30 Spin II

Fransk thrillerserie.
En terrorgruppe har taget en gruppe 
franske ingeniører som gidsler i Algeriet. 
Den algeriske regering ønsker at elimi-
nere terroristerne, men det vil bringe 
gidslernes liv i fare. Den franske præsi-
dent er stadig svækket, så Simon Kapita 
beder præsidentfruen fungere som præ-
sident.

13.25 Spin II
14.15 Spin II
15.05 Danskernes egne historier om det 

uforklarlige
16.05 Verdens største partikelaccelerator
16.55 Flugten fra Alcatraz

Am. actionfilm fra 1979  
med Clint Eastwood og Larry Hankin

18.45 Stéphanies Frankrig

06.00 Morgengymnastikken: Ryg & lænd, 
faste lår og kontorkrop

08.50 Fif TV
09.45 Martin uden X
10.15 Cars That Rock: Mini
11.00 Cars That Rock: Bugatti
11.45 På grænsen: Internettet
12.15 Astralis – mod stjernerne
12.45 Doctor Who IX
13.35 Doctor Who IX
14.20 The Boat That Rocked

Eng. komedie fra 2009 med Bill Nighy og 
Philip Seymour Hoffman

16.30 DR3 Dok: Mit Airbnb-mareridt
17.15 Byen set indefra: Orkaner  

i New Orleans
18.00 Fuckr med dn hjrne IV

Hvordan får man magten over folk? Ho-
vedbanegården, en café med intetanende 
deltagere og et supermarked lægger 
scene til Jan Hellesøes eksperimenter, 
hvor han denne gang vil undersøge, om 
han kan få magten over folk – uden de 
ved det. Se også hvordan magtens sødme 
forfører forfatteren Jørgen Leth og skue-
spilleren Roland Møller i Fuckr Med Dn 
Hjrne – Forførelsens Mester.

18.30 The Tonight Show med Jimmy Fallon

19.10 Family Guy
19.35 Family Guy
20.00 Hawking: Tænk som  

en videnskabsmand

Stephen Hawking er en af verdens føre-
nde teoretiske fysikere. Her udfordrer 
han en gruppe helt almindelige menne-
sker til at tænke som nogle af historiens 
største videnskabsmænd for at få svar 
på, hvorfor der findes liv.

20.45 What on Earth
Amerikansk dokumentarserie.

21.30 Astralis – mod stjernerne
22.00 Fire with Fire

Am. actionfilm fra 2012 med Josh Duha-
mel og Bruce Willis

23.30 True Detective II
01.50 The Tonight Show  

med Jimmy Fallon
02.30 Byen set indefra: Underjordiske 

huler i Paris
03.10 The Minds of 99 – NorthSide Festival 

2016
04.10 Fif TV
04.40 Fif TV
05.10 Nuttet Om Natten

19.30 So Ein Ding:  
So ein Ding og dronerne

20.00 Velkommen til Villefranche

Sabines bar angribes af en skydegal rø-
verbande, der dukker op ud af det blå. 
Chokeret barrikaderer byens indbyg-
gere sig, mens politichef Laurène Weiss 
forsøger at finde ud af, hvad banden var 
ude efter. Samtidig følger Cora og akti-
vistgruppen Arduinnas børn efter de 
mystiske lastbiler, der ruller gennem 
skoven om natten.

21.50 Danske mord:  
Den tvekønnede morder

22.30 Deadline
Udfordrende og overraskende perspek-
tiver på dagens og tidens væsentligste 
historier.

23.00 Tiltalt
23.45 Det franske politi indefra
00.40 Dokumania:  

Pavens børn taler ud
Am. dokumentar fra 2012 

02.10 Forsøgslaboratoriet  
Palæstina

03.05 Deadline Nat

19.00 Nyhederne
19.30 Nyheder fra TV SYD
20.00 Støv på hjernen

Dan. komedie fra 1961 med Dirch Passer 
og Helle Virkner. De fleste mænd i vice-
vært Alf Thomsens ejendom lider under 
kvindernes rengøringsvanvid. Den unge 
journalist Mona Lisa Jacobsen går dog 
ikke ind for så meget brug af knofedt og 
brun sæbe, og hun får skabt uro i såvel 
ejendommen som i Thomsens hjerte.

