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Hele 138 tilhørere mødte frem, da TV-journalisten
Anders Agger besøgte SSF Harreslev for at fortælle
om sine populære udsendelser og dokumentarprogrammer.

Læs mere på KONTAKT side 2

Højsæson for lotto
på Sild
Februar måned er højsæson for lotto-arrangementer og andespil. Hele tre arrangementer tre dage i
træk gav masser af gevinst til både de lokale spillefugle og de arrangerende foreninger.

Læs mere på KONTAKT side 5

’Onsdags-koncert’
på en fredag
I morgen er det fredag, men i arrangementskalenderen på Uffe-Skolen i Tønning står der altså ’Wånsda’. Det er nemlig navnet på en folkemusikgruppe
fra Vestjylland, der optræder op med irsk, skotsk,
dansk og amerikansk folkemusik af den bedste slags.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Oplev Sydslesvig
er atter på farten

[KONTAKT] De følgende tre dage
’sælger’ vi Mindretallets Land!
Det sker i de jyske tekstilkongers
uofficielle hovedstad - Herning, hvor byens lokale messecenter i
morgen slår dørene op til endnu
en udgave ferie- og rejsemessen
Ferie for Alle, hvor der er uanede
muligheder for at forvandle hede
feriedrømme til hotte drømmeferier.
Ferie for Alle strækker sig over tre
dage (fredag-lørdag-søndag) og
satte sidste år besøgsrekord med
flere end 61.200 besøgende og
godt 1.000 udstillere, hvoraf de
fleste trofast kommer igen år efter
år.
Det gælder også Sydslesvigsk
Forening, som i samarbejde
med Grænseforening har været
en fast – og trofast – udstiller på
rejsemessen i Herning de sidste
mange år for at eksponere og slå
på tromme for alle de attraktioner, oplevelser, feriemuligheder,
overnatningssteder, historiske
seværdigheder og eventyrlige
ferie-aktiviteter for store og små,
som Mindretallets Land og grænseregionen har at byde på.
Og dette år ingen undtagelse.
Under vores velkendte slogan
’Oplev Sydslesvig’, som også er
udstillingsstandens officielle navn,
vil medarbejdere fra både Sydslesvigsk Forening og Grænseforening
være til stede under hele rejsemessen i Herning.
Først og fremmest for at servicere, vejlede og rådgive det utal af
messegæster, som har for vane at
stoppe ved vores stand for at gå
på opdagelse i Sydslesvig – også
selv om mindretallets land ligger
milevidt fra Gran Canaria, Den
franske Riviera, Den Spanske Solkyst, Det Græske Øhav, Maldiver-

ne og andre eksotiske rejsemål.
Men vi har så meget andet og mere at byde på, der trods alt – både
kulturelt og især geografisk – ligger
så tæt op af mange rigsdanskeres
mere hjemlige ferie-sindelag, at
det giver mening og fornuft for
Sydslesvigsk Forening at bruge
penge, timer og ressourcer på
at være synlig og godt fremme i
badesandalerne på feriemessen i
Herning.
Ikke mindst fordi, at Ferie for Alle
– der er den største messe af sin
art i hele Skandinavien – også er
en oplagt anledning til at fortælle
og informere tusindvis af danskere
en lille smule mere om det danske
mindretal i Sydslesvig, end de typisk ved i forvejen.
Den viden og indsigt kan folk naturligvis tilegne sig ved at gnaske
sig gennem det imponerende
antal bøger, hæfter og informationsmaterialer, som til stadighed
sætter ord på mindretallets historie og udvikling.
Eller som kan hentes digitalt på en
CD-rom.
Men mødet med Sydslesvig og det
danske mindretal glider trods alt
lettere ned, når der er rigtig velsmagende rom i glasset.
Derfor medbringer vi også denne
gang – og med stor forståelse og
sponsor-goodwill fra både Flensborg Bryggeri og specialforretningerne Johannsen Rum og Braasch
Rum - en række spirituøse smagsprøver fra det sydslesvigske, så de
feriehungrende danskere ikke får
Mindretallets Lands galt i halsen.
Læg nu endelig vejen fordi vores
udstillingsstand (Hal C, stand
2520), hvis Du alligevel befinder
dig på de breddegrader i den
kommende weekend.

Kærkommen opmuntring
til mindretalsunionen FUEN
[KONTAKT] Den fælleseuropæiske
mindretalsunion FUEN (Federal Union
of European Minorities), hvor Sydslesvigsk Forening både er medlem og
har en officiel repræsentant siddende
i præsidiet, har ikke haft nogen let
vinter.
FUEN er blevet klandret for – og miskrediteret for – ikke at have tilstrækkeligt styr på sin økonomiske administration.
Og fra dansk side har Sydslesvigudvalget vedtaget at udfase sin hidtidige
støtte til FUEN, til trods for, at andre
lande har givet tilsagn om fortsat økonomisk opbakning til mindretalsarbejdet.
Til gengæld har FUEN for nylig fået
en kærkommen opmuntring fra Den
Europæiske Domstol.
Domstolen har nemlig underkendt
EU-Kommisionens afvisning af det
borgerinitiativ på mindretallenes vegne, som FUEN fremsendte for cirka
fire år siden.
Borgerinitiativet, Minority SafePack
Initiative (MSPI), åbner nemlig mulighed for, at FUEN og andre interessegrupper, foreninger og græsrodsbevægelser kan sætte mindretalspolitik og
mindretalsspørgsmål på EU’s dagsorden, hvis de formår at få én millioner
menige borgere til at skrive under på,
at en given sag om mindretalsforhold
skal sættes på dagsorden i EU-Kommisionen.

