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Sidste tur med Basix
[KONTAKT]Efter mere end 22 år som et af dansk 
vokalmusiks allerstærkeste navne indstiller det vel-
syngende herre-ensemble Basix nu karrieren.  Af-
skedsturnéen er i gang og gør blandt andet holdt på 
Flensborghus.
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Første roman på dansk
[KONTAKT] Ruben Fønsbo, præst ved den danske 
menighed i Lyksborg, kan andet og mere end at 
skrive søndags-prædikener. Han har fornyligt udgi-
vet sin første skønlitterære bog på dansk. En spæn-
dingsroman med titlen Refleks, der handler om en 
djævelsk ’genopstandelse”. 
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Ny udstilling på biblioteket
[KONTAKT]Under titlen ”Wunderkammer Sydsles-
vig” udstiller 31-årige Lisa-Lotta Adomeit i denne 
måned en fin lille udstilling på Det Danske Bibliotek 
i Flensborg. En udstilling af meget personlige ting 
og genstande, der har en særlig betydning for deres 
ejermænd i relation til det at tilhøre det danske 
mindretal i Sydslesvig. 

Ved samtlige udgaver af Dan-
marks Radios omrejsende 
interaktive nyhedsevent ”I 
Sandhedens Tjeneste” lærer 
hundredevis af børn og unge 
på nærmeste hold, hvordan 
man bliver kritiske nyheds-
brugere. Skole-elever på 8. 
og 9. klassetrin fra de danske 
skoler i Sydslesvig kan også 
være med!  (Foto: DR)

I Sandhedens Tjeneste er også 
for mindretallets børn og unge!
[KONTAKT]I de næste to måneder får 
syv danske byer besøg af Danmarks 
Radios omrejsende interaktive nyheds-
show ”I Sandhedens Tjeneste”, som 
giver flere end 15.000 danske børn en 
unik mulighed for at få et indblik i de 
mange redaktionelle arbejdsgange og 
overvejelser, som er i spil, når de dag-
lige nyhedsudsendelser til både radio 
og TV bliver strikket sammen rundt 
om på landets æterbårne nyhedsre-
daktioner. 
Samtidig kommer børnene i lære som 
kritiske nyhedsbrugere.
Det er redaktionen bag P3 Nyhederne 
under DR, som står bag denne inter-
aktive nyhedsevent, som primært hen-
vender sig til skole-elever på ottende 
og niende klassetrin.
Showet, der gennemføres i en række 

større danske byer i de distrikter over 
hele landet, hvor DR’s regional-afde-
linger har base, kommer blandt andet 
til Esbjerg. 
Det sker onsdag den 4. oktober.  
Regionalstationen i Esbjerg hører un-
der DR Syd, hvis sendeflade og dæk-
ningsområde også dækker Sydslesvig 
og dermed det danske mindretal syd 
for grænsen.
”Lige netop derfor kan jeg med sinds-
ro bekræfte, at arrangementet i Esbjerg 
den 4. oktober bestemt også henven-
der sig til børn og unge fra Sydslesvig. 
”I Sandhedens Tjeneste” er ikke kun 
forbeholdt børn og unge på den nord-
lige side af grænsen. Tværtimod” op-
lyser Kirsten Elley, redaktionschef ved 
DR Syd i Aabenraa.
Hun opfordrer derfor de elever og læ-

rere ved de danske skoler i Sydslesvig, 
som kunne være interesseret i deltage, 
om at klikke ind på følgende link for 
at læse mere om idéen og tankerne 
bag ”I Sandhedens Tjeneste”:  https://
billetto.dk/e/dr-i-esbjerg-i-sandhedens-
tjeneste-med-erkan-ozden-og-p3-ny-
heder-billetter-195049, hvor man også 
kan tilmelde sig

Det er i øvrigt den garvede nyheds-
vært fra TV-Avisen, Erkan Özden, som 
styrer slagets gang under samtlige ud-
gaver af ”I Sandhedens Tjeneste”, som 
bliver gennemført i samarbejde med 
DR Sjælland, DR Fyn, DR Nordjylland, 
DR Midt & Vest, DR Bornholm, DR 
Østjylland, DR Trekanten, DR Syd og 
DR Skole.

Dansk-amerikansk
aften i Slesvighus
[KONTAKT]”Slaid Cleaves spins sto-
ries with a novelist’s eye and a poet’s 
heart”.
Sådan præsenterer den amerikanske 
singer-songwriter Slaid Cleaves sig 
selv på sin hjemmeside, og selv om 
vi befinder os syd for den dansk-ty-
ske grænse, så forstår de fleste nok 
alligevel så meget engelsk, at netop 
teksterne og historierne er i højsædet 
hos den lyriske sydstats-sanger. Slaid 
Cleaves kommer fra Austin i Texas, 
der i forvejen er kendt for mange store 
amerikanske sangskrivere som Townes 
Van Zendt, Lyle Lovett, Lucinda Wil-
liams og Guy Clark – og Slaid Cleaves 
er bestemt rundet af den samme soli-
de og drevne sydstats-tradition.
Fredag den 22. september optræder 

han Slesvighus i Slesvig 
som et led en længe-
re koncertturné i det 
nordlige Europa med 
afstikkere til England og 
Skotland.  
Under turnéen akkom-
pagneres han af det 
danske makkerpar The 
Sentimentals, - MC 
Hansen og Jacob Cha-
no, - der har mere end 
15 års erfaring i at lægge back-up for 
talrige nordamerikanske sangskrivere 
på begge sider af Atlanten.
Forud for koncerten og i pausen kan 
publikum købe drikkevarer, ameri-
kansk barbecue og andre velsmagende 
specialiteter from over there. 

Koncerten på Slesvighus begynder kl. 
20.00.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.
Billetter: Ved indgangen eller for-
lods via ssf-billetten,de (0049 461-
14408125), via SSF’s sekretariater, 
Aktivitetshuset eller sh:z Ticketcenter. 

 
www.minority-safepack.eu

Slaid Cleaves er en singer-songwriter af den klassiske 
texanske slags med vægt på lyriske tekster og skæbne-
historier, der griber tilhørerne om hjertet.

Nu eller aldrig for 
Hedeby og Danevirke

[KONTAKT] Som arrangør af en 
forestående Kim Larsen-koncert, 
hvor samtlige billetter bliver revet 
væk på mindre end en uge, som 
ophavsmand til en perlerække 
af koncerter med både danske 
og udenlandske jazz-navne på 
Flensborghus, - og som katalysator 
og igangsætter for en masse andre 
kulturoplevelser og kulturarrange-
menter over hele landsdelen – le-
ver Sydslesvigsk Forening ikke kun 
op til sin status som de danske 
sydslesvigeres folkelige og kulturel-
le hovedorganisation.
SSF fremstår også som en vigtig, 
væsentlig og betydningsfuld aktør i 
hele regionens kulturelle landskab.
Men også de vigtige, væsentlige og 
betydningsfulde kulturlandskaber 
ligger vores forening meget på 
sinde. 
Så meget, at Sydslesvigsk Forening 
er gået aktivt ind i bestræbelserne 
på at få Hedeby og de histori-
ske Danevirke-volde optaget på 
UNESCO’s særlige liste over unik 
verdensarv, hvor Pyramiderne 
i Egypten, Yellowstone Natio-
nalpark i USA, ris-terrasserne i 
Philippinerne og den 65 kilometer 
lange Oberes Mitterheintal med 
Lorelei-klippen langs Rhinen alle-
rede er blevet optaget. 
Danevirke-voldene og Hedeby 
fremstår hver for sig og tilsammen 
som kulturlandskaber af samme 
unikke og betydningsfulde kaliber. 
Som markante mindesmærker i 
landskabet, der hverken på det 
historiske plan, det religionshisto-
riske og det allertidligste euro-po-
litiske plan bliver overgået af ret 
mange andre og nok så navnkun-
dige kultur-lokaliteter. 
I tæt samarbejde med muse-
ums- og fredningsmyndighederne 
i delstaten Slesvig-Holsten har 
SSF taget del i det omfattende 
forarbejde, der ligger til grund 
for den officielle ansøgning, som 
Slesvig-Holstens Ministerium for 
Kultur, Medier og Europa – under 
Anke Spoorendonks (SSW) perio-
de som minister – har formuleret 