21.50 Anders
Dansk underholdning.
Kan man stadig være ”Anden” som 36-
årig? Og er ”Anden” og Anders overho-
vedet den samme person? Kan det svare 
sig at analysere de faste vaner, mønstre 
og holdninger, der muligvis giver os et 
falsk og begrænset billede af os selv og 
dermed også sætter grænser for, hvad vi 
kan og ikke kan? 

00.15 Grænsepatruljen
01.15 Blue Bloods
02.55 Det bedste af to verdener  

– med Kirstie Allsopp
04.00 Nyhederne og Vejret

19.00 Hvem var det nu, vi var? - 2013
Dansk quiz.
Aftenens gæster, Christiane Schaum-
burg-Müller, Alexandre Willaume, 
Thomas Skov og Joakim Ingversen, 
genoplever året 2003, hvor Kronprins 
Frederik for første gang offentligt giver 
Mary Donaldson et kys.

20.00 Villads fra Valby
Dan. familiefilm fra 2015 med Luca R.B. 
Coker og Iben Dorner

21.15 Vores Påskevejr
21.30 TV-avisen
21.45 En chance til

Dan.-sv. drama fra 2014 med Nikolaj Co-
ster-Waldau og Ulrich Thomsen. Politi-
detektiverne Andreas og Simon kaldes 
ud til et husspektakel mellem et junkie-
par. 

23.25 Flugten
Dan. drama fra 2009

01.20 Water Rats
02.50 Spooks
03.45 Hammerslag Sommermix
04.10 Bidt af naturen
04.40 Havestafetten
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RadioDagens tv-tip

12.00 Radioavisen
12.15 P1 Debat: Mur om Europa?
13.03 P1 Dokumentar
13.30 Danmark og Jomfruøerne – en had/

kærlighedshistorie
14.03 Elsket og hadet – en radiobiografi om 

Paul McCartney "With The Beatles"
15.03 Hjerneoperationen
15.45 Panorama: Gensyn med Vietnam
16.03 Audiens: Mødet med krigen – Forbe-

redelsen med Puk Damsgård
17.10 De sidste fanger i Vridsløse
17.55 Danmark kort
18.03 P1 Debat: Mur om Europa?
18.48 Koplevs køkken
18.55 Danmark kort
19.03 Verden ifølge Gram
20.03 P1 podcaster
20.30 Mennesker og Tro: Rita Nielsen om 

mødet med døden
21.03 Elsket og hadet – en radiobiografi om 

Paul McCartney "With The Beatles"
22.03 Hjerneoperationen
22.45 Panorama: Gensyn med Vietnam
23.03 Europa lige nu: Soros er blevet et 

skældsord
23.55 Danmark kort
00.05 Slotsholmen

05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.03 P3 Morgen
09.03 P3 Sporten
09.05 Danskerbingo
12.00 Nyheder
12.03 P3 Sporten
12.05 P3 med Andrew Moyo
15.03 P3 Sporten
15.05 P3 med Mads Gundersen
17.03 P3 Sporten
17.05 P3 med Mads Gundersen
18.03 Liga
21.03 Pladeselskabet
00.05 Natradio

05.00 Radioavisen
05.03 Grammofon
06.03 Grammofon
07.03 P2 Morgenmusik
10.03 Hej P2
12.00 Radioavisen
12.15 Det´ dansk
14.03 Grammofon
15.03 Helt klassisk – med Lotte Heise
18.03 Sådan kan du høre det er Vivaldi
19.20 P2 Koncerten
22.00 Natsværmeren
00.05 Det´ dansk
01.50 Intermezzo
02.03 P2 Klassisk
03.03 Natsværmeren

05.00 Radioavisen
05.03 P4 Natradio
06.03 Morgenstund
07.03 P4 Morgen
10.03 Klar Vikar på 4'eren
12.00 Radioavisen
12.15 Radiosporten
12.17 P4 Play
12.30 P4 Nyheder
12.32 P4 Play
13.03 Madsen
14.03 Pop op
15.03 P4's Rekordbog
16.03 Radiosporten
16.04 P4's Rekordbog
18.03 Radiosporten
18.05 P4 Aften
21.03 Nu og dansk
22.03 P4 Aften
00.05 P4 Natradio

05.30 ZDF-Morgenmagazin
09.00 Tagesschau
09.05 Rote Rosen
09.55 Sturm der Liebe
10.44 Tagesschau
10.45 Meister des Alltags
11.15 Gefragt – Gejagt
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe

Clara und Adrian sitzen in der Alm-
hütte fest. Susan wird gefeuert. Davids 
Berührung weckt Gefühle in Tina. 
Natascha wertet Fabiens Bemühung um 
Nora auf.