Men helt tilbage i sommeren 2013
afviste kommisionen kategorisk at godkende og registrere MSPI-indstillingen
fra FUEN som et sådant borger-initiativ. Med den begrundelse, at mindretalsspørgsmål grundlæggende ligger
uden for kommisionens kompetencefelt og arbejdsområde.
Den afvisning er nu blevet underkendt
af Den Europæiske Domstol, som for
første gang nogensinde er gået imod
EU-kommisionens vurderinger af andre fremsendte borgerinitiativer.
Domstolen har i to ombæringer behandlet EU-kommisionens kolde skulder til FUEN og er kommet frem til,
at EU-kommisionens afvisning ikke er
tilstrækkeligt begrundet!
Kort sagt, en ommer til EU-kommisionen, der nu har cirka to måneder til at
reagere på domstolens kendelse.
Enten ved at sluge sin egen oprindelige afvisning og helt eller delvist at
godkende indstillingen fra FUEN, så
Minority SafePack Initiative kan blive
registreret som et officielt borgerinitiativ under EU. Eller også ved at stå last
og brast om sin første – og altså util-

strækkeligt begrundede – afvisning.
Eller som en helt tredje mulighed at
trække sagen yderligere i langdrag
ved at gøre indsigelse over domstolens kendelse, hvorved der snildt kan
mellem ét til to år mere, før det sidste
punkt bliver sat.
Med afsæt i kendelsen fra Den Europæiske Domstol vil FUEN snarest til
kontakt EU-Kommisionen for at indlede en ny dialog om det videre forløb.
Derudover følges der op med diverse
informationsmøder i alle regioner af
Europa – herunder også i det dansk-tyske grænseland og i København, hvor
Sydslesvigsk Forening agter at tage
initiativ til en officiel høring på Christiansborg.
Som en helt naturlig del af det arbejde og den indsat, som SSF udfører
for det danske mindretal i Sydslesvig,
har Sydslesvigsk Forening gennem de
sidste ti-tolv år været med involveret i
at udvikle det strategiske og mindretalspolitiske arbejde i FUEN.

NYT FRA SAMRÅDET

Sydslesvig-Konference reminder
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
gør endnu engang opmærksom på,
at Det Sydslesvigske Samråd inviterer til Sydslesvig-Konference på
Jaruplund Højskole lørdag 4. marts
2017.
Her vil vi i fællesskab – og i god og
frugtbar dialog med alle de deltagere, som dukker –sætte fokus på
mindretallets mission, visioner og
sprogpolitik.
Sydslesvig-Konferencen er åben for
alle med interesse og lyst til at debattere disse temaer og problemstillinger, hvad enten man er medlem af
Sydslesvigsk Forening, SSW, Dansk
Skoleforening for Sydslesvig eller en
af de øvrige mindretalsorganisationer
eller ej!
Der er tale om et heldages-arrangement fra kl. 10.00-16.00 med
et særligt formiddags-program om
den mission og de visioner, som
mindretallet skal fokusere på, mens
eftermiddagen står i sprogpolitikkens
navn i form af oplæg, diskussion og
gruppedrøftelser.
Undervejs afbrudt af en times frokost
fra 12.00-13.00 og en kaffepause
midt på eftermiddagen for samtlige
deltagere.
Af hensyn til bespisningen og forplejningen anmoder vi om, at alle deltagere tilmelder sig Sydslesvig-Konferencen på forhånd via Dansk Generalsekretariat.
Kontakt Jette Hanisch på tel. 0049
461 144080 eller mail: jette@syfo.
de

Sydslesvig-Konference
Det Sydslesvigske Samråd inviterer til en åben konference
lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00 – 16.00
på Jaruplund Højskole, Lundweg 2, Handewitt

PROGRAM
Kl. 10.00

Velkomst og beretning
v/ Formanden for Det Sydslesvigske Samråd

Kl. 10.45

Mindretallets mission og vision

• Debat / Spørgsmål

• Inspirationsoplæg ved Sydslesvigsk Forening
• Videoindslag om et autonomikonvent i Sydtyrol
• Debat i plenum med vejledende spørgsmål
Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Mindretallets sprogpolitik
• Underholdende optakt
• Inspirationsoplæg ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Kl. 13.45

Gruppedrøftelser

Kl. 15.15

Plakatcafé

Kl. 15.55

Afslutning
v/ Formanden for Det Sydslesvigske Samråd

• Kaﬀe og kage

Vi beder venligst om tilmelding til Dansk Generalsekretariat
senest fredag den 24. februar 2017
på tlf. +49 461 144080 eller til jette@syfo.de

Alle kan deltage!

VISION
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Inspiration

SPROGPOLITIK
Gruppedrøftelser

MISSION

Bag kulissen
med Anders Agger

FUEN

DEBAT

UGENs OVERSKRIFTER
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

FLENSBORGHUS

Gudstjenester
Fastelavn, søndag den 26. feb. 2017,
Matt. 3, 13-17
Aventoft Menighedshus, 14, Parbo,
fastelavn
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Frøkjær, fastelavn
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted, kirkekaffe
FL Sct. Hans, 14, Dal, fastelavn
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris, fastelavn
FL Sporskifte, 14, Hougesen ef. generalf.
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 14.30, Böll, fastelavn
Husum, 15, Vogel

Jaruplund, 10, Treschow-Kühl,
fastelavn
Kappel, 14, Korsgaard, fastelavn
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen, fastelavn
Rendsborg, 14.30, Brask, fastelavn
Satrup, 14, Steen, fastelavn
Slv. Ansgar, 17, fastelavn
Tønning, 14.30, Jørgensen
Valsbølhus, 10, Rønnow, ef. generalfors.
Vesterland, 10.30, Hansen, fastelavn,
dansk/tysk
Torsdag, den 23. feb. 2017
Lyksborg, 17, Fønsbo, familiegudstj/ fællessp.