og fremsendt til UNESCO om at 
få Danevirke-voldene og Hedeby 
optaget på listen over unik ver-
densarv i kategorien ´kulturland-
skaber’.
Og lige netop i disse dage afgøres 
det, om Danevirke og Hedeby 
slipper helskindet gennem det før-
ste snævre nåleøje, der kan bane 
vejen for en plads på den efter-
tragtede UNESCO-liste.
I denne uge besigtiges såvel Hede-
by som voldanlægget i Danevirke 
af den britiske arkæolog Neil 
Price, professor i arkæologi ved 
universitetet i Uppsala og medlem 
af det bedømmelsesudvalg under 
ICOMOS (International Council of 
Monuments and Sites), som UNE-
SCO trækker på, når nye histori-
ske kulturlandskaber skal kigges 
efter i sømmene, før det vurderes, 
om de er berettiget til en plads på 
listen.
Undervejs skal Neil Price mødes 
med arkæologerne fra Slesvig-Hol-
stens fredningsmyndigheder og 
med repræsentanter fra SSF, der 
– som bekendt - står for at drive 
formidlingen og det tilknyttede 
Danevirke-museum.
Da Danevirke og Hedeby for få 
år siden forsøgte af blive optaget 
på UNESCO’s liste over materi-
el kulturarv sammen med flere 
andre historiske monumenter fra 
Skandinavien, vendte UNESCO 
tommelfingeren nedad.
Nu gøres et nyt forsøg, der kun 
omfatter Danevirke og Hedeby. 
Og det er nu eller aldrig, hvis disse 
kulturlandskaber, der er så vigti-
ge og væsentlige vidnesbyrd om 
danskhedens historiske tilstede-
værelse og betydning i Sydslesvig, 
skal ophøjes til unik verdensarv.  
Med en positiv indstilling og 
goodwill fra ICOMOS, kan den 
endelige vurdering af ansøgningen 
blive afgjort af UNESCO’s interne 
bedømmelseskommission hen 
over sommeren 2018.   
Vi krydser fingre for Danevirke og 
Hedeby.
 Sydslesvigsk Forening 



[KONTAKT]Det stod ikke ligefrem 
skrevet i stjernerne, at den musikalske 
stjernehimmel var indenfor rækkevid-
de, da to musikstuderende fra Aarhus 
for godt 22 år siden samlede en grup-
pe sangstærke mænd til et underhol-
dende a cappella-indslag eller to ved 
konservatoriets julefest. 
Men gruppens optræden blev ikke 
desto mindre startskuddet for vokal-
gruppen Basix, der siden har haft en 
forrygende karriere med koncerter og 
optrædener over hele verden plus ti 
fortræffelige og velindspillede albums 
samt et utal at prestigefyldte priser.
Basix er blandt andet blevet hædret 
med den internationale Cara-award 
for ”Bedste Europæiske Album” og 
”Bedste Julealbum”, og gruppens de-
butalbum fra 2001 – ”The grass” – er 
det første vokalalbum nogensinde i 
dansk musikhistorie, der har solgt me-
re end 30.000 eksemplarer. 
En bedrift, der rakte til en platin-pla-
de. 
Albummet lå tilmed blandt de ti øver-
ste på den danske hitliste i adskillige 
uger, og siden er udgivelser som 
Embodiment (2003), Christmastime 
(2005), Star People (2007), Diversity 
(2009), Hjemmebane (2011) og Chri-
stmas Fan (2013) kommet til. Alle med 
hædrende omtale fra begejstrede an-
meldere af både dansk og udenlandsk 
herkomst.  
Efter mere end tyve år som en af de 
ubetingede sværvægtere indenfor den 
danske vokalmusik har de seks gutter 
bag Basix imidlertid valgt at indstille 
samarbejdet og synge sammen for 
sidste gang.
Afskedsturnéen blev indledt i denne 
uge med to koncerter i Holland plus 
en række planlagte optrædener på 
forskellige scener og spillesteder i 
Danmark - og såmænd også på Flens-
borghus i Flensborg, hvor Basix ’stem-
mer’ stemmerne til en sidste tur under 
mindretallets breddegrader med en 
koncert fredag den 29. september kl. 
20.00.
Arrangører er Sydslesvigsk Forening, 
der er stolt og glad over kunne tilbyde 

sine medlemmer en sidste stor sang-
oplevelse med et af Danmarks aller-
stærkeste vokalnavne i nyere tid, før 
det hele er slut. 
Basix tager publikum med ud på en 
vokalstærk rejse i det særlige landskab 
af egne kompositioner og sange, som 
de seks velsyngende herrer på impo-
nerende vis fletter ind i et repertoire af 
innovative udgaver af nogle af tidens 
mest gedigne sange og ballader og 
medrivende rhytm- and-blues-numre, 
som nok er kendte klassikere for de 
fleste, men som alligevel virker ’nye’ i 
Basix’s coverversioner. 
Overalt i verden er Basix kendt for at 
brænde igennem med deres stærke 
vokale præstationer tilsat en humor og 
et nærvær fra scenen, der griber tilhø-

rerne fra start. 
Køb billetten nu, mens der endnu er 
ledige billetter at få. 
Basix kommer ikke igen, og det er 
sidste chance for at høre – og genhøre 
– dette forrygende danske vokalen-
semble en allersidste gang.

Billetter: www.ssf-billetten.de, Tel. 
0049 461 14408125, på SSF’s sekre-
tariater, i Aktivitetshuset på Nørregade 
eller via sh:z Ticketcenter på Nikolaj-
gade 7.  Alternativt ved indgangen, 
såfremt der ledige pladser på selve 
dagen.
Arrangør er Sydslesvigsk Forening og 
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger (SdU).

