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UGENs OVERSKRIFTER

MIKKELBERG

Bestyrelses-aktiv
i 50 år
Inge Moritz er en aktiv kvinde ud over det sædvanlige. I mere end 50 år har hun deltaget i bestyrelsesarbejdet i DSH Foreningen af Aktive Kvinder i
Sydslesvig. En usædvanlig bedrift.
Mens Husum Cricketklub
ufortrødent fortsætter med
at træne og spille på cricketbanen ved Mikkelberg i
Hatsted, så er der anderledes usikkerhed om, hvordan
der skal holdes liv i stedets
kunstafdeling. Under navnet ’Mikkelbergs Venner’ er
en ny støtteforening i støbeskeen.

Læs mere på KONTAKT side 2

Musikalske venner
fra Midtjylland
Hos SSF Tarp/Jerrishøj har der i årevis været en hotline til den danske venskabsforbindelse i stationsbyen Brande. Her findes et herligt amatørorkester,
som inden længe giver koncert i Dansk Seniorcenter i Tarp.
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Sydslesvigsk Forening

SSF på Danmarks
største historiefestival

[KONTAKT] For en lille måneds
tid siden udstillede Sydslesvigsk
Forening endnu engang med stor
succes på Skandinaviens største
rejsemesse (Ferie for Alle) i Messecenter Herning.
Og nu er vi klar til at indtage
hovedstaden og selveste Kjøbenhavn.
Akkurat som sidste år vil SSF
nemlig være aktiv og synligt til
stede på Danmarks største historie-festival, Historiske Dage, der
gennemføres i Øksnehallen i den
kommende weekend.
En kulturbegivenhed, der tiltrækker alt, hvad der kan krybe og
gå inden for historie, historieforskning, historieundervisning
og historieformidling, og som i
mere end én forstand også er en
’historisk’ mulighed for at synliggøre og markedsføre det danske
mindretal i Sydslesvig.
For andet år i træk står SSF og
Grænseforeningen bag en fælles
udstillingsstand, hvor hele beretningen om det danske mindretal
– både før og nu – vil blive udstillet, eksponeret og fortalt, så alle
interesserede kan lære historien
lidt bedre at kende.
Med bannere, roll-ups, brochurer, temahæfter, oversigter, en lille Sydslesvig-quiz og andre informationsmaterialer kan publikum
let og hurtigt få meget mere at
vide om de danske sydslesvigere

og ikke mindst den særlige indsats for at opretholde det danske
sprog, den danske samhørighed
og det danske sindelag, som de
danske mindretalsorganisationer
udretter syd for grænsen.
Undervejs supplerer vi udstillingen med to special-arrangementer.
Lørdag eftermiddag en debatsnak
fra Grøn Scene om ’Genforeningen 1920-2020’, hvor museumsinspektør René Rasmussen fra
Sønderjyllands Museum snakker
med Hans Schultz Hansen, forskningsleder ved Rigsarkivet, om
genforeningens betydning – både
dengang og nu. Ordstyrer på dette indslag er Jens A Christiansen,
generalsekretær ved Sydslesvigsk
Forening.
Søndag eftermiddag følges på
med endnu en debatsnak.
Denne gang på Blå Scene, hvor
historieprofessor Uffe Østergaard, København, og historiker
Steffen Heiberg, forhenværende
museumsinspektør ved Frederiksborgmuseet, vil kigge nærmere
på fænomenet ’Grænsekontrol
historisk set”. Denne duel er
lagt i hænderne på Knud-Erik
Therkelsen, generalsekretær ved
Grænseforeningen.
Historiske Dage finder sted lørdag-søndag 25.-26.marts. Begge
dage 10.00-17.00.

Ny støtteforening
på vej for Mikkelberg
[KONTAKT] Bestræbelserne på at
fastholde den unikke kunstneriske
afdeling på Mikkelberg - Center for
Nordisk Kunst og Cricket – i Hatsted
nord for Husum giver nu anledning til
et helt nyt initiativ.
Stærke kræfter med rødder i blandt
andet de store mindretals-foreninger
SdU og SSF er – blot få måneder efter grundlæggeren Henry Buhls død
i december måned i fjor – nemlig
så langt fremme med planerne om
at danne en støtteforening ved navn
’Mikkelbergs Venner’, at der allerede
nu bliver indkaldt til stiftende generalforsamling.
Den finder sted tirsdag aften i næste
uge (28. marts kl. 19.00) og foregår
naturligvis på Mikkelberg, som er hele
anledningen til det nye initiativ.
- ”Sagen er nemlig den, at der ikke
umiddelbart efter nogen til at løfte
arven efter Henry Buhl og det livsværk
for kunstnerisk udfoldelse for både
sydslesvisk, dansk og nordisk kunst,
han påbegyndte, da han sammen med
sin kone Anne-Kjerstine overtog den
daværende gamle mølleruin i 1967 for
derefter at forvandle til et helt unikt
center for kunst og cricket”, fortæller
forhenværende lektor Maike Lohse.
Hun er en af ophavsmændene til ideen om ’Mikkelberg Venner’.
Som medlem af bestyrelsen for kunstforeningen ”Margaretha Erichsens
Erbe og Sammlungen’, der udbreder
kendskabet til den nyligt afdøde sydslesvigske billedkunstner Margareta
Erichsen, falder det helt naturligt også