BIFFEN FOR BØRN

’Hemmelig’ film i børnebiffen
[KONTAKT] En lille pige bor i en meget voksen og grå verden, hvor hun
forbereder sig på at blive den gode
voksne, som hendes ambitiøse mor
ønsker. Deres fantasifulde gamle nabo
inviterer imidlertid pigen indenfor i sit
helt eget og særlige univers, hvor alt
kan ske. Og det sender den lille pige
ud på en rejse, hvor hun erfarer, at
kun med hjertet kan man se rigtigt.
Sådan lyder oplægget til den næste
filmforevisning i bibliotekets børnefilmklub – ’Biffen for Børn’.
Biblioteket må ikke afsløre filmens

navn, der er samme grund er ’hemmelig’. Men der er tale om en filmatiseret
udgave af en berømt børnebog, og så
er filmen produceret af det selvsamme
filmhold, som stod bag animationsfilmen Kung Fu Panda.
Den ’hemmelige’ børnefilm vises i
Den Blå Sal på Flensborg Bibliotek tirsdag 28. februar mellem 15-00-17.00.
Mød op og slå rumpen i den bløde
biografsæder, hvis Du er nysgerrig og
har lyst til at se en herlig børnefilm.
Gratis entré.

Tre stærke navne fra den danske jazzscene runder denne forårsrække af Jazz på
Flensborghus-koncerter af fredag 10.
marts. Den nordjyske sangerinde Margrethe Grarup optræder sammen med
bassisten Mads Vinding og guitaristen
Uffe Steen.

En velbevaret hemmelighed
[KONTAKT] Den danske sangerinde
Margrete Grarup er blevet betegnet
som den bedst bevarede hemmelighed indenfor dansk jazz.
Ikke desto mindre har sangerinden,
der især er beundret for sin intonation
og store stemmevolumen, i rigt målt
demonstreret sit talent som solist og
sangpædagog i det nordjyske, hvor
hun blandt andet er sanglærer på
Nordjysk Musikkonservatorium.
Om et par uger sætter hun kursen
mod mere sydlige himmelstrøg for at
optræde på Flensborghus.

Det sker fredag 10. marts, hvor Sydslesvigsk Forening og SdU arrangerer
den tredje og sidste af forårets planlagte Jazz på Flensborghus-arrangementer
i 2017.
Margrete Grarup optræder sammen
med bassisten Mads Vinding og guitaristen Uffe Steen, der burde være
kendt af publikum i forvejen.
Med kærlighed og respekt for musikken og historien har de tre – Grarup,
Vinding og Steen – sammensat en
musikalsk rejse rundt i et jazz-, bluesog gospel/spirituals-inspireret univers,

SKÆRMTÆKKE

FASTELAVN

Tøndeslagning
i Egernførde

UGEN
DER KOMMER
24.
Aktivitetshuset, SdU, Foreningen NORDEN, Dansk Centralbibliotek og SSF: Workshop om islandsk strik på Aktivitetshuset kl. 16 og foredrag på Flensborghus kl. 19
Dansk Centralbibliotek og SdU: Fastelavnsfest på Flensborg Bibliotek kl. 15
Jaruplund Højskole: Kombiner aftensmaden med at lære dansk – fyldte frikadeller
og kartoffel-selleri-ragout på højskolen kl. 17-19.15
De danske menigheder i Flensborg: Spaghettigudstjeneste i Sct. Hans Kirke kl. 18
SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”Haydn & Bruckner” i
Det Tyske Hus, Flensborg kl. 20
SSF Flensborg by og amt: Fredagsbal med OS2 på Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Plattysk teateraften med Niederdeutscher Bühne
Husum med forestillingen ”Müggensack sien Venus” i Engelsbycentret kl. 19
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Tarup: Generalforsamling i Taruphus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: ”Åben scene” i Det Danske Hus kl. 19.30
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med ”Wånsda” på Uffe-Skolen, Tønning kl. 20
SSF-distrikt Rendsborg by og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-16
SSF- distrikt Rendsborg by: Grønlangkål i Lindenhof, Borgestedt kl. 19
SSF Gottorp amt: Nytårsstævne med grønkålsspisning, musik og underholdning v.
OS 3
og tombola på Slesvighus kl. 19.30

25.
Den Slesvigske Kvindeforening: Højskoledag på Jaruplund Højskole kl. 16
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Fastelavnsfest i Oksbøl Forsamlingshus kl. 14.30
SdU: Bad camp på Husum Børne- og Ungdomshus 25.-26.2.
SSF-distrikt Egernførde og Menigheden: Familiefastelavn i Medborgerhuset kl. 14.30

26.
Valsbøl og omegns menighed: Generalforsamling på Valsbølhus efter gudstjenesten
kl. 10

27.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i Menighedshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Nyhus: Generalforsamling i den gamle skole kl. 19.30

28.
Borgerforeningen: Alsang / Fællessang med Aase Abild i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
Store Vi Kvindeforening: Forberedelse af vinterfesten i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Dannevirke: Rundvisning og foredrag med Christian Winkler fra Arbeitskreis
Plaggenhacke om ”Kartoffelkolonisterne i Isted” i Idstedthalle kl. 19.30 fra
Danevirkegården kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22

Anders Agger I - Ikke færre end 138 tilhørere dukkede op, da SSF Harreslev i sidste uge inviterede til foredragsaften med TV-dokumentarjournalisten Anders Agger
fra Danmarks Radio.