15.
SSF Det Humanitære Udvalg: Vandringer i grænselandet: Frørup Skov og Treene fra 
Lomsendamm kl. 9.30
De danske foreninger og institutioner i Vanderup: Fællesspisning og underholdning i 
skolens gymnastiksal kl. 18.30
16.
SSW: Landsmøde på Husumhus kl. 9
Harreslev Kvindeforening: Tur til musicalen ”Alladin” i Hamborg fra skolen kl. 8
Valsbøl og omegns folkedansere: Fælles danseaften og udflugt til Danevirke Museet
SSF-distrikt Lyksborg, Hanved-Langbjerg og Store Solt: Besøg af Vejle Vesteregn 
med besøg på Kunstcentret Mikkelberg samt Danevirke Museet
SSF-distrikt Sørup: Sommerfest på skolen kl. 14-17.30
De danske foreninger i Frederiksstad: Høstfest i Paludanushuset begyndende med 
høstgudstjeneste i Mennoniterkirken kl. 17
18.
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Hatsted: Børneaktivitet ”efterårsklip” i forsamlingshuset kl. 15. Bogbus-
sen kommer kl. 16
19.
SSH: Høstfest på Center for Undervisningsmidler kl. 18.30
SSW-U: Paneldiskussion forud for forbundsdagsvalget på Flensborghus kl. 19-22 
Dansk Centralbibliotek, Folkeuniversitetet og Historisk Samfund: 3 foredrag i rap: 
Foredrag med tidl. museumsdirektør Orla Madsen om ” Sønderjyllands forhistorie 
indtil 700”, foredrag med Professor Bjørn Poulsen og overinspektør Lennart S. Mad-
sen om ”Middelalderens Sønderjylland og hertugdømmets fødsel 700-1544” og 
foredrag med overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen om ”Hertugernes tid. Søn-
derjylland 1544-1720” på Flensborg Bibliotek fra kl. 16
Flensborg SSW-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Møde med Sundhedstjenesten om 
”Hvad kan Sundhedstjenesten hjælpe dig med?” på Sundhedstjenesten, Skovgade 
kl. 16.30
SSF: Hovedstyrelsesmøde i Garding Børnehave kl. 18.30
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole kl. 18.30
SSF-distrikt Hatsted: Kreativ aften til julebasar i forsamlingshuset kl. 19-21
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22
Slesvig og omegns danske Menighed: Byvandring i Frederiksberg med Jesper B. 
Nielsen fra Oberlandesgericht kl. 19
20.
Dansk Centralbibliotek: Dolas Dukketeater på Slesvig Bibliotek kl. 10
SSF Det Humanitære Udvalg: Foredrag med Signe von Oettingen om ”Folkemødet i 
Ribe” på Flensborghus kl. 14.30
HKUF: Svømnings afdelingsmøde i svømmehallen kl. 18
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
21.
SSW: Reception i anledning af Anke Spoorendonks 70 års fødselsdag på Flensborg-
hus kl. 19
Den Slesvigske Samling: ”Slesvig i fokus” – historiker Klaus Tolstrup Petersen præ-
senteret et udvalg af gode og aktuelle bøger om Slesvig/Sønderjylland på Husum 
Bibliotek kl. 11 
SSF: Koncert med Trias i Sct. Jørgen Menighedshus, Flensborg kl. 20
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation – Foredrag med Preben K. Mogensen 
om ”Luther og nadveren” i Rendsborg Danske Kirke kl. 15
Harreslev Kvindeforening: Kegling i Alt Flensburg kl. 19
SSF-distrikt Egernførde: 4 dages tur til Sjælland 21.-24.9.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

Heer drååwe we üs
16.
Friisk Foriining: Samerütfluch eefter Hollingstedt foon e boonhuf önj Naibel am e kl. 
10:30 
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Gudstjenester
14. s. e. trin., søndag den 17. september 2017, Luk. 17, 11-19 

Arnæs, 10, Korsgaard
Aventoft Menighedshus, 10, Parbo, 
Konfirmandindskrivning
Egernførde, 10, Mogensen
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 15, Vogel
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 19.30, Jørgensen
Medelby skole, 9.30, Rønnow
Rendsborg, 11.30, Mogensen
Satrup, 14, Steen

Slv. Ansgar, 10, Nicolaisen
Store Vi kirke, 11.30, Rønnow
Tønning, 11, Jørgensen, guldkonf.
Vanderup, 11, Treschow-Kühl
Vesterland, 10.30, Hansen da-ty høst-
gudstj.
  
Fredag, den 15. september 2017 
Sct. Hans, 18, Dal, Spaghettigudstje-
neste
  
Lørdag, den 16. september 2017  
Frederiksstad, 17, Vogel, høstgudstje-
neste
  

Høstgudstjeneste i Tarp med 
gæsteprædikanter
[KONTAKT]Man kan vist roligt sige, 
at såvel ’personlig lykke’ som ’lykke-
lige omstændigheder’ er den gode 
forklaring på, at dette års fælles høst-
gudstjeneste for de tyske og de danske 
menigheder i Vanderup og Tarp bliver 
en usædvanlig én af slagsen.
Fællesgudstjenesten gennemføres 
denne gang i Tarp Kirke søndag den 
24. september, men hverken den 
nuværende sognepræst i den tyske me-
nighed i Vanderup, Gunnar Schröder, 
eller sognepræst Kristina Löwenstrom 
fra Tarp tyske kirke er i stand til at 
medvirke.
Den første på grund af bryllupsrejse. 
Den anden på grund af barsel – og der 

er bestemt al mulig grund til at ønske 
dem begge tillykke. Trods præsternes 
fravær er begge menigheder naturligvis 
inviteret med, når kirkeklokkerne ringer 
ind til den traditionelle lokalgudstjene-
ste, hvor der både bliver talt, prædiket 
og sunget på både dansk og tysk.
For at tilgodese de tysktalende kirke-
gængere har den forhenværende sog-
nepræst i Vanderup gennem mange år, 
Theo von Fleischbein, indvilliget i være 
med. Han er i pastor i Siversted.
Efter gudstjenesten indbydes kirkegæn-
gerne også denne gang til en fælles kir-
kefrokost. Syv euro alt inklusive.   Høst-
gudstjenesten i Tarp starter kl. 10.00. 

Sidste tur 
med Basix

Vokalensemblet Basix optræder på Flensborghus fredag den 29. september. Kon-
certen er en del af gruppens afskedsturné, da de seks velsyngende herrer har be-
sluttet at indstille karrieren efter 22 år fortræffelig samklang.

Efterårs-yoga
[KONTAKT]Fra fredag 29. september 
til og med tirsdag den 3. oktober læg-
ger Nordsø-Akademiet i Læk lokaler 
og gulvplads til et udvidet week-
end-kursus i yoga under ledelse yo-
ga-instruktør og fysioterapeut Andrea 
Diers fra Berlin.  Hør nærmere om ef-
terårets yoga-event på Nordsø-Akade-
miet på tel. 04662-87050 eller mail: 
info@nordsee-akademie.de

Håndboldskoler i oktober
[KONTAKT]Har Du lyst til masser af 
håndbold?
Har Du lyst til at blive undervist af gar-
vede instruktører?
Har Du lyst til at opbygge et fællesskab 
på banen såvel som udenfor..?
Og er Du mellem 8 og 16 år...?
Ja, så har Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger (SdU) et ganske godt 
tilbud til dig i oktober måned.
I weekenden 13.-15. oktober gen-
nemfører SdU endnu en af sine po-
pulære håndboldskoler for drenge og 
piger i alderen 8-10 år (U8 og U10). 
Det foregår i Træningshallen i Sles-
vig, hvor et kyndigt trænerteam med 
Stephan Krüger i spidsen vil lære 
deltagerne en masse om forskellige 
skudformer og skudvarianter suppleret 
med en masse anden god håndbold 
tilsat hygge og samvær.  
NB: Håndboldskolen foregår udeluk-

kende på dansk. 
Håndboldskolen starter fredag aften 
og slutter søndag over middag.  
Deltagerpris: 55 euro.
Tilmelding – online via hjemmesiden: 
www.dgi.dk/201714656003.  Senest 
torsdag 21. september.
Spørgsmål og yderligere info:  Kaj An-
dersen (tel. 0178-4507405) eller Chri-
stel Bonde (tel. 0461-14408217). 
To uger – i månedens sidste weekend 
(28.-29. oktober) gennemfører SdU ef-
ter nøjagtigt samme koncept en hånd-
boldskole for spillere i alderen 11-16 
år.  Samme pris, samme varighed, 
samme fokus på håndbold og træning 
af forskellige skudvarianter og samme 
kontaktpersoner.
Online-tilmeldingen foregår via 
denne hjemmeside:  www.dgi.
dk/201714656004.  Senest mandag 2. 
oktober.