at engagere sig i opgaven med at holde liv i al den kunstneriske nerve, som
Henry Buhl fik skabt på Mikkelberg,
der flere gange blev karakteriseret
som dansk, kulturelt fyrtårn syd for
grænsen.
- Alene tanken om at etablere et kreativt center, hvor hans to store personlige interesser for kunst og cricket
kunne trives og udvikle sig side om
side, vidner om Henry Buhls store personlighed og imponerende evne til at
forene kræfter og interesser, der ikke
umiddelbart har noget med hinanden
at gøre. Den ånd drev han Mikkelberg
efter igennem alle årene og formåede
blandt andet knytte stærke relationer
til så navnkundige kunstnere som
Wihelm Freddie, Svend Havsteen-Mikkelsen og Svend Dahlsgaard”, fortæller
Maike Lohse.
Takket være Henry Buhl er Mikkelberg
angiveligt også det eneste kunstcenter
i hele verden, der udover sin imponerende samling at kunst også er hjemsted for den officielle lokale cricketklub i Husum, registreret under Dansk
Cricketklub og fuldgyldigt medlem af
det nationale idrætsforbund (DIF) og
oven i købet med medlemmer, der
har licens til at spille for det danske
cricketlandshold
Mens cricketklubben ufortrødent fortsætter sine aktiviteter på Mikkelberg
efter Henry Buhls død, ser det anderledes svært ud for den kunstneriske afdeling under Center for Nordisk Kunst
og Cricket.
Med grundlæggerens bortgang har

Mikkelberg nemlig ikke blot mistet sin
grundlægger og ubetingede primus
motor. Men også sin daglige leder,
der med sin iver og entusiasme holdt
de kunstneriske gryde i kog på fornemmeste vis, og den indsats kan ikke
umiddelbart erstattes af nogen anden.
Henry Buhl nåede ganske vist at få oprettet Mikkelberg-Fonden før sin død.
En fond, der – i lighed med den planlagte støtteforening ’Mikkelbergs Venner’ – skal sikre Mikkelbergs status og
aktivitetsniveau som et kunststed og et
kunstnerisk center syd for grænsen.
- Det sidste kommer i første omgang
til at kræve en massiv frivillig indsats
og meget gerne også økonomisk
opbakning fra de mange, forskellige
mennesker, som i årenes løb har brugt,
nydt godt og sat pris på Mikkelberg. Vi
håber og tror på, at mange af dem nu
vil bakke op om den nye støtteforening
og mod et fast årligt kontingent blive
tilbudt årsgaver og gratis entré til de
kommende udstillinger og arrangementer, som vi håber at kunne fortsætte på
stedet. Det er nu, det gælder, - så mød
op og vær med, lyder opfordringen fra
Maike Lohse.
Den stiftende generalforsamling på
støtteforeningen ’Mikkelbergs Venner’
finder sted på Mikkelberg førstkommende tirsdag den 28. marts kl. 19.00.

SSF SØRUP

SSF Sørup sætter udvikling på dagsorden
[KONTAKT) - Hvordan kan SSF fremme det danske arbejde i lokalområdet,
så der stadigvæk er grobund for et mindretal om 20 år?
- Hvad skal der til for, at samarbejdet
mellem alle aktører – de danske skoler, børnehaver, kirker og foreninger
– bliver endnu bedre..? Er der samarbejds-muligheder, som ikke fungerer
eller som endnu ikke er blevet afprøvet..?
- Hvordan kan SSF lokalt være med til
at styrke det danske sprog og kendskabet til ’Danmark i dag´..?

Ja, sådan lyder et par af de spørgsmål,
som distriktsbestyrelsen for SSF Sørup
helt bevidst har sat på dagsorden forud for distriktets generalforsamling på
Sørup Danske Skole onsdag 5. april.
Under ledelse af formand Michaela Isbrecht parerer bestyrelsen dermed ordrer fra højere sted, da hovedstyrelsen
for SSF som bekendt har opfordret alle
sine distrikter til en grundlæggende
debat om hele Sydslesvigsk Forenings
fremtidsvisioner og mission.
I et ekstra notat fra formand Michaela
Isbrecht, der er vedhæftet som bilag
til invitationen til generalforsamlingen,

understreges det overfor distriktets
medlemmer, at der er behov for en
grundlæggende debat om både mindretallets nationale mindretalspolitiske
selvforståelse, ståsted og foreningsmæssige struktur.
Udfordringen består ganske enkelt i at
fremtidssikre mindretallet både som
et bevidst og et åbent dansk nationalt
mindretal i grænselandet med flydende sprog- og kulturgrænser.
Der er derfor al mulig grund til at møde op, når generalforsamlingen løber
af stabelen på Sørup Skole den 5. april
kl. 19.00.
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DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

AKTIVE KVINDER

BØGLUND

Gudstjenester
Midfaste, søndag den 26. marts
2017, Joh. 6, 1 - 15
Aventoft Menighedshus, 10, Parbo, ef.
generalf.
Egernførde, 10, Mønsted
FL Ansgar Kirke, 10, Mogensen ef.
generalfors.
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted, kirkekaffe
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 15, Dal
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel
Gelting, 10, Korsgaard
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 15, Vogel

Jaruplund, 10, Treschow-Kühl
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Knudsen
Nybjernt, 10.30
Rendsborg, 11.30, Brask
Slv. Ansgar, 17, ef. generalf.
Store Vi kirke, 9.30, Rønnow
Sønder Brarup, 14, Steen, ef. generalf.
Tønning, 14.30, Jørgensen
Valsbølhus, 11, Rønnow
Vesterland, 10.30, Hansen
Fredag, den 24. marts 2017
Sct. Hans, 18, Dal, spaghettigudstj.
Rendsborg, 17, Brask. børnegudstj.