Anders Agger scorede
høje seertal i Harreslev
[KONTAKT] DR-journalisten Anders
Agger, der gang på gang får sine seere
til at trække sammen om fladskærmen
med sine personlige og nærgående
dokumentarudsendelser, forstår bestemt også at score høje seertal, når
han er ude på egen hånd.
Senest tirsdag aften i sidste uge, hvor
Anders Agger – på SSF Harreslevs initiativ – formåede at fylde Den Blå Sal i
Harreslev med ikke færre end 138 tilhørere til arrangementet Det Må Godt
Gøre lidt Ondt!
Og de mange tilhørerne gik bestemt
ikke forgæves.
Med udgangspunkt i skiftende generationers forskellige måder at bruge
medierne og TV på lagde Anders Agger ud med at fortælle om Danmarks
Radios evige kamp og bestræbelser på
at holde på seerne.
En af måderne er at lave udsendelser
og programmer, der godt må gøre lidt

ondt. Udsendelser, både udfordrer og
rører ved seerne, så de kan mærke, at
der er noget på spil.
Anders Agger berettede også om den
tøven og modstand, han selv blev
mødt med af sine programchefer,
da han forelagde idéen om følge de
døende på et vestjysk hospice i Hvide
Sande.
Han fik heldigvis grønt lys til projektet,
der mundede ud i dokumentarprogrammet ’Sømanden og juristen – historier fra et hospice´, som er blevet
set og beundret af ufatteligt mange
TV-seere og som har gjort et stort indtryk på endnu flere.
Så mon ikke TV-programmerne vil
blive gransket ekstra grundigt i den
nærmeste fremtid i håb om, at der
snart bliver afsat sendetid til endnu et
dokumentarprogram fra Anders Aggers
hånd…?

[KONTAKT] SSF Egernførde gennemfører i overmorgen, lørdag 25. februar,
sin traditionelle familie-fastelavnsfest
med tøndeslagning, godteposer og
den sædvanlige præmiering af de flotteste udklædninger blandt såvel børn
som voksne.
Fatelavnsfesten foregår i Medborgerhuset på H. C. Andersen-Weg i Egernførde fra kl. 14.30.
Arrangementet afvikles i samarbejde
med kirken.
Sidste frist for forhåndstilmelding og
køb af billetter på SSF’s sekretariat er
i dag, torsdag 23. februar. Entré: 4
Euro pr. deltager (som er 80 centimeter høj eller derover).
SSF Egernførde i samarbejde med kirken

FAMILIEFASTELAVNSFEST

FASCHING FÜR DIE GANZE FAMILIE
Lørdag/Samstag

25.02.2017 - 14:30
Medborgerhuset
H. C. Andersen-Weg 8, Eckernförde
Vi synger og danser!
Vi spiser
fastelavnsboller!
Vi slår katten
af tønden!

Præmie til de flotteste kostumer, både for de voksne og børnene.
Prämie für das beste Kostüm, ebenso für Erwachsene wie Kinder.
Minimum forklædning er en hat.
Ein Hut ist Minimumsverkleidung.
Entré: 4 euro pr. person over/über 80 cm.
Tilmeldingsfrist til/Anmeldung bis: 23.02.2017
på sekretariatet/im Sekretariat 04351 2527 også telefonsvarer/auch Anrufbeantworter
eller/oder per mail: ssf-egernfoerde@t-online.de

Fastelavnsplakat.

1.
SSF-distrikt Harreslev: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15-17
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14

SDU

Aflysning

2.
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig. Generalforsamling i Osterkrug, Treja kl. 9.30
Dansk Centralbibliotek og DSH – Aktive Kvinder i Sydslesvig: Foredrag med Ronald
Risvig om ”Matador og kristendom” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Medelby/Vesby: Generalforsamling på skolen kl. 20
SSF- og SSW-distrikt store Solt: Besøg af bogbussen samt kaffebord i Møllebro Forsamlingshus kl. 15
SSF-distrikt Sønderløgum og omegn: Generalforsamling i Bavnehøj kl. 19.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

der emmer af inderlighed, nerve og
nærvær.
Til sammen vil de tre stærke musikalske navne forkæle publikum med alt
fra smukke og stemningsfyldte øjeblikke til mere råt swingende og stormfulde stemninger.
Koncerten med Margrethe Grarup,
Vinding og Steen finder sted på Flensborghus fredag 10. marts kl. 20.00.
Arr: SSF og SdU
Billetter: www.ssf-billetten.de, SSF’s
sekretariater, Ticketcenter, Aktivitetshuset og ved indgangen.

Anders Agger II - Undervejs fortalte Anders Agger om mange af de overvejelser,
som han selv – og især programcheferne ved DR – skal igennem, før de beslutter
sig for at gå i gang med et nyt dokumentarprogram.

[KONTAKT] Grundet alt for få og
et skuffende antal tilmeldinger har
Sydslesvigs danske Ungdomsforening
(SdU) set sig nødsaget til at aflyse
lørdagens planlagte Fastelavns-Triple-Stævne i petanque i Tarup. Det
oplyser Christel Bonde, SdU’s sagsbehandler for idrætter.
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UD I DET BLÅ

Bustur med
kaffe og kage
[KONTAKT] Bestyrelsen for SSF Centrum-Duborg-Vest sætter nu alle sejl til
for at få sine medlemmer med på en
tur ud i det blå.
Næste arrangement lægger nemlig til
kaj fra p-pladsen skråt overfor Skibsfartsmuseet (Schifffahrtsmuseum) på
Skibbroen (Schiffbrücke) i Flensborg.
Dog ikke med skib.
Men derimod med bus, som vil stikke
kursen ud mod et af de store gods i
nabolaget, hvor der venter et vel-anrettet kaffe-/kage-bord.
Arrangementet finder sted lørdag 22.
april og koster alt inklusive 10 euro
pr. deltager for distriktets medlemmer
og øvrige SSF-medlemmer, mens ikke-medlemmer må hoste op med 15
euro.
Fælles afgang fra Schiffbrücke kl.
13.00.
Tilmelding ved Susanne på bysekretariatet i Flensborg (0461-14408126).