16.00 Tagesschau
16.10 Eisbär, Affe & Co.
16.45 Vom Wert des Erinnerns
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Gefragt – Gejagt
18.50 In aller Freundschaft  

– Die jungen Ärzte

05.30 ZDF-Morgenmagazin
09.00 heute Xpress
09.05 Volle Kanne – Service täglich
10.30 Notruf Hafenkante
11.15 SOKO Stuttgart
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.00 heute Xpress
15.05 Bares für Rares
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute

Nicht Klatsch und Tratsch stehen im ZDF-
Prominentenmagazin im Vordergrund, 
sondern seriöse, authentische Berichter-
stattung – mit dem nötigen Respekt oder 
einem ironischen Augenzwinkern. "Leute 
heute" bietet unterhaltsame Information 
aus den Bereichen Entertainment, Soci-
ety, Mode, Lifestyle und aus den Königs-
häusern. Immer nah dran, persönlich 
und emotional

18.00 SOKO Stuttgart

06.00 Sesamstraße
06.20 mareTV kompakt
06.35 Unsere Geschichte  

– Made in Norddeutschland
07.20 Rote Rosen
08.10 Sturm der Liebe
09.00 Nordmagazin
09.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin
10.30 buten un binnen | regionalmagazin
11.00 Hallo Niedersachsen
11.30 Mein Norden
11.45 Brisant
12.25 In aller Freundschaft
13.10 Die Stein
14.00 NDR//Aktuell
14.15 Unbekanntes Afrika
15.00 die nordstory – Hirsch, Hase, Reh
16.00 NDR//Aktuell
16.20 Mein Nachmittag

Auf´n Schnack / Gartentipps / Adels- und 
Promigeschichten / Leckeres ums Essen 
/ Quiz

17.10 Leopard, Seebär & Co.
18.00 Schleswig-Holstein 18:00
18.15 Typisch! Die Bäckermeisterin vom 

Oderhaff
18.45 DAS!

06.00 Guten Morgen Deutschland
08.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
09.00 Unter uns
09.30 Betrugsfälle
10.00 Die Trovatos – Detektive decken auf
11.00 Die Trovatos – Detektive decken auf
12.00 Punkt 12  – Das RTL-Mittagsjournal
14.00 Der Blaulicht Report
15.00 Der Blaulicht Report
16.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Starmagazin
18.45 RTL Aktuell

Im Vordergrund der Hauptnachrich-
tensendung 'RTL Aktuell' stehen die 
Themen, die wirklich relevant für die 
Zuschauer sind. Welche Auswirkungen 
haben politische Entscheidungen, wi-
rtschaftliche Entwicklungen, soziale 
Trends und Innovationen wie zum 
Beispiel medizinische Neuerungen auf 
ihr Leben? Diese, an den unmittelbaren 
Interessen der Zuschauer orientierte Fra-
gen stehen konsequent im Mittelpunkt 
der Nachrichtenvermittlung bei 'RTL 
Aktuell'

Villads fra Valby
FamilieFilm

Villads har en livlig fantasi, som de voksne slet ikke forstår. Det betyder, at han tit overtræder de 
usynlige "voksenregler" for, hvad man må og ikke må. Især hans mor er optaget af, hvad der er rigtig 
og forkert, og af alt det, der kan gå galt. Det er ikke hans mening at bryde reglerne, men han er ikke 
klar til at overgive sig til en voksenverden – og måske er det i virkeligheden de voksne, der engang 
imellem skal opleve verdenen i børnehøjde. 
 
Familiefilmen om den seksårige Villads er baseret på forfatteren Anne Sofie Hammers populære bør-
nebogsserie af samme navn. Anne Sofie Hammer begyndte at skrive om Villads, fordi hun manglede 
en bog at læse højt for sine tre børn – efter hun til hudløshed havde læst Astrid Lindgren og Ole Lund 
Kirkegård. Det er blevet til rigtig mange bøger om Villads fra Valby – og i 2015 også dagens film, der 
blev nomineret til en Robert og til en Blockbuster Publikumspris. Filmen er instrueret af Frederik 
Meldal Nørgaard, der også spiller Villads' far i filmen. Villads spilles af Luca Reichardt Ben Coker, der 
også har spillet Grunk i "Krummerne: Alt på spil".