KAPPEL

Genvalg i Kappel
[KONTAKT] Der var genvalg til hele
banden i bestyrelsen, da SSF Kappel
først måneden holdt distriktsgeneralforsamling. Det bliver dermed
nøjagtigt samme bestyrelse, som skal
trække i tøjlerne og planlægge det
kommende årsmøde 2017 og gøre det
lige så godt og vellykket som sidste år,

Distrikt Bøglund
har godt fat

hvor et smukt optog gennem byen banede vejen for en stor årsmødefest på
Kaj Munk Skolen med et stort udvalg
af aktiviteter og tilbud for både børn
og voksne. Formand Susanne Wiese
kunne desuden berette om en række
gode og hensigtsmæssige fællesarrangementer med nabodistrikterne.

UGEN
DER KOMMER
24.
Den Slesvigske Kvindeforening: Generalforsamling på Jaruplund Højskole kl. 17
SSF – Det Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet: Stiftungsland, Schäferhaus fra Exe kl. 9.30
Flensborg Ældreklubben Duborg: Foredrag med Preben på Flensborghus kl.
14.30
SSF og SSW Flensborg by og amt: Fredagsbal på Flensborghus kl. 19
De danske foreninger i Læk: Weibermarkt på skolen kl. 18-21
SSF-distrikt Rendsborg by og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-16

25.
SSW: Træningsprogram for valghjælpere og –aktivister på Husumhus kl. 10-13
Flensborg Ældreklubben Duborg: Jonny’s Café Junkerhulvej kl. 14
SSF-distrikt Egernførde: Gospel Workshop med Bebiane Bøje & Jakob Gunntertogt i kirken med prøve kl. 10 og koncert kl. 16

26.
Ansgar Kirkens menighed Flensborg: Generalforsamling i menighedshuset med
forudgående gudstjeneste i kirken kl. 10

27.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Sangeftermiddag med Kirkes og Erich Rettig på skolen kl.
14.30
Harreslev Amatørscene: Generalforsamling på skolen kl. 20
SSF-distrikt Nibøl: Generalforsamling i Foreningshuset kl.
SSF Rendsborg by: ”Lær dansk mens du strikker” i Ejderhuset kl. 19-21

28.
Borgerforeningen: Alsang / Fællessang med Aase Abild i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Dannevirke: Besøg hos Rebekka-Loge ”Gottorpia zu Schleswig” på
parkeringspladsen ved Kreishaus kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22

29.
SSF – Det Humanitære Udvalg: Foredrag med professor Ove Korsgaard om ”Solskin for det sorte muld” på Flensborghus kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Agtrup Kvindeforening: Generalforsamling i forsamlingshuset
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Sammenkomst med kaffebord i Ansgarsalen kl. 14.30
Bøglund Seniorklub: Møde i forsamlingshuset kl. 14.30

30.
Ansgar Kirkens menighed Flensborg: Aftensang i kirken kl. 17 med efterfølgende
foredrag i menighedshuset med Preben Kortnum Mogensen om ”Reformationen”
SSF- og SSW-distrikt Munkbrarup-Ves: Generalforsamling i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
SSF- og SSW-distrikt store Solt: Besøg af bogbussen samt kaffebord i Møllebro
Forsamlingshus kl. 15
SSF Husum og Ejdersted amter: 60+ forårstræf
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig Menighedspleje: Foredrag om maleren Robert Panitsch i Ansgarsalen kl.
19.30
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Nyt medlem i kredsstyrelsen for Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
er Svenja Jensen.

Trofaste Inge Moritz, der har været
aktiv i bestyrelsesarbejdet i mere end
50 år, hædres med et gavekort for sin
imponerende indsats.

Enestående bedrift
af Aktiv Kvinde
[KONTAKT] Tanken er nærliggende,
men det vides altså ikke med sikkerhed.
Men medlemmerne af DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig må
være gjort af et særligt slidstærkt stof?
I hvert fald, hvis man hedder Inge
Moritz.
Hun er mere standhaftig end de fleste,
og har – ganske imponerende – været
aktiv i de aktive kvinders bestyrelse
i mere end 50 år. En del år som formand for lokalafdelingen i Slesvig,
hvor hun også har været kasserer i
mere end 30 år og, hvor hun lige nu
fungerer som lokal næstformand.
Den slags bedrifter får naturligvis ikke
lov at gå upåagtet hen.
Inge Moritz blev derfor hædret efter
alle kunstens regler, da DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig kombinerede sin kredsgeneralforsamling

med et stort weekend-stævne på Christianslyst i den forgangne weekend.
Her fik Inge Moritz overrakt et gavekort for sin årelange og beundringsværdige indsats af kredsens formand
Karen Scheew.
Formanden kunne tillige meddele,
at de ’Aktive Kvinder’ totalt set tæller
407 medlemmer i hele Sydslesvig til
trods for, at to lokalforeninger er blevet opløst og nedlagt i løbet af 2016.
Afdelingen i Nibøl den 30. juni og
tidligere på foråret afdelingen i Frederiksstad.
Udover Karen Scheew består kredsbestyrelsen af Margrid Jensen (næstformand), Inger Doll (kasserer) samt
bisidderne Renate Petersen og Karin
Becker. Suppleanter er Erika Jentzen,
Regina Walter og Svenja Jensen, mens
Traute Zilch og Inge Moritz blev udpeget som revisorer.