Høstfest med 
’griseri’
[KONTAKT]Den store grill kommer i 
brug, når de danske foreninger i Fre-
derikstad inviterer til høstfest i over-
morgen - lørdag den 16. september.  
Høstfesten indledes med høstgudstje-
neste i Mennoniterkirken kl. 17.00, 
hvor kirkegængerne opfordres til at 
medbringe høstgaver, så kirken kan 
blive pyntet pænt op i dagens anled-
ning.  I løbet af festen bortauktioneres 
de donerede høstgaver til fordel for 
kirkens arbejde, og umiddelbart efter 
gudstjenesten inviteres alle deltagere 
til samvær i Paludanhusets have, hvor 
den før-omtalte grill har en pattegris 
roterende på det store spyd. Grisen 
serveres med tilbehør og sodavand 
for en samlet pris af 5 euro.  Øl og vin 
kan købes særskilt.
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[KONTAKT]Under overskriften »3 i 
rap« spiller Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig ud med et gedigent røver-
køb for alle, der interesserer sig bare 
en lille smule for grænselandets histo-
rie fra dengang, der både var middel-
alder og hertugdømmer til. 
Tirsdag i næste uge får hovedbilioteket 
på Nørregade i Flensborg besøg af ikke 
færre end tre kompetente historikere 
fra Museum Sønderjylland, der hver 
især vil øse af deres viden og indsigt 
fra hvert sit hjørne af Sønderjyllands 
og Sydslesvigs store historiebog.
Forhenværende museumsdirektør Orla 
Madsen lægger for med at fortælle om  
”Sønderjyllands forhistorie indtil 700”.
Derefter overlades scenen til overin-
spektør Lennart S. Madsen, der går tæt 
på ”Middelalderens Sønderjylland og 

hertugdømmets fødsels 700-1544”, 
inden sidste mand i denne ombæring 
runder dagens historiske trekløver af 
med oplægget ”Hertugernes tid. Søn-
derjylland 1544-1720”.  
Slutstenen varetages af overinspektør 
Carsten Porskrog Rasmussen
Alle tre foredrag er berammet til cirka 
en time med start fra kl. 16.00.
Inkluderet i prisen på 8 euro er en 
sandwich til de deltagere, der ikke kan 
nøjes med åndelig føde.
Billetter til dette historiske røverkøb 
kan reserveres/købes på biblioteket 
eller ved døren. 

I slutningen af november måned følges 
op med endnu en omgang ”3 i rap”, 
hvis historiske skrues frem til tiden 
efter 1720.

[KONTAKT]De danske foreninger i 
Læk ved lige præcist, hvad kvinder 
vil have – også uden at trække Mel 
»What-Women-Want« Gibson med 
ind på scenen.
Kvinderne selv ved nemlig bedre end 
nogen andre, hvad deres kønsfæller er 
ude efter og allerhelst vil have.
Derfor står de danske foreninger i Læk 
bag endnu en omgang Weibermarkt 
i Læk Danske Skoles sportshal fredag 
den 29. september.  
Her kan kvinder af alle slags sælge alt, 

hvad de har lyst til, til hinanden. 
Om det så er hatte, sko, balkjoler, de-
korationer eller noget helt femte. 
Undervejs er der mulighed for at sluk-
ke sult og tørst med kaffe, øl og vand 
og lidt spiseligt plus grillpølser. 

Et eventuelt overskud fra salg og til-
meldingsgebyr går ubeskåret til det 
danske foreningsarbejde i Læk.
 
Markedet er åbent mellem kl. 18.00-
21.00.  NB:  Ingen adgang for mænd!

Kvindemarked i Læk

[KONTAKT]Sædvanen tro har Sydsles-
vigsk Forening for Flensborg By, SSF’s 
Humanitære udvalg og Gamles Værn 
slået kræfterne sammen for at arrange-
re en gevaldig efterårsfest for de lokale 
seniorer fra 60 år og opefter.
Der er tale om et eftermiddags-ar-
rangement på Flensborghus onsdag 
den 12. oktober fra klokken 14.30, 
hvor der indledes med fællessang, 
inden den særlige musikprofilklasse fra 
Duborg Skolens 11. årgang slår toner-
ne an til den første af to omgange med 
musikalsk underholdning. 
I den mellemliggende kaffepause er 
der fristende kager en mass og tombo-
la til allersidst.
Pris pr. deltager: 5 euro.
Billetter til efterårsfesten kan købes på 
bysekretariatet, Flensborg By (0049 
461 14408-127/126/12) indtil onsdag 
den 4. oktober.  Arrangementet er 
åbent for alle.

Efterårsfest for seniorer

Torsdag den 12. oktober 2017 - 14:30
Flensborghus, Norderstr. 76

Efterårsfest 60+

Arrangør:
Sydslesvigsk Forening for Flensborg By
Gamles Værn, Det Humanitære Udvalg

Sydslesvigsk Forening for Flensborg By, Det Humanitære Udvalg og Gamles Værn inviterer til efterårsfest 
60+. Sædvanen tro byder vi på et fristende kaffebord, underholdning og tombola.

Praktiske oplysninger:
Eftermiddagen startes med en fællessang, og derefter overtager musikprofilklassen fra Duborg Skolens 
11. årgang. Mens de holder pause, nyder vi kaffen/te og kager. Bagefter er der musikalsk underholdning igen. 
Eftermiddagen afsluttes med en tombola. Lad jer overraske!

Billetten til festen kan købes hos jeres lokale ældreklubleder eller på bysekretariatet, Schiffbrücke 42, 
telefon +49 461 14408-127/126/125 indtil onsdag den 4. oktober.

Da der er begrænset parkeringsplads ved Flensborghus, henviser vi til parkeringspladserne ved havnen 
og Speicherlinie.

Pris, som inkluderer kaffebord, underholdning og tombola: 5,00 €

Kom og vær med - alle er hjertelig velkommen!

Venlige hilsener
Preben K. Mogensen, amtsformand

Tre lektioner om regionens 
historie for bare otte euro

[KONTAKT]Godt 20 sangglade 
mennesker mødte mandag den 4. 
september op til den første af flere 
sangaftener i det kommende efterår i 
Ansgar-salen i Slesvig.  
Deriblandt en del stærke røster fra det 
nyligt opløste Slesvig Folkekor. Der 
blev sunget fra Højskolesangbogen, 
mens Krasimira trakterede klaveret på 
fornemmeste vis. 
I pausen havde Bo og Wolfgang sørget 
for et dejligt ta-selv-bord.  
Sangerne mødes igen den 6. novem-
ber kl. 19.30, og her er endnu flere 
nye sangere naturligvis også velkom-
men.