ECKERNFÖRDE

FLENSBORG

Gospel-workshop
i Egernførde
[KONCERT] Den skønne salmesang og de brusende toner fra
kirkeorglet i Den Danske Kirke på
Ostlandsstrasse i Egernførde må
for en stund overlade kirkerummet
og akustikken til de mere svulstige
og swingende gospelsange, når
kirken forvandles til veritabel gospelworkshop.
Det sker lørdag 25. marts.
Workshopppen, der arrangeres
af SSF i samarbejde med kirken,
ledes af den rutinerede danske
sangerinde Bebiane Bøje.
Hun er dels docent i rytmisk sang
ved Den Jyske Musikkonservatorium og selv en forrygende gospelsangerinde, der både optræder
i Gunnertoft Gospel Singers og i
Århus Gospel Kvartet.
Derudover har hun mere end 20
års erfaring som solist og instruktør
og hun har medvirket ved koncerter og musikalske workshops over
hele verden – fra England, Frankrig
og Holland til USA og Singapore.
Bebiane Bøje har til dato udgivet

to CD’ere i eget navn.
Hun har også været deltager i Det
Danske Melodi Grandprix, medvirket som sangerinde i ikke færre
end 144 liveshow og seks TV-optrædener sammen med komikeren
Finn Nørbygaard i showet ’Mig og
Elvis’.
Så det er bestemt ikke nogen Fru
Hvem-som-Helst, der trækker i
arbejdstøjet for at øve og instruere
de sydslesvigske gospel-entusiaster
med at sætte rytme, klang og lyd
på de livsbekræftende gospelsange.
Gospelworkshopppen i Egernførde
starter kl. 10.00.
Deltagergebyr: 20 euro, der
inkluderer noder, hjemmebagte
boller og dansk vand/kaffe i løbet
af dagen.
Forhåndstilmelding nødvendig:
Senest 15. marts – pr. mail til Fred
Witt: ssf-egernfoerde@t-online.
de eller telefon: 0172-620 8135.

Gospelworkshop Stadig plads
SSF Egernførde i samarbejde med Kirken

på dansegulvet

Lørdag/Samstag

25.03.2017 - 10:00
Den Danske Kirke

med/mit Bebiane Bøje

Ostlandstraße 21, Eckernförde
Alle er velkomne fra 4. klasse og opefter.
Vi øver i kirken sammen med Bebiane Bøje.
Workshoppen inkl. noder, hjemmebagte
boller og danskvand/kaffe koster 20 ,-

Alle ab dem 4. Schuljahr und Erwachsene
sind willkommen. Gemeinsam werden wir
unter professioneller dän./eng. Leitung
verschiedene Gospelsongs einstudieren.
Der Workshop kostet 20 ,- inkl. Noten,
selbstgemachte Boller und Selter/Kaffee

Bindende tilmeldingsfrist/Verbindliche Anmeldung: 15.03.2017
per mail an Fred Witt: ssf-egernfoerde@t-online.de oder
mobil 0172 6208135
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Foto: Syng med, så det gynger. Når Den
Danske Kirke i Egernførde omdannes til gospelworkshop den 25. marts.

[KONTAKT] SSF Flensborg og SSF
Flensborg By Amt har endnu ikke fået gang i billetsalget til forårets store
Fredagsbal på Flensborghus fredag
24. marts, der afløser den tidligere
amtsfest.
Orkestret OS 3 skal nok sætte gang
i løjerne med dansemusik, der kan
trække alle og enhver ud på dansegulvet, men på nuværende tidspunkt har
arrangørerne endnu ikke helt afsat det
forventede antal billetter. Men det
sagtens nås at sikre sig en billet eller
to til denne festaften, hvor der udover
spisning og dans også vil være tombola
anden underholdning på programmet.
Fredagsballet starter kl. 19.00.
Billetpris er. 20 euro pr. deltager.
Billetter bestilles og sælges via SSF
bysekretariatet Flensborg (0049
461 14408125/126 eller 127) og
SSF Amtssekretariatet (0049 461
14408155/156 )
SSF/SSW Flensborg by og amt inviterer til

FREDAGSBAL

SSF SILD

Godt gearet
til fremtiden
[KONTAKT] SSF Silds ordinære generalforsamling den 7. februar i Kejtum
startede klokken 18.00 med servering
af en varm suppe, mens frost og enkelte snebyger udenfor bygningen varslede om is- og sneglatte veje senere på
aftenen.
Efter fire år som førstemand for sammenslutningen af alle SSF-distrikter på
Sild havde Jon Hardon Hansen besluttet at trække sig fra formandsposten.
Han lovede dog fortsat at bruge kræfter på arbejdet i distriktet.
I sin årsberetning betegnede han det
gode samarbejde mellem alle danske
foreninger og institutioner på øen
som fundamentet for årets talrige og
vellykkede arrangementer med mange
aktive og besøgende.
Koncerterne er for hovedpartens vedkommende gennemført i et nært samarbejde med Vesterland Ungdoms- og
Idrætsforening, VUI, og der kommer
flere publikummer til koncerterne på
øen end på fastlandet inklusive Flensborg.
Årsmødet i Kejtum har et omfang og
en vifte af aktiviteter, der kun kan
gennemføres med hjælp af mange
frivillige fra både skole, børnehave,
fritidshjem og foreninger.
En udskiftning af køkkenet i Kejtumhallen, et projekt til cirka 20 000
euro, bliver også bakket op af de