MOBBE-MØDE

Mobning på dagsorden
[KONTAKT] I kølvandet på den spørgeskema-undersøgelse blandt børnenes og elevernes forældre, som blev
gennemført i slutningen af 2016, følger
Vesterallé Børnehave & Ingridhjemmet
nu op med et fælles forældremøde på
Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg,
hvor teamet mobning - som efterlyst af
flere forældre – sættes på dagsorden.
Aftenens oplæg kommer fra foredragsholder Oluf Christensen, der vil berette om sine egne, personlige erfaringer
med mobning. Han blev nemlig selv
mobbet som barn, fordi hans far var
præst, og Oluf Christensen kender
derfor om nogen til frygten og angsten
for at gå i skole, fordi han konstant
blev mobbet og latterliggjort af sine
klassekammerater.
Som voksen har Oluf Christensen
formået at vende alle dårlige oplevelser til noget godt, og gennem de
sidste ti år har han draget land og rige
rundt med sit helt eget seriøse standup-show, hvor venskab, mobning og
trivsel får et par alvorlige ord med på
vejen på en både sjov og tanekvækkende måde.
Oluf Christensen kan opleves på
Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg
tirsdag 28. marts kl. 20.00 som optakt

SSF er
også på
Facebook

til aftenens forældremøde.
Arrangør er Vesterallé Børnehave &
Ingridhjemmet i samarbejde med SSF
Flensborg Nord.

Under hele sin skolegang blev danske Oluf Christensen mobbet af sine
skolekammerater, fordi hans far var
præst. Hør hans historie om mobning.
Det sker på Gustav Johannsen-Skolen i
næste uge.

[KONTAKT] Med en bred og alsidig
vifte af tilbud og aktiviteter har SSF
distrikt Bøglund ret godt fat i sine
medlemmer, der ikke kun møder
trofast og talstærkt op, når distriktet
inviterer til årsmøde, påskebasar, foredragsaftener, ældre-eftermiddage, husflidmøder eller udflugt til Danmark.
Medlemmerne møder skam også op i
stor til, når distriktet holder sin årlige
generalforsamling i forsamlingshuset
i Bøglund, hvor formand Ingrid Munnecke denne gang kunne berette om
endnu et år med mange og talrige og
spændende arrangementer. Sammen
med den øvrige bestyrelse blev hun
genvalgt og tager en tørn mere.

STENFELT

Generalforsamling
i dagligstuen
[KONTAKT] Hos SSF i Stenfelt er der
tradition for at gennemføre den årlige
distriktsgeneralforsamling som et såkaldt dagligstue-møde, og den tradition blev naturligvis også fulgt i år, hvor
ganske mange af distriktets menige
medlemmer trofast mødte op for at
gøre status over 2016.
Anneliese Marxen blev sammen med
den øvrige bestyrelse genvalgt, men
forinden havde hun i sin formandsberetning været omkring den række
af møder, udflugter og film- og foredragsaftener, som havde fundet vej til
aktivitetskalenderen i det forgangne
år. Herunder også et ganske vellykket
fælles-arrangement med SSF Sønder
Brarup.
Da den formelle del af seancen var
overstået, fortsatte de fremmødte med
at hygge sig ’i dagligstuen’.

PRESSE-NYT

Go’ i lokal
journalistforening
[KONTAKT] Selv om de har nok at se
til i arbejdstiden, så holder medlemmerne af Flensborg Danske Journalistforening sig ikke tilbage i fritiden.
Det afslører foreningens aktivitets-oversigt for indeværende 2017,
hvor bestyrelsen for længst har skrevet
Løb, Leipzig og Vadehavstur ind på
listen over de tilbud og arrangementer,
som foreningens medlemmer kan se
frem til i indeværende år.
I slutningen af denne måned deltager
et hold af foreningens medlemmer således i motionsløbet Stadtwerke Lauf
i Flensborg, og fra 28. april til 1. maj
tilbydes en hyggetur for foreningens
medlemmer til Leipzig i det tidligere
DDR.
Og endelig er der booket en fælles
vandring langs Vadehavet med udgangspunkt fra Dagebøl. Den finder
sted 24. juni. Alle aktiviteter blev
fremlagt under foreningens nylige generalforsamling, hvor såvel Hans Christian Davidsen som Hansjürgen Boel
Stiller blev genvalgt til bestyrelsen. De
øvrige medlemmer er Eyla Boysen, Ina
Grønvig og Christian Granhøj Skou
boe.

KORSANG

Pigekor
fra Djursland
synger i kirken
[KONTAKT] Et velklingende dansk pigekor fra Feldballe og Thorsager-Bregnet kirke på Djursland medvirker under søndagens højmesse i Helligåndskirken på Storegade i Flensborg.
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SSF SKOVBY

TARP/JERRISHØJ

Eftermiddags-koncert med
musikalske venner fra Brande

SSF distrikt Skovby ledes fremover af denne ny-sammensatte bestyrelse.

Distrikts-samarbejde
bærer frugt
[KONTAKT] Mere samarbejde på
tværs af distriktsgrænserne er en rigtig
god idé for de
SSF-distrikter, der måske har lidt svært
ved selv at stable større arrangementer
på benene og samtidig få tilstrækkeligt mange af sine medlemmer ud af
busken.
Sådan lyder i hvert fald meldingen
fra SSF distrikt Skovby, der fornylig
har holdt sin årlige distriktsgeneralforsamling. Her blev det forgangne år

naturligvis gennemgået i den afgående
formand Pia Wilms beretning.
- Distriktet lægger meget vægt på at
samarbejde hen over distriktsgrænserne. Ikke mindst med Dannevirke og Bøglund, som vi tit finder
sammen med omkring vores tilbud
og arrangementer. Det har vist sig
at være rigtigt hensigtsmæssige,
fordi vi på den måde kan tilbyde
større og flere arrangementer, der
appellerer til flere deltagere, lød
det fra Pia Wilm, som efter mange
års ihærdig indsats i bestyrelsen
frivilligt forlod formandsstolen.
Den besættes fremover af distriktets
tidligere næstformand, Inge LindahlKoitzsch, mens Adelbert Zimmermann
nu er ny på posten som næstformand.
Derudover nyvalgte den fremmødte
forsamling Marianne Wickert som
tredje bisidder, mens Nicole Meyer er
bisidder 4.
Resten af generalforsamlingen forløb
i ro og mag med hyggeligt samvær og
masser af gode og spændende samtaler på tværs af bordene.