20.00

19.45 Wissen vor acht – Mensch
19.50 Wetter vor acht
19.55 Börse vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon  

– Tod zwischen den Zeilen

Tysk krimi fra 2017 med Uwe Kockisch 
og Julia Jäger. Mit dem Fund einer 
Leiche beginnt für Commissario Bru-
netti ein rätselhafter Fall: Enrico Fran-
chini, ein ehemaliger Priester, der sein 
Leben dem Sammeln von kostbaren 
Schriften widmete, wurde in seiner 
Wohnung brutal ermordet. 

21.45 Maria Wern V 
23.15 Tagesthemen
23.45 Ladies Night
00.30 Inas Nacht
01.30 Tagesschau
01.35 Donna Leon – Tod zwischen den Zeilen

Tysk krimi fra 2017 med Uwe Kockisch 
og Julia Jäger

03.05 Maria Wern V 
04.38 Tagesschau
04.40 Deutschlandbilder
04.50 Brisant

19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 Notruf Hafenkante
20.15 Willkommen bei Carmen Nebel

Schlagerparty am Gründonnerstag: 
"Willkommen bei Carmen Nebel" mel-
det sich mit jeder Menge Stars wie Mari-
anne Rosenberg, Thomas Anders und 
Beatrice Egli aus Magdeburg. Außerdem 
begrüßt Carmen Nebel die Kelly Family, 
Michael Bolton, Vanessa Mai, Stefan 
Zauner, Mary Roos sowie Nicole, Jürgen 
Drews und Mickie Krause. Thomas An-
ders plaudert über seine Zeit mit Mo-
dern Talking und präsentiert seinen 
neuen Titel auf Deutsch. 

22.45 heute-journal
23.15 Markus Lanz
00.30 heute+
00.45 Den fördömde
02.15 GSI  

– Spezialeinheit Göteborg
03.50 Global Vision
03.55 SOKO Kitzbühel
04.40 Leute heute
04.55 hallo deutschland

19.30 Schleswig-Holstein Magazin
20.00 Tagesschau
20.15 Länder – Menschen – Abenteuer

Pünktlich wie ein Uhrwerk ist die Rhäti-
sche Bahn in den Nationalfarben der 
Schweiz, Rot und Weiß, unterwegs in 
einer spektakulären Landschaft: Sie ver-
bindet auf ihrem Weg durch Graubün-
den Alpenpässe und Schluchten, Orte 
und Ingenieursleistungen, Schnee und 
Palmen. Vor allem aber Menschen und 
ihre Geschichten. Ihr Ziel jenseits der 
schroffen Gipfel ist Italien. 

21.00 Länder – Menschen – Abenteuer
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Mein Schwiegervater,  

der Stinkstiefel
Tysk thriller fra 2015 med Michael  
Gwisdek og Mai Duong Kieu

23.30 The Family Man
Amerikansk dramakomedie fra 2000 
med Nicolas Cage og Téa Leoni

01.25 ZAPP
01.55 Kulturjournal
02.30 Tagesschau – Vor 20 Jahren
02.45 Hallo Niedersachsen

19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Alarm für Cobra 11  

– Die Autobahnpolizei

Die junge und impulsive Julia setzt alles 
für ihren Freund Chris aufs Spiel. Ein 
unbekannter Anrufer fordert von der 
Kassiererin 30.000 Euro Lösegeld für 
Chris, der bei einer illegalen Pokerpar-
tie viel Geld verloren hat. In ihrer Not 
schlägt Julia nicht nur ihren Anlagenbe-
rater nieder, sondern überfällt auch 
noch einen Geldtransporter und schli-
eßlich eine ganze Bank.

21.15 Anwälte der Toten  
– Rechtsmediziner decken auf

00.00 RTL Nachtjournal
00.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter
00.30 Alarm für Cobra 11  

– Die Autobahnpolizei
01.30 Anwälte der Toten – Rechtsmedizi-

ner decken auf
03.45 Stephen King's A Good Marriage

Amerikansk thriller fra 2014 med Joan 
Allen og Anthony LaPaglia

Se det fulde program på 
www.fla.de/tv-guide
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STATS-

MINISTEREN

Skriv en kronik

Har du et eller andet emne, som du 
gerne vil fortælle andre om - eventu-
elt om Sydslesvig?

Så skriv en kronik til avisen. Send 
den til kronik@fla.de.

Længden må max. være 8000 tegn  
inkl. mellemrum. Forsyn teksten 
med et par linjer om dig selv, et foto 
og et kontonummer til det lille hono-
rar. Vi forbeholder os ret til en lette-
re redigering.