andre foreninger på Sild. Der er gået
mange penge ind på kontoen fra årets
basarer, lottospil og loppemarkeder,
og man har fået tilsagn om finansiel
støtte fra blandt andet Skoleforeningen
og VUI. Takket være en donation på
5650 euro fra Oberst Parkovs Mindefond kan projektet nu sættes i gang.
Ny formand for distriktet blev Astrid
Detlefsen-Petzold med Antje Hansen
ved sin side som næstformand.
Silke Nielsen fortsætter som kasserer.
Både Inge Bennör og Peter Petersen
blev genvalgt som bisiddere. Nye kollegaer bliver Maike Hauschildt, Sandra
Wendt og Nicole Mai Westendorf.
Angelika Eck og Heiko Möller ønskede
ikke at fortsætte i bestyrelsen. Begge
fik en varm tak for deresw indsats
gennem mange år fra foreningens nu
forhenværende formand.
I løbet af aftenen dukkede Ulrich Stellfeld-Petersen fra fastlandet op. Han
kom ikke for sent, men han havde
lovet at være ordstyrer for den efterfølgende generalforsamling i SSW på
Sild.
Formanden for SSW Sild, Peter Erichsen, benyttede lejligheden til at efterlyse flere yngre personer til arbejdet
i SSW og dermed for mindretallet.
Fritidshjemsleder og kulturhusbestyrer
Jan Böll opfordrede til at invitere forældre og ansatte til informationsmøder

Fredag/Freitag

24.03.2017 - 19:00

Flensborghus

Norderstr. 76, Flensborg
Entré: 20 euro pr. person
Der serveres en festmiddag. Drikkevarer til rimelige priser kan købes.
Underholdning og flot tombola. Musik ved OS3.
Billetter kan bestilles og afhentes
på Amtssekretariatet, tlf. 0049 461 14408155/156 og
på Bysekretariatet, tlf. 0049 461 14408125/126 eller 127
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Genvalg i
Samrådstoppen

Astrid: Astrid Detlefsen-Petzold fra Vesterland afløser Jon Hardon Hansen som
formand for SSF distriktet på Sild.
i børnehave, fritidshjem og skole.
Jan Böll blev efterfølgende foreslået og
valgt som bisidder i bestyrelsen. Også
forældre Gernot Westendorf og lærer
Holm Löffler fik plads i bestyrelsen.
Manfred Koch, der er næstformand i
SSW Sild og stedfortræder for borgmesteren i List kommune, kom med
en kort beretning om arbejdet i List
og fulgte Peter Erichsens appel op til
unge mennesker om at medvirke i der
poliske arbejde. ”Det er sjovt at være
med til at bevæge noget”, sluttede han
med at sige.
Klaus Jensen, som har fået adresse

FØLG
OS
PÅ
FACEBOOK

nummer to på fastlandet, er trådt tilbage som medlem af byrådet og som
formand for fraktionen, men han fortsætter med at være borgerligt medlem
i forskellige udvalg. Peter Erichsen har
overtaget fraktionen og Jörg Sonntag
er rykket ind som efterfølger i byrådet.
To interessante og meget fremtidsorienterede møder sluttede lidt over
klokken 22, og som ventet, måtte
deltagerne døje med kulde, sne- og
isglatte veje på hjemvejen – for nogens
vedkommende helt til List, Hørnum
eller Morsum.

[KONTAKT] Uden modkandidater
eller andre sværdslag er medlemmerne af Det Sydslesvigske Samråd på
sit seneste møde blevet enige om at
fortsætte med samme besætning for
bordenden de kommende to år.
Christian Jürgensen fra Dansk Centralbibliotek blev genvalgt som samrådets
formand, mens Jon Hardon Hansen på
Sydslesvigsk Forening (SSF) opnåede
genvalg som næstformand.
Det Sydslesvigske Samråd står blandt
andet den forestående Sydslesvig-Konference, som gennemføres på Jaruplund Højskole lørdag 4. marts og som
foregår for anden gang, siden konferencen så dagens lys i 2015. Sydslesvig-Konferencen er åben for alle.

SØG FONDEN

Fondsmidler på
jagt efter projekter

[KONTAKT] Fat pennen og skriv en
supergod ansøgning til et projekt eller
en aktivitet, som kan sprede glæde og
gavn blandt børn og unge på ferieøen
Sild.
sang og dans. Entre: 4 euro pr. pertil Fred Witt (ssf-egernfoerde@t-online. Ganske som tidligere har den nordfrison, hvis man er 80 centimeter eller
de)
siske fond Andreas-Peter Jensen-Stifderover. Tilmeldingsfrist: Senest i dag,
tung nemlig 5.000 gode euro at gøre
torsdag 23. februar kl. 12.00 på sekregodt med til den slags formål, og disse
tariatet, via telefonsvarer eller en mail
mange penge kan søges inden 31
marts.
Fonden støtter udelukkende projekter på Sild og henvender sig især til
projektgrupper, institutioner og forUdgiver: Flensborg Avis.
eninger, der brænder for at gøre en
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Klaus Stausbøll,
forskel for øens børn og unge. AnsøgDansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
ning stiles til: Andreas-Peter-Jensen
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Stiftung, Marktstrasse 6, 25813 HuInternet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
sum. Rettidigt indsendte ansøgninger
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
behandles i starten af april måned.