Blomster og skulderklap mellem den nye
og ’den gamle’ distriktsformand.

SLADDERSPALTEN

Se og Hør-skandalen
kommer til Husum
[KONTAKT] Mød Kasper Kopping en af de dømte journalister fra Se og
Hør-skandalen.
Han gæster Husumhus her til aften
for at fortælle sin version af, hvordan
ugebladet Se & Hør ulovligt overvågede såvel medlemmer af Kongehuset
som andre kendte danskeres kreditkort-transaktioner for at komme på
sporet af ugens gode sladderhistorier.
I efteråret 2016 måtte såvel en tidligere ansat på Nets - kreditkortcentralen
i Danmark - som to forhenværende
journalister plus en række tidligere og
nuværende redaktionelle chefer fra Se
og Hør en tur i retten. Alle tiltalt for i
over 100 tilfælde af ulovlig overvågning af kendte danskeres kreditkorttransaktioner.
Den såkaldte tys-tys-kilde, der var
ansat i kreditkortcentralen, fulgte de
kendtes kreditkort og fortalte blandt
andet Se og Hør, hvornår prins
Joachim var i Montreal og, hvornår en
kendt kvindelig TV-vært checkede ind
på et dyrt hotel i Nice og så videre.
Han blev honoreret med 10.000 kroner sort om måneden for sine oplysninger.
Sagen blev afsløret, da journalist Ken
B. Rasmussen udgav bogen »Livet det
forbandede«.
Hans journalist-kollega Kasper Kopping havde imidlertid også intens
kontakt med bladets såkaldte tys-tyskilde.

Det var blandt andet Kasper Kopping,
der rejste i hælene på prins Joachim,
da denne var på bryllupsrejse i Canada. Det var kun muligt, fordi tys-tyskilden holdt ham underrettet om aktiviteterne på prinsens kreditkort.
Kopping har også fortalt sin version af
historien. Det skete i bogen »Helt tystys«, men i aften kommer han altså til
Husum, hvor alle interesserede kan ’se
og høre’ live, hvad der egentlig foregik
på Se & Hør.
Aftenens møde med Kasper Kopping
finder sted på Husumhus kl. 19.30.

Den danske journalist Kasper Kopping
var ansat på Se & Hør i den periode,
hvor ugebladet – ulovligt - betalte en
inside-medarbejder hos kreditkort-centralen Nets for fortrolige kreditkort-oplysninger fra kendte danskere uanset,
hvor de befandt rundt om i verden.

[KONTAKT] Valsetoner af Franz Lehar
og Strauss vil sammen med velkendte
musicalhits af Andrew Lloyd Webber og filmmusik fra italienske Ennio
Morricone uden tvivl være med til at
sprede masser af god stemning, når
SSF Tarp/Jerrishøj inviterer til eftermiddags-koncert i Dansk Seniorcenter
Tarp den sidste lørdag i april måned.
Det sker sammen med afdelingen i
Oversø/Frørup.
På denne dag – altså lørdag 25. april
– kommer Brande Amatør Orkester
nemlig på besøg helt deroppe fra
hjertet af Jylland, som har været fast
venskabsforbindelse med SSF’s distrikt
i Tarp/Jerrishøj gennem adskillige år.
Orkestret, der blev startet som folkemusik-hold under den lokale musikskole i Brande omkring 1980, ledes

akkurat som dengang – og med mindst
lige så stor entusiasme og energi - stadig af dirigent Jan Glud Østergaard.
Dog med et andet, mere bredt og
mere underholdende repertoire, der
har gjort det lokale amatørorkester så
kendt og elsket på sine hjemlige breddegrader, at Brande Amatør Orkester
har medvirket under byens traditionelle nytårskoncerter i Remisen Brande
de sidste 20 år.
Amatørorkestret, der altså sætter kurs
mod Sydslesvig for at underholde i
Tarp seniorcenter den sidste lørdag i
april, består af 34 faste musikere samt
to vokalsolister med en samlet aldersspredning på mere end 60 år. Yngste
medlem er for tiden 18 år, mens orkestrets ’nestor’ og alderspræsident pustede mere end 80 lys ud af lagkagen

ved sin sidste fødselsdag.
På tværs af alder, generationer og
musikalske genrer – der spænder fra
munter tyrolermusik, musicalnumre,
wienermusik og stemningsfulde candlelight-kompositioner – er der ingen
tvivl om, at Dansk Seniorcenter Tarp
og de to arrangerende SSF-distrikter
går en velklingende og hyggelig koncert i møde.
Undervejs indgår naturligvis også en
fællessang eller to, så publikum også
kan tage del i løjerne. Sidste mulighed
for at tilmelde sig eftermiddagskoncerten er onsdag 25. april.
Det sker via Rosi Domke på tel.
04638/297 eller via mail: r.domke@
gmx.de

Via sin faste venskabsforbindelse
til Brande i det centrale Jylland
har SSF Tarp/Jerrishøj fået aftalt,
at det næsten 40 mand store
midtjyske amatørorkester giver
koncert i Dansk Seniorcenter Tarp
den sidste lørdag i april måned.