Tre ting bebuder forårets komme for Hen-
rik Gade: Lyset, musvittens sang og eran-
tis. Som han er blevet ældre, har symbo-
lerne fået stadig større betydning.

Af Henrik Gade

FORÅRSSTEMNING

Tidligere lagde jeg ikke så meget mærke til, at årstiderne skifte-
de. Det skete bare, og jeg fulgte med. I løbet af de sidste 5-6 år 
er der imidlertid sket en forandring. Jeg er blevet meget mere 
bevidst om, at årstiderne skifter, og vejret ændrer sig udenfor. 
Disse vejrmæssige skift appellerer meget til mine følelser og mit 
humør.

Den kraftigste påvirkning sker, når vi når frem til årets korte-
ste dag. Det sker enten den 21. eller 22. december. Begivenheden 
kaldes vintersolhverv. På den korteste dag er dagen under syv 
timer i Danmark. Efter vintersolhverv bliver dagene længere, og 
lyset kommer igen. Når man står op efter årets korteste dag, kan 
man ikke mærke forandringer. Vi skal helt hen i februar måned 
for at registrere de længere dage og lysets tilbagekomst.

Forårsbebudere
Jeg bemærker forårets og lysets stille komme ved tre ændringer 
efter nytår. Et lille stykke tid ind i januar føler jeg, at luften er 
knapt så våd, fugtig og tung som i november. Det gør sig specielt 
gældende, hvis solen skinner. Det andet tegn er mere kontant 
og konkret. Allerede på en af årets første morgener kan man hø-
re musvittens sang. Dens metalliske strofer er ikke til at tage fejl 
af. Musvitten sidder gerne højt i de nøgne træer og synger. Alle-
rede så tidligt på sæsonen gælder det om at markere territorier.

Jeg satte for 10 år siden en redekasse op til den syngende for-
årsbebuder. Allerede i den første sæson var der gevinst. Et mus-
vitpar flyttede ind i kassen, og fik 2 hold unger på vingerne. Det 
er en sjov proces at følge og kan varmt anbefales til haveejere. 
Siden har der været besøg hvert forår. Musvitten tager mange in-
sekter. Jeg havde et blommetræ tæt på kassen. I årene forinden 
var træet plaget af larver, som reducerede høsten af blommer 
kraftigt. Efter at jeg satte redekassen op, kunne jeg plukke de fi-
neste blommer takket være musvitterne. Desværre fik træet en 
sygdom et par år efter, så jeg måtte fælde det.

Den tredje forårsbebuder er erantis. På trods af kulde, frost og 
sne, ja så kæmper denne lille, fine gule blomst sig op igennem 
den kolde jord. Jeg så for nylig en undersøgelse, hvor man hav-
de undersøgt danskernes forhold til farver og varer i butikker-
ne, Varegrupper som gult tøj, gult slik og gule køkkenredskaber 
stod nederst på forbrugernes valg. Mon ikke de fleste menne-
sker til gengæld elsker den lille, gule erantis. Jeg gør. Lader ha-
veejere deres visne erantis stå, ja så vil man i løbet af 3-4 år få 
et imponerende gult tæppe, som kan helbrede enhver vinterde-
pression.

Forårsmusik
Den mere tørre luft, musvittens sang og de gule erantis er alle 
konkrete tegn for mig på forårets komme ude i naturen. Der 
findes imidlertid også andre mere abstrakte begreber, der be-
skriver foråret og dets skønhed. Tilbage i 1970erne startede jeg 
på en HF-uddannelse. Her valgte jeg musik som et ekstra fag. Vi 
fik en meget dygtig lærer, som forstod at åbne døren til klassisk 
musik, og dens verden.

Det første stykke klassiske musik, som hun lagde på gram-
mofonen, var Antonio Vivaldis »Foråret«. Det stammer fra »De 
fire årstider«, som er et af den klassiske musiks mest kendte og 
populære værker. Det er siden 1955 blevet indspillet 300 gange. 
Vivaldi skrev »Foråret« i 1723. »De fire årstider« defineres som 
programmusik, der skildrer bestemte handlinger. Vivaldis værk 
indeholder melodier og billeder, som folk kender, nemlig vejret. 
Når jeg lytter til »Foråret«, bliver jeg i et godt humør.