Fastelavnsfest i Egernførde
bruar fra kl. 14.30. Deltagerne – såvel
voksne som børn - slår katten af tønden, hvorefter der uddeles præmier til
de flotteste udklædninger. På menuen
er der naturligvis også fastelavnsboller,

www.syfo.de

SAMRÅDS-NYT

TØNDESLAGNING OG UDKLÆDNIING

[KONTAKT] Så er det atter blevet fastelavn. I lighed med tidligere år holder
SSF i Egernførde-Rendsborg amt sin
store familie-fastelavnsfest sammen
med kirken. Det sker søndag 25. fe-

www.ssw.de
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ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2016/2017

Showtime

Vinding - Steen Grarup

Niels W. Gade
200 år

Østre Gasværk

Foto: M. Marino

Torsdag

Fredag

Torsdag

Fredag

Flensborg

Flensborg

Slesvig

Skole

09.03.2017 • 15:00
Flensborghus

10.03.2017 • 20:00
Flensborghus

LetItBe

Mette Juul

16.03.2017 • 20:00 17.03.2017 • 20:00
A.P. Møller Skolen Bredsted Danske
Bredsted

PÅ FLENSBORGHUS

Foredrag ved
Kasper Kopping

Gospel - workshop
& koncert

VESTKYSTKULTUR

70 års opera

Foto: S. Freiheit

Fredag

17.03.2017 • 20:00
Medborgerhuset
Egernførde

Torsdag

23.03.2017 • 19:30
Husumhus
Husum

Lørdag

Introduktion 19:30

Workshop 11:00
Koncert
16:00

06.04.2017 • 20:00
Idrætshallen

25.03.2017
Egernførde danske
kirke

Torsdag

Flensborg

Egernførde

Billetter • Abo

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

SILD

SSF BREDSTED

Bredsted sætter
rekord i ungdom

Værdifulde gevinster til 60 gange ”række” og ”fuldt kort” samt fire omgange med ”lotto forkert” og en veloplagt Peter Erichsen i rollen som opråber.

Familie-lotto blev en fuldtræffer
[KONTAKT) Lotto eller ande- og gåsespil har vel altid hørt med til blandt
det folkelige og fornøjelige såvel nord
som syd for grænsen, og hørte vel i
mange år som en af de mest besøgte
fritidsfornøjelser. I foreningslivet er
overskuddet fra disse spilleaftener ofte
med til at dække de løbende udgifter,
men også til at finansiere nye tiltag.
Og det er åbenbart sæson for lotto i
denne måned. Alene på Sild var der
mulighed for at komme til lotto både
fredag, lørdag og søndag aften. Den
danske ungdoms- og idrætsforenings
havde dog ingen problemer med at
fylde skolens gymnastiksal helt op om
lørdagen til den årlige familie-lottoaften på Hans Meng-Skolen. Mange af
øens firmaer og forretningsdrivende
- men også privatpersoner - havde
bidraget med gevinster eller havde
overført penge til børnearbejdet i foreningen. Blandt donationerne var der
ret så mange og unikke genstande og

Til årets lottoaften i VUI var samtlige
pladser i gymnastiksalen på Hans
Meng-Skolen optaget.

Egernførde forener
kræfterne for en ny hal
projektgruppe, der i øjeblikket fungerer som bestyrelse for den bebudede
forening under stiftelse, blandt andet
vil orientere om de planlagte workshops, som ”En hal for alle i Egernførde” allerede har tilrettelagt i samarbejde med DGI for sætte turbo indsamlingen af den fornødne startkapital.
Visionen er, som beskrevet, at få opført en hal for hele mindretallet, og
initiativtagerne opfordrer derfor alle
foreninger, institutioner og privatpersoner om at melde sig ind i den
kommende forening og på den måde
støtte op om hal-projektet.
SSF bakker naturligvis også op om projektet har allerede nu lagt den officielle indmeldelsesblanket på hjemmesiden www.syfo.de - hvorfra den kvit og
frit kan downloades og printes.

SSF SPORSKIFTE

Wånsda på en fredag

programsat i Det Danske Hus i Sporskifte, er i sidste øjeblik blevet flyttet
til Oksevejens Skole, men det ændrer
ikke ved hverken det musikalske program eller aftenens kulinariske udbud,
der består af drikkevarer, salat og et
stort Ta’ selv Bord til rimelige priser.
Åben Scene er et oplagt tilbud for alle,
der gerne vil spendere en fredag aften
i selskab med sang, musik og dans.
Foregår fra kl. 20.00-24.00.

Vestjyske Wånsda er næste nummer i
rækken af arrangementer under Vestkystkultur. Giver koncert på Uffe-Skolen i Tønning i morgen aften, fredag
24. februar.

[KONTAKT] I morgen aften, fredag
den 24. februar, lægger Uffe-Skolen i
Tønning lokaler til sæsonens næste arrangement i Vestkystkultur-rækken.
Her optræder bandet Wånsda med et
blandet repertoire af irsk, skotsk, amerikansk og dansk folkemusik.
En ikke helt så mærkelig blanding,
som det måske kunne lyde for nogle.
Irsk og skotsk ligner på mange punkter
hinanden, og megen moderne dansk
eller amerikansk folkemusik har sin
rod hos kelterne på den anden side af
vandet.
Wånsda stammer fra Vestjylland og
har adskillige år på bagen - og mindst
lige så mange optrædener på folk-festivaler og musikværtshuse.
Navnet er jysk og betyder onsdag,
men denne gang spiller de altså på en
fredag.
Vestkystkultur arrangeres af SSF, Husum, Sydtønder og Ejdersted Amter.
Til arrangementet i Tønning tilbyder
SSF Husum Amt gratis transport til og
fra, hvis der er tilslutning nok til at fylde en kleinbus.
’Onsdags-koncerten’ i morgen aften
begynder kl. 20.00.