Vellykket sangaften i 
Ansgarkirken i Slesvig

[KONTAKT]Siden Ruben Fønsbo for fire og et halvt års tid 
siden blev ordineret som præst i Helligåndskirken i Flens-
borg og dernæst indsat som præst ved den danske menig-
hed i Lyksborg, har han levet og åndet for at forkynde det 
kristne evangelium.  Men lysten til at skrive og sætte ord på 
tilværelsens små og store begivenheder stikker dybere end 
blot til at skrive søndags-prædikener, der spreder det glade 
budskab om tilgivelse, nåde og næstekærlighed. 
Når tiden og muligheden tillader det, farer der så at sige en 
djævel i blækhuset hos den 55-årige teolog, der udsendte 
sin første dansksprogede roman for et lille halvt års tid si-
den.
Før da havde han lagt navn og byline til ungdomsromanen 
”Midge Fly and The End of The World”; en engelsksproget 
science-fictionroman, der tager afsæt i en række spekta-
kulære teorier om ormehuller og rejser mellem forskellige 
dimensioner. 
Den nye danske roman er en spændingshistorie med titlen 
Refleks, som Ruben Fønsbo selv har skrevet og redigeret, 
og fået trykt. Og derefter udgivet for egen regning og risiko 
uden om de gængse, veletablerede bogforlag.
”Jeg har tidligere arbejdet som tegner og tekstforfatter in-
denfor reklamebranchen i Danmark, inden jeg omkring 
40-års alderen besluttede mig for at læse teologi med det 
mål for øje at blive præst – ligesom begge mine forældre, 
der begge blev præster i en relativt sen alder. Med min bag-
grund og mine reklame-erfaringer har jeg gode forudsæt-
ninger for selv at stå for hele processen omkring fremstilling, 
opsætning, udgivelse og markedsføring af mine bøger. Det 
gælder både den første engelsksprogede debutudgivelse og 
nu også Refleks, der begge bliver markedsført, omtalt og 
solgt via deres egne profiler på Facebook. Og det går faktisk 
ret godt”, fortæller Ruben Fønsbo. 
Han tilføjer, at lysten til at opdigte, nedfælde og skrive hi-
storier faktisk er ’en gammel historie’.  
”Jeg har altid haft lyst til at lave historier. Ikke mindst, da 
mine børn var mindre og skulle have en godnathistorie 
eller to at falde i søvn på.  I stedet for at fiske en velkendt 
børnebog ud af reolen, fandt jeg ofte på mine egne histori-
er. Det gør jeg stadig, og nogle af dem ender som færdige, 
nedskrevne historier eller fortællinger. Som regel skriver 
jeg historierne ned så hurtigt som muligt, fordi en idé eller 
en spændende del af en historie ofte dukker op, når jeg 
allermindst venter dét, og så gælder det om at få den ned 
på papir eller PC, mens tid er.  Ofte udvikler historien sig 
herfra af sig selv, så jeg bare skal skynde mig at skrive den 
ned”, fortæller den 55-årige sognepræst fra Lyksborg. Ha 
kan med god samvittighed skrive ’forfatter’ på visitkortet, 
selv om skriveriet er og bliver en hobby, han altid har lige 
ved hånden. 
I stedet for at rende rundt med en kuglepen og notesblok 
i inderlommen medbringer han altid – og meget be-
kvemt – en iøjnefaldende orange skuldertaske med en lille 
Windows-baseret PC inden i. Med et snuptag og et par klik 
på tastaturet kommer computerens tekstbehandlingspro-
gram på hårdt arbejde, lige så snart der opstår et afbræk el-
ler lidt ventetid mellem Ruben Fønsbos mere gejstlige plig-
ter. Det lykkes oven i købet af og til at liste en skrivepause 
ind, når han og kæresten hjemme fra Aarhus nyder fritiden 
sammen eller bruger deres fælles ferier på at udforske de 
smukke og spændende dele af Tyskland, der ligger langt  
væk fra pastoratet hjemme i Lyksborg.
Kæresten, Ingeborg, kan som regel godt mærke, når en hi-
storie er undervejs, og hun er heldigvis meget overbærende.

”Jeg ved, at nogle forfattere foretrækker at skrive og udvikle 
deres historier hjemme i deres arbejdsværelse. Men jeg er 
så heldig, at jeg heldigvis kan skrive hvor-som-helst. I en 
kort pause mellem to møder, på en bænk i parken, mens 
jeg venter på et forsinket tog eller bare sidder alene for mig 
selv på en fortovs-café, inden jeg måske skal mødes med 
nogen, jeg kender.”
”Jeg skriver ikke nødvendigvis lineært. Den ene dag kan jeg 
sagtens skrive på en episode i kapitel 16 og dagen efter sæt-
te ord på den indledning, på de dialoger eller persontegnin-
ger, som måske ender med at blive til kapitel 2.  Jeg starter 
ikke nødvendigvis med begyndelsen og slutter aldrig med 
det sidste punktum. Tværtimod. Historierne bliver til i brud-
stykker, som bliver skrevet ned i den rækkefølge, de dukker 
op.   Måske tidligt om morgenen, fordi jeg vågner kl. halv-
fem og er nødt til at skrive et kapitel ned for at se, hvordan 
det ender. Eller om aftenen midt i aftensmaden, hvis jeg 
lige kommer i tanker om noget interessant. Det lyder rodet 
og uorganiseret, men det fungerer for mig, fordi jeg reagerer 
på de indtryk og spontane input, jeg får i løbet af dagen!”.
Lige præcist sådan et spontant input gav for et lille års tiden 
anslaget til den spændingshistorie, Refleks, som blev griflet 
ned i løbet af nogle få uger i foråret.
”Ideen til bogen opstod under vores ferie længere nede i 
Tyskland sidste år. Ved et tilfælde så jeg et ansigt i mæng-
den, der mindede om min egen far, som døde for 15 år 
siden. Uden helt at vide, hvad det skulle føre til, begyndte 
jeg at lege med tanken om, hvad der egentlig ville ske, hvis 
en far vendte tilbage fra de døde? Af sig selv opstod idéen 
om at skrive historien om de to brødre, der pludselig møder 
deres far igen, selv om han blev erklæret død ti år forinden 
– angiveligt slået ihjel af sin tredje hustru.”
Herfra udfoldes beretningen og dramaet om, hvordan to 
brødre på godt og ondt forsøger at komme overens med 
deres ’genopstandne’ far.  
”Mest ondt, fordi faderen viser sig at være et usædvanligt 
usympatiske menneske, der både var fordrukken, løgnagtig 
og utro. Gensynet med faderen giver afsæt for en historie, 
hvor de to brødre hvirvles ud i et opgør, der føjer nye per-
spektiver på den fortid og de minder, som de helst havde 
været foruden”, afslører Ruben Fønsbo med det særlige 
glimt i øjet, som gode historiefortællere hiver frem, når de 
skal have læserne til at bide på krogen. 
Nu, hvor ’Refleks’ er på markedet, har Ruben Fønsbo kastet 
sig over at skrive en ny bog med et lidt mere fagligt relateret 
indhold; nemlig en interview-bog med mennesker, som 
efter en ateistisk opvækst eller et liv med ikke-tro er blevet 
troende. Det er hensigten, at bogen skal færdiggøres, så 
snart forfatteren har fundet de sidste fire-fem interviewper-
soner. 
Romanen Refleks har sin egen side på Facebook, hvor man 
kan læse uddrag og, hvor bogen kan bestilles og købes for 
20 euro. Og, hvor andre købere og læsere allerede har givet 
Ruben Fønsbos danske debut deres ord og anbefalinger 
med på vejen. 
For hvert eksemplar af ’Refleks”, der sælges i Sydslesvig, do-
nerer i øvrigt fire euro til Den Danske Kirke i Lyksborg, som 
i høj grad trænger til en gennemgribende istandsættelse.  

Torsdag den 28. september lægger Ruben Fønsbo i øvrigt 
vejen forbi Flensborg Bibliotek for at fortælle mere om ro-
manen ”Refleks” og om sin skrivelyst. Arrangementet starter 
kl. 16.00 – og der er fri entré.

Højskolesangbogen blev flittigt brugt 
under efterårets første sangaften i 
Ansgar-Salen i Slesvig tidligere i denne 
måned.

Præsten fra Lyksborg og historien 
om en djævelsk ’genopstandelse’

Ruben Fønsbo, præst ved den danske menighed 
i Lyksborg, kan andet og mere end at skrive søn-
dagsprædikener. Kort før sommerferien udgav 
spændingsroman Refleks, der handler om to 
brødre ambivalente forhold til deres ’genopstand-
ne’ far, som alle troede var død og borte.