Forårs-basar og åbent hus på
Det Danske Alderdomshjem
[KONTAKT] Beboerne på Det Danske Alderdomshjem på Nerongsvej
i Flensborg kan næsten ikke vente
til det bliver den 1. april, og det kan
medlemmerne af hjemmets støttekreds heller ikke.
Præcis på denne dato – altså lørdag
1. april – slår aldersdomshjemmet
nemlig dørene op til et særligt eftermiddags-arrangement, der både byder på åbent hus, loppemarked med
tombola og en stor forårsbasar med
masser af smukke forårsdekorationer
og andre kreative ting, som beboerne
selv har fremstillet og nørklet med.
Effekterne kan købes for meget rimelige penge.
- Det drejer sig blandt andet om
smukke og veldesignede håndarbejdsting, duge og dækketøj i ældre
mønstre og andre kreative sysler, som
beboerne har fremstillet i vinterens løb
i samarbejde med os, fortæller Ellen
Steen, medlem af støttekredsen omkring Det Danske Alderdomshjem.

Hun er en af flere medlemmer, der
frivilligt møder op på aldershjemmets
én gang om ugen for at drikke kaffe
og hygge sig sammen med beboerne i
dagligstuen på første sal.
Mens kaffe-snakken går om gamle
dage, bruges disse onsdags-sammenkomster som regel også til forskellige
former for kreative aktiviteter og håndarbejde af allehånde slags og, hvor beboere og støttekredsens -medlemmer
inspirerer og hjælper hinanden med at
lave mange pæne og anvendelige ting.
- Det er naturligvis helt frivilligt for beboerne, om de vil være med fra gang
til gang. Men vi er som regel en 12-15
stykker hver gang, så det siger sig selv,
at der er blevet produceret ganske
mange ting hen over vinteren og siden
vi holdt forårsbasar sidste gang, tilføjer
Ellen Steen.
Alle er velkommen
Hun pointerer, at det kombinerede
åbent hus- og basararrangement på

Det Danske Alderdomshjem lørdag
1. april er åben for alle interesserede,
uanset om man færdes på aldershjemmet i forvejen eller ej.
Og uanset, om man vil gøre et smukt
’hjemmelavet’ kup i basaren eller på
loppemarkedet … eller bare vil benytte lejligheden for at kigge nærmere på
fysiske forhold, som danner rammen
om beboernes liv og dagligdag på Nerongsvej.
Det Danske Aldersdomshjem i Flensborg råder sammenlagt over 76 pladser, hvoraf nogle stykker har status
som såkaldte aflastningspladser for
hjemmeboende ældre, der måske har
været en tur på hospitalet eller som
har fået midlertidigt behov for personlig pleje og omsorg.
Kig forbi uanset hvad og lær Det Danske Alderdomshjem i Flensborg lidt
bedre at kende.
Forårsbasaren finder sted lørdag 1.
april fra 14.00-16.00.

NYT FRA ’FONDS-BØRSEN’

Sydslesvigske fonde
er åbne for ansøgning
[KONTAKT] Med datoen 1. april indenfor snarlig rækkevidde er det atter
ved at være tid til at fare i blækhuset
for at sætte en god og velskrevet
fondsansøgning sammen til de tre
’sydslesvigske’ fonde, som administreres af Grænseforeningen.
Det drejer sig blandt andet om ’Brødrenes Broust’s Legat for Danskheden
i Sydslesvig’, der i sin tid blev stiftet
til minde om bankchef P.C.C. Broust
med tilhørende familie og som hvert
år uddeler legater til nationale og kulturelle formål i Sydslesvig.
Det gælder også Fonden ’DET UNGE
GRÆNSEVÆRN”, der blev udstiftet i

slutningen af september måned 1933
og hvert år uddeler et antal legater til
støtte for det danske ungdomsarbejde
i Sydslesvig og i Sønderjylland. Fondens midler indgik i 1996 i en fælles
fond sammen med midlerne fra Johan
og Karo Weimanns Legat og Peter
Marcussens Mindelegat, der begge administreres af Grænseforeningen, der
lige nu er modtagelige for konkrete
ansøgninger til begge fonde.
Det samme for den tredje og sidste
fond i denne ombæring: ’
’De Piper-Backhauske Legater –
Fond’, som hen over foråret foretager
sin årlige uddeling af legatportioner til

danske kulturelle formål i Sydslesvig,
især indenfor områderne kirke, skole
og børne/ungdomsarbejde.
Sidste frist for at lægge billet ind på
de tre fonde er lørdag 1. april, hvor
ansøgningerne skal være bestyrelserne
for de respektive fonde i hænde.
Stilet henholdsvis til Brødrenes
Broust’s Legat, Fonden DET UNGE
GRÆNSEVÆRN og De Piper Backhauske Legater-Fond, som alle er hjemmehørende hos Grænseforeningen på
adressen Peder Skrams Vej 5,2 – 1054
København K.
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VIRKSOMHEDSBESØG