LÆS BOGEN - SE FILMEN

En film om vanære

Åben Scene på Oksevejens Skole
[KONTAKT] Dørene er åbne og entréen helt og aldeles kostenlos, når
SSF Sporskifte i morgen aften inviterer
til Åben Scene. Et arrangement med
ægte caféstemning, gospelsang og
levende musik og masser af hyggeligt
samvær på plakaten.
Aftenens program byder blandt andet
på gospelsang med koret Northern
Gospel Light og optræden med bandet
’Akustik: die sass da´.
Arrangementet, der oprindeligt var

TØNNING

Book en bogbus
til årsmødet 2017
[KONTAKT] Bogbusserne ved Dansk
Centralbibliotek i Sydslesvig deltager
hvert år i årsmøderne rundt om i Sydslesvig.
På vegne af din forening, børnehave,
skole med videre kan du nu lægge
billet ind på en bogbus til dit lokale
årsmøde.
Da vi kun har to bogbusser at gøre
godt med, forsøger vi at sprede os geografisk og komme ud til dem, der står
for tur, oplyser biblioteket.
Sidste frist for at bestille en bogbus til
sommerens forestående årsmøder er
tirsdag 2. maj 2017.
Herefter træffer vi beslutning om, hvilke årsmøder bogbusserne skal deltage
af dette år.
Skriv til bogbuschauffør Bent Petersen:
mail: be@dcbib.dk
eller henvend dig til medarbejderne i
bogbusserne.

berettigelse.
- Det er langt mere alvorligt, at sammenhængskraften er på retur, sagde
han.
Det bekymrer ham, at ansatte i for eksempel skoler og børnehaver ikke ser
mindretallet som en helhed og medlemskab af SSF som en nødvendighed.
- De første man som ny møder, er
pædagoger og lærere. Hvis de ikke har
gnisten, bliver det svært, sagde Henry
Bohm.
Formanden nævnte også diskussionerne om foreningsudvikling i hovedstyrelse og i Flensborg Avis.
-Det er også noget, der vedkommer
os, sagde Henry Bohm.
Han blev genvalgt uden modkandidat.

Hannah Sörensen er
med sine nitten år
foreningens yngste
bestyrelsesmedlem.

BIBLIOTEK

HAL-PROJEKT

[KONTAKT] Under navnet ’En hal for
alle i Egernførde” er helt ny forening
i støbeskeen, der bane vejen for en
ny idrætshal for hele mindretallet i
Egernførde. Et fælles værested, der
udover sport og idræt naturligvis også
kan bruges til foreningsmøder, fester,
koncerter, kulturelle begivenheder og
andre arrangementer.
På tværs af alle de eksisterende mindretals-foreninger og institutioner i
området indkaldes der nu til stiftende
generalforsamling på en helt ny forening, hvis eneste formål udelukkende
er af skaffe midler og kapital til den
kommende hal, så projektet kan føres
ud i livet.
Den stiftende generalforsamling finder
sted i Medborgerhuset mandag 6.
marts kl. 19.00, hvor den arbejds- og

sjove gavekort.
- Hvad med en omgang tandrensning
eller to gange hårklipning..?
Foreningen plejer at sende et brev
med forhåndsinformationer ud til
folk i begyndelsen af januar. Derefter
bliver de kontaktet af et bestyrelsesmedlem, som også henter eventuelle
gevinster. Desværre har en del forretninger lukket på denne årstid, og
indehaverne er taget på ferie. Alligevel
bliver der doneret et hav af gevinster.
I en af pauserne blev børnene inviteret til en speciel omgang lotto med
gevinst til hvert barn. Kaffen var gratis,
men de fremmødte måtte betalte for
drikkevarer og madder med ost eller
pølse. Peter Erichsen, formand for
SSW på Sild, fungerede som opråber,
og med så mange publikummer kunne han ikke dy sig for at bidrage med
lidt underholdning i form at spøjse
bemærkninger. En særdeles vellykket
aften.

[KONTAKT] Med sine nitten år er
Hannah Sörensen det yngste bestyrelsesmedlem i hele SSF. Hun blev valgt
som bisidder i Bredsted og omegns
distrikt for en uge siden.
- Det er superfedt at være med til de
danske arrangementer. Så må det også
være fedt at være med til at lave dem,
sagde Hannah Sörensen, da hun 16.
februar blev opfordret til at motivere
sit kandidatur til bestyrelsen for SSF i
Bredsted.
Ud over Hannah Sörensen blev også
Karin Schmidt, der vel kan betegnes
som den mest trofaste deltager i distriktets arrangementer, nyvalgt til
bestyrelsen.
De træder i stedet for Ketel Lorenzen
og Silke Ingwersen, der begge havde
bedt sig fri. Ketel Lorenzen er nærmest en institution i mindretalslivet i
Bredsted. Han har siddet i distriktets
bestyrelse i over fyrre år.
Men også Silke Ingwersen har ydet
en aktiv indsats i årevis. Selv om det
hver gang krævede en køretur fra
Ockholm, var hun der altid, når der
skulle bruges et par hænder og et godt
hoved.
Formand Henry Bohm gik i sin beretning i rette med dem, der vil gøre beherskelsen af det danske sprog for et
afgørende kriterium for mindretallets

Igen I år kan Du lægge billet på en af
Dansk Centralbiblioteks bogbusser i
forbindelse med de forestående årsmøder 2017.

[KONTAKT] Flensborg Bibliotek fortsætter onsdag eftermiddag i næste
uge sin række af Læs Bogen – Se Filmen-arrangementer.
Denne gang med en film om en hvid,
midaldrende universitetsprofessor, der
udnytter sin position til at indlede en
affære med en kvindelig sort studerende. Forholdet medfører, at professoren
bliver afskediget og må flytte ud til sin
datter, der bor på landet. Men heller
ikke her kan han være i fred, fordi

forholdet til den sorte pige både er
spektakulært og grænseoverskridende
og på ingen måder glemt. Handlingen
udspiller sig i Sydafrika efter apartheidstyrets fald. Baseret på en prisbelønnet roman af den sydafrikanske
forfatter J. M. Coetzee, der modtog
Nobelprisen i Litteratur i 2003.
Filmen vises onsdag 1. marts kl. 15.00
med oplæg af bibliotekar Lilli Bruhn.