Ruben Fønsbo har et usædvanligt skrivegen. Uan-
set, hvor han befinder sig, kan han skrive på sine 
historier ved selv den mindste pause – eller det 
mindste lille afbræk – fra dagens øvrige gøremål.
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[KONTAKT]Det er med stor glæde 
og endnu større forventninger at Syd-
slesvigsk Forening og SSF’s distrikt 
Sct. Jørgen-Mørvig om præcist én uge 
smækker dørene til et musikalsk mø-
de med et af dansk folkemusiks mest 
spændende og nyskabende navne i de 
senere år.
Det drejer sig om orkestret Trias, der 
giver koncert i Menighedshuset på 
Adelby Kirke i Flensborg torsdag den 
21. september. 
Trias opstod i 2008 og har i de for-
gangne år allerede manifesteret sig 
som et navn, der nok har rødder i den 
danske og fællesnordiske folk-tradi-
tion, men som alligevel ikke helt kan 
sættes i bås som et rendyrket folkemu-

sikband.
I 2012 debuterede Trias med sin første 
udgivelse, – ”Trias” – der blev nomi-
neret i flere kategorier under Danish 
Music Award i 2013, hvor bandet helt 
berettiget løb med titlen som Årets 
Nye Navn.
Og lige nu er Trias helt aktuel med sit 
andet album, ”Efter Horisonten”, der 
er blevet til i et nært samarbejde med 
Musikkens Hus på Fanø, hvor de fire 
musikere i Trias forlods havde isoleret 
sig en hel uge for at kigge ind ad i 
deres eget musikalske DNA og udeluk-
kende fokusere på musikken.
Resultatet blev et gedigent og helstøbt 
album, hvor de enkelte musikeres 
personlige udtryk og musikalske profil 

forenes i et stærkt og gennemtrængen-
de samspil, der understreger en hidtil 
uhørt modenhed. 
Torsdag aften i næste uge er der mu-
lighed for opleve Trias live og med eg-
ne ører høre noget af det ypperste fra 
tidens danske folkemusik-scene.
Trias består af musikerne Christoffer 
Thorhauge, Søren Østergaard Pe-
dersen, Jonas Kongsted og Rasmus 
Nielsen.
Koncerten i Menighedshuset i Adelby 
starter kl. 20.00.
Billetter:  ssf-billetten.de (0049 461 
14408 125), SSF’s sekretariater, Aktivi-
tetshuset, sh:z Ticketcenter. 
Arr. Sydslesvigsk Forening & SSF Sct. 
Jørgen-Mørvig.

Koncert med danske Trias i 
Menighedshuset i Adelby

Det spændende og nydanske folkband Trias, der lige nu også er pladeaktuel med sin anden pladeudgivelse ”Efter horison-
ten”, giver torsdag aften i næste uge koncert i Menighedshuset på Adelby Kirkevej i Flensborg.

[KONTAKT]Ind i mellem byder arran-
gementskalenderen hos Sydslesvigsk 
Forening på et tilbud, der er så stor-
slået og spændende, at det kræver 
en foromtale her og nu hinsides alle 
redaktionelle principper om være så 
tilpas tidsaktuel, at læserne ikke glem-
mer det hele igen i farten.
Sådan et tilbud er nu på trapperne. 
Men først i april måned næste forår.
For fjerde gang i løbet af små ti år har 
Sydslesvigsk Forening Flensborg Amt 
i samarbejde med Grænseforenin-
gen Kreds 20 (Vejle Vesteregn - i det 
centrale Jylland) planlagt en længere 
fællestur til et af de øvrige europæiske 
mindretalsområder. 
Denne gang en fælles bustur over seks 
dage til den polske Wroclaw/Breslau, 
der har en dramatisk historie bag sig 
fra 2. Verdenskrig, fordi hovedparten 
at byens jøder og polakker blev depor-
teret og myrdet under krigen. 
I dag figurerer Wrocslaw som en af 
Polens mest dynamiske og driftige by-
er, og byen har endda været udpeget 

som Europæisk Kulturby i 2016. 
Selv om Wrocslaw er massivt præget 
af tysk historie, befinder de fleste af 
medlemmerne fra det tyske mindretal 
i Polen sig i dag i Oberschlesien, der 
ligesom Wroclaw ligger i det sydvest-
lige hjørne af Polen med retning med 
den tjekkiske grænse. 
Og derfor vil deltagerne på denne 
fællestur til Polen naturligvis også gå 
til Oppeln/Opole – en kommune i 
Oberschlesien, hvor cirka ti procent af 
befolkningen bekender sig aktivt til det 
tyske mindretal, der er repræsenteret i 
mange politiske organer. 
Ikke desto mindre er mindretallene 
under hårdt pres i netop disse år på 
grund af række centralpolitiske og 
strukturelle forandringer på nationalt 
plan, der vil reducere antallet af små-
kommuner til få og større kommuner.  
En udvikling, som vil underminere 
mindretallenes mulighed for medind-
flydelse og som for et lille års tid siden 
fik medlemmer af de tyske mindretal i 
Polen til at gå i sultestrejke. 

Som altid har arrangørerne af fællestu-
ren også indgået aftaler om forskellige 
besøg på foreninger og institutioner, 
hvor der bliver mulighed for at tale 
med politikere og andre om både 
mindretallenes aktuelle situation.
Men der er naturligvis også sat tid af 
til at deltagerne på turen kan optræde 
som turister i Wrocslaw, sejle frem 
og tilbage over Oder og deltage i en 
guidet by-rundtur med pitstop ved 
Domkirken, ved Jahrhunderthalle og 
ved universitetets legendariske barok-
sal Aula Leopoldina. 
På programmet er også en indlagt hel-
dagstur til Riesengebirke over Krumm-
hügel og Hirschberg med et tiltrængt 
besøg på Museumsbryggeriet Lwowek 
Slaski, der plejer at være ganske gav-
milde med smagsprøver. 
Hele fællesturen til Polen finder sted 
fra 15.-21. april 2018.  
Turen foregår med bus og samtlige 
overnatninger foregår på Hotel HP 
Plaza, centralt beliggende i Wrocslaw.
Samlet deltagerpris er 630 euro, der 

omfatter bustur, fire overnatninger 
med helpension, to overnatninger 
med halvpension plus entrébillet til 
samtlige indlagte rundvisninger.  For 
overnatning på enkeltværelse betales 
et tillæg på yderligere 136 euro. 
Arrangørerne – Sydslesvigsk Forening 
Flensborg Amt og Grænseforeningen 
Kreds 20 – forbeholder sig ret til even-
tuelle ændringer i programmer
Men turen opslås og annonceres alle-
rede nu, fordi der plejer at være rime-
lig stor interesse for disse fællesrejser 
sammen med vennerne fra Grænsefor-
eningen i kreds 20. 
Så det er en god idé er være hurtigt 
ude og sætte kryds i kalenderen alle-
rede nu. 
Ja, endda tilmelde sig i god tid, hvis 
man vil være sikker på en plads. 
Yderligere information og tilmelding:  
Amtskonsulent Marike Hoop, SSF 
Flensborg Amt , 
Tel:  +49 461 144 08 156 · 
fax +49 461 144 08 157. 
www.syfo.de · marike@syfo.de

Fælles-tur til Polen og et af Europas mindretal

[KONTAKT]Med sing-a-long-appel-
lerende ørehængere som Sui-Sui og 
Woodoo og en række andre velsmurte 
hits strøg det danske band Sneakers 
konstant til tops på tidens hitlister 
dengang i 80’ernes, hvor Poul Schlüter 
blev statsminister, hvor britiske Bucks 
Fizz vandt det internationale melo-
digrandprix med ”Making Your Mind 
Up”, hvor Gro Harlem Brundtland blev 
den første kvindelige statsminister i 
Norge og, hvor nordirske Bobby Sands 
og ni andre politiske fanger indledte 
en dødbringende sultestrejke i Long 
Kesh-fængsel i Ulster. 
Begivenheder, der sikkert både er gemt 
og glemt for de fleste.
Men musikken fra dengang er ikke 
glemt, og slet ikke det stærke hold 
bag Sneakers – Morten Kærså, Klaus 
Menzer, Poul Halberg og Sanne So-
lonumsen – som leverede sange og 
melodier, der er så slidstærke, at nu 
udgør det musikalske bagtæppe i den 
cabaret-teaterforestilling, som køben-
havnske Café Liva har sat op. 
Og som om små fjorten dage kan ople-
ves på Harreslev Danske Skole. 