BØRNEFILM

SSF’ere fik hele historien
om ’bollerne fra Kohberg’
[KONTAKT] Hos Danmarks største
brødbager – virksomheden Kohberg
Brød A/S i Bolderslev – er det aldeles
forbudt at fotografere og tage billeder
fra de store produktionshaller, hvor
cirka 600 medarbejdere dag og nat
sørger for, at hele Danmark kan få sine
’boller fra Kohberg’.
Ikke desto mindre er der så stor rift
om at få en rundvisning på virksomheden, at grupper, foreninger og andre
interesserede skal plan og booke et

virksomhedsbesøg et års tid i forvejen.
Men det er til gengæld hele ventetiden værd, lyder det fra SSF Flensborg
Nord, som fornylig havde 26 af distriktets medlemmer en både spændende
og oplevelsesrig visit til den store
danske brødgigant i Bolderslev, der
undtagelsesvist brød sit faste princip
om gruppebesøg på maksimalt 25
deltagere.
Rundvisningen blev foretaget af virksomhedens pensionerede personale-

konsulent Gunnar Weber, der undervejs supplerede rundvisningen med
en grundig powerpoint-præsentation
om hele virksomhedens historie og
udvikling - og det succesrige markedsførings-fremstød med skuespilleren
Henrik Lykkegaard, der for år tilbage
formåede at få Kohberg på alle danskeres læber med replikken: Hva’
skal jeg sige..? - Boller fra Kohberg!

Forhenværende personalekonsulent
Gunnar Weber gennemgår her beretningen om virksomheden Kohberg
– som er Danmarks største brødbageri
– for de deltagende medlemmer af SSF
Flensborg Nord.

SDU PETANQUE

MOLDENED

Udsigt til travl sæson
for petanque-folket
spændende - at kaste tunge stålkugler
efter en lille rund trægris…?
Vi taler naturligvis om det herlige franske kuglespil petanque, som med stor
succes også har vundet indpas på vores mere nordlige breddegrader.
Her udøves spillet som en organiseret
idræt under Sydslesvigs danske Ung-

Sommerturnering
for double
1. maj til 31. august 2017
i Sydslesvig

www.sdu.de
Illustration af petanquestævnea

doms-foreninger (SdU), der netop i
disse dage har kigget dybt i aktivitetskalenderen for at finde tid og plads til
sæsonens store stævner.
Traditionen tro, inviterer SdU Petanque igen i år til sommerturnering i
double, hvor det bedste placerede par
sammenlagt kvalificerer sig til DGI’s
Landsmesterskaberne i double, der
plejer at foregå i Danmarks senere på
efteråret.
Sommerturneringen i det sydslesvigske starter 1. maj og rundes af med
de afsluttende finalekampe den 17.
september. Deltagerne i den løbende
sommerturnering skal tilmelde sig på
forhånd – senest 31. marts direkte
til turneringslederne eller online via
www.dgi.dk/201714735002.
Blot to uger senere udløber tilmeldingsfristen til det afsluttende vinterstævne i Ballum, hvor der spilles inden
døre i den lokale petanquestald. Afhængig af deltagerantallet afvikles matcherne enten som double eller triple.
Vinterstævnet indledes med fælles
morgenmad og der bydes såmænd også på middagsmad. Tilmelding til dette stævne foregår også online på www.
dgi.dk/201714734002 eller direkte
hos Britta Jacobsen. Senest 15. april.

Bestyrelse ta’r
en tørn mere
[KONTAKT] Distriktsbestyrelsen for
SSF Moldened kører i et stabilt gear og
tager en tørn mere. Det ligger fast efter
distriktets nylige generalforsamling,
hvor der var genvalg over hele linjen.
Formand Inger Steenberg Reyhe kom
i sin beretning ind på et år med den
sædvanlige mangfoldighed af aktiviteter og arrangementer for store og
små - såsom husflid, julefest, madkurser, lotto, patchwork-træf og diverse
udflugter. Generalforsamlingen bød
derefter på god mad og hyggesnak.

Dagsordener og drikkevarer i skøn
forening under årets distriktsgeneralforsamling i SSF Moldened, hvor der
blev lyttet opmærksomt til formandens årsberetning.

Tak til KFUK
var den altid blå – så vi med manér
kunne deltage i en spejderlejr.
Vi bestemte, at patruljen skulle hedde
”Gnisterne”, og på patruljebogens
titelblad tegnede vi et luende bål med
syv gnister forsynet med vore navne.
Vor afholdte patruljeleder var lærer
Ellen Laursen, i hvis beskedne hybel
i Toosbüygade de fleste af møderne
blev holdt. Eller vi mødtes med hele
troppen under ”Lillemors” ledelse
i ”Ansgar” eller i Fritidshjemmet i
Junkerhulvej eller til større stævner
sammen med de blå spejdere under
korpschef Grethe Bierings myndige
kommando i den store sal på Flensborghus.
Da Ellen Laursen flyttede tilbage til
Danmark, gik ”Gnisterne” nok så sørgeligt i sig selv. Men vi havde dog i en
tid, da der for børn og unge ikke var
ret mange spændende ting at foretage
sig, fået en masse gode oplevelser som alemenkendt forslidt eksempel

[KONTAKT] Popcorn og cola hører da
uløseligt sammen med en tur i biografen.
Men hvis filmen er spændende og gribende nok, glemmer man nogle gange
både at spise og drikke.
Og det kan meget let ske næste gang,
Flensborg Biblioteket sætter en rulle
film i fremviseren for sine yngste brugere.
Tirsdag eftermiddag i næste uge er
børnefilmklubben Biffen for Børn
nemlig klar med en ny forestilling.
Denne gang en eventyrfilm om den
modige dreng Kudo, der forsørger sig
og sin mor ved at fortælle eventyr på

lad mig blot nævne de romantiske
sange ved lejrbålets gløder ”så sødt
som i gamle dage”. Vi fik jævnaldrende venner i Danmark, blev bestandig
mere fortrolige med landet og sproget
og blev ikke mindst del af et sydslesvigsk fællesskab, der forbinder nogle af
os den dag i dag.
I modsætning til Ernst Christiansens
Grethe har jeg ingen stærk erindring
om et missionerende kristent præg i
denne specielle gren af spejderbevægelsen. Men gennem ånden i det hele
blev vi præsenteret for et værdisystem,
der i min optik godt måtte have holdt
sig i hvert fald delvist længere ind i
nutiden.
Alt sammen takket være en skare af
ildsjæle, som den dag i dag ikke er
glemt i Sydslesvig, skønt deres navne
ikke længere fylder meget i den offentlige bevidsthed.