Nymølle bæk
Et andet stykke klassisk musik, som jeg holder meget af, og for-

binder med foråret, er Franz Schuberts »Die Forelle«. Han skrev 
stykket i 1819 på grundlag af et digt, der handler om en ørreds 
kamp imod en fisker. Ørreden må efter en dramatisk kamp til 
sidst give op i den grumsede vand.

Hvert forår/sommer besøger jeg Nymølle Bæk i Vendsyssel. 
Stedet ligger i den nordlige ende af Jyske Ås. Området består 
af høje bøge og grantræer, åbne marker samt bækken, der har 
givet navn til stedet. Meget af underskoven er dækket af blom-
ster og græs. Midt i området er der et højt punkt, hvor udsigten 
er imponerende. Man kan i klart vejr se 10-15 kilometer væk. 
Når jeg går igennem skoven og vil op til Nymølle Bæks højeste 
punkt, så kommer jeg til at tænke på »Die Forelle«. Bækken snor 
sig igennem den flotte underskov, der vokser helt ud til vandlø-
bets kant. Der er ørreder i bækken, men jeg tror, at de er fredet. 
Forårets blomstertæppe er aldrig trådt ned, hvilket jeg er glad 
for på fiskenes vegne.

Forårets digtere
Den danske sangskat er fyldt med sange, som hylder foråret. 
Bare tænk sange som »Nu lakker det ad tiden småt«, »Grøn er 
vårens hæk« og »Storken sidder på bondens tag«. Det er ældre 
sange med 150-200 år på bagen. Når mine tanker kredser om 
begrebet forår, ja så dukker navnet Sigfred Pedersen op i min 
bevidsthed. Han blev født i 1903 og døde i 1967. Sigfred Pedersen 
blev uddannet cand. pol i 1931, og fik arbejde i et forsikringssel-
skab. Allerede fire år tidligere havde han udgivet digtsamlingen 
»Forårets viser og somrens vers«.

Det blev kunsten, som trak i Sigfred Pedersen. Han blev vise-
digter, journalist, anmelder, kunstmaler og skuespiller. Sigfred 
Pedersen følte sig stærkt tiltrukket af miljøet i Nyhavn, og i 1940 
blev han restauratør samme sted. Mange af Sigfred Pedersens 
senere kunstneriske produktioner har stemninger og miljøer 
fra Nyhavn. Det gælder også viserne »Nu går våren igennem Ny-
havn«, »Katinka« og »Tørresnoren«. I dag huskes Sigfred Peder-
sen mest for sine viser i den brede befolkning.

Personligt finder jeg »Katinka« mest interessant. I sidste vers 
formår han at smelte foråret, sømanden og kærligheden sam-
men til en flot, sproglig treklang, som ingen andre har gjort. Det 
lyder sådan:

Katinka, Katinka, smæk vinduet i,
og spar dine små bommelommer.
Gør stuen lidt pæn, mens jeg tæller til ti
og ærbart ad gangdøren kommer.
Du gir mig din seng, og jeg gir dig min sang,
så fejrer vi forårets komme endnu en gang.
Katinka, Katinka, luk øjnene i,
for nu er det Søren der kommer.

Det sidste kunstværk, som jeg vil præsentere, er et digt. Titlen 
er »Det er i dag et vejr«, og er skrevet af forfatteren Ludvig Hol-
stein i 1895. Komponisten Poul Schierbeck lavede en melodi til 
»Det er i dag et vejr« i 1939. Den danske folketrubadur Kim Lar-
sen har indspillet sangen, og gjort den yderst kendt i Danmark.

Ludvig Holsteins forfatterskab kredser meget om naturen, og 
dens evige cyklus. Han boede på Sydsjælland og blev inspireret 
af egnens milde natur. Holstein fortæller i »Det er i dag et vejr« 
om en piges møde med foråret. Hun vil købe hyacinter til sin ud-
kårne. I sidste vers skriver han:

Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter.
Det er i dag et solskinsvejr.

Mere inderligt, enkelt og indtrængende kan foråret ikke beskri-
ves. Holstein udtalte engang:

Ja, jeg er troende,
jeg tror på det groende.

Man kan næsten blive helt svimmel og beruset af Ludvig Hol-
steins ord. Jeg vil også ud og sanse det grønne under nu!!!

Henrik Gade bor i Svenstrup ved Aalborg.

Nu er det forår!

Når erantis kommer op af den kolde vinterjord, ved vi, at foråret er på vej. (Foto: Pixabay.com)
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