Teater- og Koncertudvalget under SSF 
har tidligere haft stor succes med at en-
gagere Café Liva og denne gang venter 
endnu en forrygende opsætning.
Forestillingen – ”Efter Festen” – tegner 
et portræt af tidens næststørste genera-
tion, født i midten af 60’erne, der står 
ansigt til ansigt med hinanden og udsig-
ten til, at deres ungdom er ved at være 
ufravigeligt forbi. 
Med afsæt i ét af tiden største, nyska-
bende musikgrupper i 80’erne Dan-
mark – nemlig Sneakers og lyrikken 
fra gruppens suveræne tekstforfatter, 
Hans-Henrik Koltze – beskriver caba-
ret-forestillingen en generations forfald 
på både sørgmunter og funky vis. 
”Efter Festen” er instrueret af Anders 
Lundorph.  
Medvirkende er:  Pernille Sørensen, 
Mads Strandgaard og Jens Gotthelf.

Arrangør: Sydslesvigsk Forening.
Billetter: sss-billetten.de (0049 461-
14408125), via SSF’s sekretariater, Ak-
tivitetshuset, sh:z Ticketcenter og ved 
indgangen.

Deltagerne får 
også mulighed 
for at opleve den 
smukke baroksal 
Aula Leopoldina 
ved Universitetet i 
Wrocslaw.

Det smukke og 
kuperede bjerg-
landskab Riesen-
gebirke indgår 
også som en del 
af programmet på 
næste års fællestur 
til Polen; arrange-
ret i fællesskab af 
Grænseforeningen 
Kreds 20 og SSF 
Flensborg Amt.

[KONTAKT]Den danske børnehave 
i Garding i det nederste sydvestlige 
hjørne af Sydslesvig lægger tirsdag 
aften i næste uge lokaler til det første 
hovedstyrelsesmøde i Sydslesvigsk For-
ening efter sommerferien. 
Mødet indledes kl. 18.30 med følgen-
de punkter på dagsorden:
 
1. Spørgetid for medlemmer af for-

eningen, jvf. vedtægternes § 12, 
stk. 7

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtig-
hed jvf. § 6

3. Valg af dirigent
4. Referat fra den 4. juli 2017
5. Fastlæggelse af den endelige dags-

orden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSF’s udvalg
8. Årsmødeudvalgets beretning v/ 

Gitte Hougaard-Werner -  
Drøftelse og godkendelse  
af beretningen 

9. Danevirke Museums beretning v/ 
Nis Hardt

10. Landsmødet 2017  
- Valg 
- Kontingent

11. Forslag til mødeplan for 2018. 
Bilag vedlagt 

12. Eventuelt
13. Evt. lukket møde

Mødeadressen er: Garding Børnehave, 
Osterende 29, 25836 Garding.

Hovedstyrelsen
sætter kurs 
mod Garding

Café Liva-forestilling på
Harreslev Danske Skole

Er der mon stadig en sjat af ungdommen tilbage i cocktail-glassene fra de glade 
80’ere, hvor danske Sneakers satte nye musikalske standarder i en tid, hvor der 
var fart over feltet. Med mere end 30 års tilbageblik har Café Liva opsat caba-
ret-forestillingen ”Efter Festen”, som kan opleves på Harreslev Danske Skole. 
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SØRUP 

Sommerfest 
i Sørup
[KONTAKT]Hvad enten vejrguder-
ne kan holde sig i skindet og finde 
sommerhumøret frem en ekstra gang 
eller ej, så inviterer SSF Distrikt Sørup 
under alle omstændigheder til stor 
sommerfest i overmorgen, lørdag den 
16. september. 
Blandt de mange aktiviteter, som har 
fundet vej til  programmet, vil der 
blandt andet være en optræden fra 
alle børnehavebørn og skoleelever og 
lidt lækkert til smagsløgene i form af 
kaffe og kager og æbleskiver.  Som-
merfesten finder sted mellem 14.00-
17.30. Alle er velkommen!  

FRIISK

Friisk Foriining 
besucht 
Hollingstedt
[KONTAKT]Sommerausflug am 16. 
september: Treffpunkt ist die Bushalte-
stelle vorm Niebüller Bahnhof (10:30). 
Hier starten Kleinbusse in Richtung 
Hollingstedt. 
Dort gibt es eine Führung über den 
Alten Hafen, und das Danewerk. In 
Hollingstedt lag vor über 1000 Jahren 
der „Nordseehafen“ von Haithabu 
und später dem mittelalterlichen 
Schleswig. Danach besuchen wir die 
Ausstellung im Hollinghus. 
Kaffee und Kuchen gibt es dann in Jü-
beck, im ”Café mit Sti(e)l“.
Anschließend fahren wir zu dem 
Hollingstedter Apfelschiff. Dort gibt es 
wieder eine Führung, wo uns etwas 
über alte Apfelsorten erzählt wird, die 
wir dann später auch probieren und 
kaufen können. 
Das Apfelschiff ist ein Ökologischer 
Obstbetrieb, der sich besonders auf 
alte Apfelsorten spezialisiert hat. 
Die Rückfahrt ist für 18:00 Uhr ge-
plant, so dass die Busse gegen 19:00 
Uhr wieder Niebüll erreichen.
Anmeldungen sind bis spätestens 11. 
September zu richten an das Sekre-
tariat der Friisk Foriining, Süderstr. 6, 
25821 Bredstedt/Bräist, Tel.: 04671-
6024154, E-mail: info@friiske.de.

KOBBERMØLLE

Litterær 
spænding i 
Industrimuseet
[KONTAKT]Atmosfæren er normalt 
fyldt med masser af strøm og spæn-
ding, når industrimuseet i Kobbermøl-
le tænder for sine store dampmaskiner 
og generatorer.
I morgen, fredag den 15. september, 
bliver spændingen imidlertid af en helt 
anden slags. 
I samarbejde med kommunebiblio-
teket i Harreslev slår museet klokken 
18.30 dørene op til et noget uvant 
arrangement i de gamle produktions-
haller.
En times tid senere – kl. 19.30 – op-
træder skuespillerne Danny Richter 
og Roland Kalweit med en underhol-
dende og scenisk læsning af et stykke, 
der er baseret på en krimi af Agathe 
Christie. 
Entré:  10 euro for voksne – 5 euro 
for børn. Billetter kan købes forlods på 
bane Kobbermølle Industrimuseum og 
på biblioteket i Harreslev. 

På plads i 
bestyrelsen
[KONTAKT]Amtsrådsmedlem Horst 
Kohrt, valgt for Sydslesvigsk Vælgerfor-
ening (SSW) i Kreis Schleswig-Flens-
burg, har sammen med sine amtsråd-
skolleger Ingo Degner (SPD), Rainer 
Haulsen (CDU) og vicelandråd Walter 
Behrens (CDU) alle fået plads i den 
nye bestyrelse for Slesvig-Flensborg 
Amts redningstjeneste, som fra starten 
af januar bidrager med fire beman-
dede ambulancer i den samlede 
redningstjeneste for hele amtet.  Efter 
konstitueringen har landråd Wolfgang 
Buschmann taget plads som formand 
for redningstjenestens bestyrelse.

Personlige genstande sætter ord 
på det danske mindretal  
[KONTAKT]En bedaget, men vedli-
geholdt udgave af Danske Drenges 
Sangbog fra 1955! 
En læderbadge, der blev brugt som 
adgangstegn i en Sydslesvig Festival 
engang i midten af 80’erne!
En lille fin vinyl-singleplade med Mar-
grethekoret; indspillet i 1967! 
Og en sofapude med et kongeligt mo-
nogram i øverste højre hjørne; syet 
og broderet i anledning af Kronprins 
Frederik og Marys storslåede bryllup 
i 200! 
Ja, det er blot en lille håndfuld af de 
meget personlige ting og genstande, 
som kan opleves resten af denne 
måned på Flensborg Bibliotek i form 
af udstillingen Wunderkammer Syd-
slesvig.
Der er tale om en lille fin udstilling, 
som ikke fylder mere end et par lang-
borde i det brede gangareal mellem 
voksenbiblioteket og Den Slesvigske 
Samling.  

Men som trods sin beskedne størrel-
se og de relativt få effekter, alligevel 
griber dybt ned i det ganske særlige, 
som helt almindelige sydslesvigere 
føler ved at en del af det danske min-
dretal. 
Det er nemlig en meget personlig 
ting at høre til det danske mindretal 
i Sydslesvig, og hver eneste ting har 
en ganske særlig betydning for sin 
ejermand. 
”Udstillingen viser et lille, men va-
rieret udvalg af nogle få personlige 
ting, som har en stor betydning for 
tingenes ejermand og som giver dem 
en særlig tilknytning til mindretallet”, 
fortæller udstillingens ophavsmand, 
31-årige Lisa-Lotta Adomeit. 
Hun har lånt de udstillede ting hos 
forskellige sydslesvigere med det dan-
ske på sinde. 
”Deltagerne har beredvilligt stillet tin-
gene til rådighed for mit afsluttende 
eksamensprojekt i visuel kommuni-

kation ved Kunsthochschule i Berlin. 
Et projekt, der netop handlede om at 
introducere og præsentere det danske 
mindretal på en anden måde og med 
en anden tilgang, end vi normalt er 
vant til”, fortæller Lisa-Lotta Adomeit. 
Via en omtale i Flensborg Avis efter-
lyste hun deltagere fra mindretallet, 
som lå inde med en eller anden spe-
ciel ting, som betyder noget særligt 
for dem.
”Jeg fik heldigvis rigtigt mange positi-
ve tilbagemeldinger fra sydslesvigere 
i alle aldre, som gerne ville lege med 
og som også var villige til at sætte ord 
på den særlige historie og tilknytning, 
den udvalgte ting har”, fortsætter Li-
sa-Lotta Adomeit. 
Tingene og deres historie har Lisa-Lot-
ta samlet i en afsluttende projektud-
stilling, som både har været vist på 
kunsthøjskolens bibliotek i forbindelse 
med hendes eksamensbedømmelse, 
men også på Landesvertretung Sles-

vig-Holstein i Berlin.
”Og nu også her på det danske bib-
liotek i Flensborg, om end i en lidt 
reduceret udgave med et mindre ud-
valg af de udlånte effekter!”
Det fortalte Lisa-Lotta Adomeit i et 
pusterum mellem de hektiske forbe-
redelser inden udstillingen officielt 
blev åbnet for en lilles uges tid siden.
Lisa-Lotta Adomeit har endvidere sør-
get for, at de enkelte historier om de 
personlig ting fra det danske mindre-
tal i Sydslesvig også kan opleves digi-
talt via hjemmesiden www.lisa-lotta.
dk/wunderkammer.
Ved at klikke på de respektive bille-
der af de udstillede effekter, kan man 
blandt andet høre en lydoptagelse 
fra det personlige interview, som 
Lisa-Lotto Adomeit har gennemført 
med tingenes ejermænd. Udstillingen 
’Wunderkammer Sydslesvig’ kan ses 
og opleves på Flensborg Bibliotek til 
og med den 30. september.

Historien om de enkelte genstande, der indgår i udstillingen Wunderkammer, kan 
også opleves digitalt via Lisa-Lotta Adomeits personlige hjemmeside.   (Foto: SSF)

Som afslutning på sin uddannelse i visuel kommunikation har 31-årige Lisa-Lotta 
Adomeit lånt og udstillet en række personlige genstande med en særlig betydning 
fra medlemmer af de danske mindretal i Sydslesvig.  (Foto: SSF)

Opdragelses-debattør gæster Flensborghus

[KONTAKT]Solen skinnede fra en sky-
fri himmel og en masse stolte forældre 
knipsede løs med deres kameraer fra 
næsten alle vinkler, da de nye sko-
lestartere i Tønning i sidste uge tog 
hul på deres fremtid som elever på 
Uffe-Skolen. 
Denne gang 14 nye elever, der natur-
ligvis var lige så betuttede, spændte og 
forventningsfulde, som man skal være 
ved den slags begivenheder.
I dagens anledning uddelte kontoras-
sistent Kerstin Pauls et bordflag til hver 
enkelt elev og informerede samtidig 
børnenes forældrene om Sydslesvigsk 
Forening.  Fremmødet var så stort, at 
der undervejs måtte stilles flere stole 
og borde frem. Uden tvivl på grund af 
de mange smaddergode velkomst-bol-
ler, som skolens rengøringspersonale 
havde sørget for. 

[KONTAKT]” Er opdragelse 
nødvendigt..?”
Ja, sådan lyder spørgsmålet, 
når en af Danmarks mest 
velkendte, garvede og efter-
spurgte opdragelses-debat-
tører besøger Flensborghus 
for at holde foredrag om 
børneopdragelse.
Det drejer sig om den snart 
72-årige John Aasted Halse, 
gennem en lang årrække 
formand for Børns Vilkår 
(1988-2004) og tidligere 
medlem af Børnerådet.

John Aasted, der i dag dri-
ver sin egen selvstændige 
rådgivningsvirksomhed, har 
gennem årene lagt navn og 
byline til cirka 20 velskrev-
ne bøger, der på en provo-
kerende og tankevækkende 
måde tager temperaturen 
på alt fra børns opvækst 
og trivsel til forældreroller, 
mobning, børnesprog, op-
dragelse og skilsmissers be-
tydning for børn og unge.
John Aasted Halse er ikke 
bange for at tage bladet fra 

munden og stille spørgsmål 
ved alt dét, som forældre og 
bedsteforældre har taget for 
givet om opdragelse gen-
nem generationer. 
”Det hedder sig blandt 
andet, at de store børn og 
unge er mere eller mindre 
grænseløse i deres sprog og 
adfærd. At de er asociale 
og ikke længere gider at gi’ 
hånd. Men hvad er egentlig 
myte og hvad er virkelig-
hed..?” spørger John Aasted 
Halse.

Måske falder svaret på 
Flensborghus lørdag den 
23. september, når John 
Aasted Halse lægger vejen 
forbi. Foredraget er arran-
geret af Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger (SdU), 
hvor tilhørerne skal tilmelde 
sig på forhånd på følgende 
mail:  annika@sdu.de
Arrangementet finder sted 
mellem 10.00-12.00, og 
der er gratis entré.

Trods sine snart 72 år er den tidligere 
formand for Børns Vilkår, John Aasted 
Halse, stadig i fuld vigør som debat-
tør og foredragsholder med fokus på 
børn og børns vilkår.  Lørdag den 23. 
september går turen til Flensborghus 
for at holde foredraget ”Er Opdragelse 
Nødvendigt”. 

Nye elever på Uffe-Skolen 

Med fest og farver startede årets nye og forventningsfulde indskolingselever i sidste 
uge på Uffe-Skolen i Tønning. 

Find os på 
facebook!
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