Karin Johannsen-Bojsen,
Flensborg

landsbyens torv. Kudo er alene med
sin mor, fordi hans onde bedstefar,
Månekongen, sammen med moderens
to søstre har slået Kudos far ihjel. Og
Kudo må ud på en både magisk og
farefuld færd for at få hævn eller for at
forsone sig på mere fredelig vis med
sin egen og sin fars skæbne.
Filmen er produceret af det samme
team, som stod bag Æsketroldene, ParaNorman og Coraline.
Filmen om den modige dreng Kudo
vises i biblioteks Blå Sal tirsdag 28.
marts kl. 15.00. Frarådes for børn
under 7 år.

TØNNING

Med spidse ører og de kreative tegne- og malebøger indenfor rækkevidde var børnene også med under
Cuba-foredraget.

Cuba-foredrag med
klip og klister
[KONTAKT] Mens de yngste medfølgende børn hyggede sig med at klippe og klistre, lyttede deres forældre
og andre voksne tilfredse til, da Erik
Johansen – forhenværende lærer på

LÆSERBREV

[KONTAKT] I sidste uge kunne man
læse både i Flensborg Avis og Kontakt,
at KFUK/KFUM i Sydslesvig nu har
opløst sig selv. Skønt jeg selv kun var
et ganske lille anonymt hjul i det store
maskineri, kan jeg i den anledning
ikke lade være med i al beskedenhed at sige en stor tak til de mange
idealister, hvis ulønnede indsats har
holdt det hele gående til gavn for
utallige unge sydslesvigere. Og det i
næsten et århundrede - bare læs Ernst
Christiansens skildring af KFUKs og
generelt Indre Missions indflydelse på
hovedpersonen i hans roman ”Grethes
Kamp” fra 1927.
Selv var jeg grøn spejder i opbrudsperioden 1947 til 1950. Farven spillede
nu ikke den store rolle, da ingen i min
patrulje i de fattige år ejede en uniform. Desto mere stolte var vi, når vi
efterhånden fik os et tørklæde eller et
bælte, eller man endda måtte låne en
hel uniform – af en eller anden grund

Biffen for Børn er klar
med en ny forestilling

Uffe-Skolen i Tønning – fornylig viste
billeder og holdt foredrag om sin rejse
til Cuba. Det foregik i Uffes-Kaffebar,
hvor næste arrangement allerede er
programsat til tirsdag 4. april.

Erik Johansen, forhenværende lærer på Uffe-Skolen
i Tønning, gæstede fornyligt Uffes-Kaffebord for
at berette og vise
billeder fra sin
rejse til Cuba.

LUTHER-NYT

Lutherske nedslag
i Helligåndskirken
[KONTAKT] Martin Luther er unægteligt svær at komme uden om her
i 500-året for reformationen. Da
manden samtidig lagde byline til cirka 350 bøger, 2000 prædikener og
ungefähr 2500 breve, er der bestemt
også stof nok til mange punktnedslag i
de lutherske skrifter. Torsdag 6. april
lægger Helligåndskirken i Flensborg ud
med en diskussionsaften med afsæt i
nogle af Luthers mange tekster. Blandt
andet for at kigge nærmere på, hvem

han skrev for og imod i de betændte
inkvisitionsdage, hvor den katolske
kirke bestemt ikke så med milde øje
på folk, der læste og tolkede de hellige
skrifter på deres egen måde. Læsningerne og punktnedslagene i Luthers
tekster – og den tilhørende snak om,
hvad de kan bruges til i dag – finder
sted i Helligåndskirken torsdag 6. april
kl. 19.00. Aftenen ledes af provst Viggo Jacobsen og pastor Jacob Ørsted.
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KÜHLHAUS

FLENSBORG-VISIT

KOPENHAGEN Vellykket udflugt til Flensborg
LAPTOP
ORCHESTRA
facebook.com/laptoporkester

ELECTRONIC LIVE CONCERT

[KONTAKT] Med en feberredning i
allersidste øjeblik fra det danske centralbibliotek på Nørregade – og en god
kontakt mellem formanden for Grænseforeningens kreds 20 i Vejle Amt og
hendes store netværk syd for grænsen
– lykkedes det i sidste øjeblik at skrue
en vellykket medlemstur til Sydslesvig
sammen for Grænseforeningen for
Horsens og Omegn.
En afdeling, der ellers altid plejer at
slutte sine udflugter til grænselandet af
med en tur i Det Lille Teater i Flensborg.
Men lige præcis i år måtte teatret mel-

de fra på grund af sygdom, og så er
gode råd – som bekendt – dyre!
Ikke desto mindre lykkedes det i sidste øjeblik at få en alternativ aftale i
stand med Dansk Centralbibliotek i
Sydslesvig, hvor bibliotekschef Jens M.
Henriksen og historiker Klaus Tolstrup
Petersen i fællesskab gav de 35 besøgende gæster fra Horsens-egnen en
suveræn rundtur på biblioteket og ikke
mindst i Den Slesvigske Samling, hvis
guldgrube af viden og materialer rækker cirka 800 år tilbage i tiden.
Undervejs blev medlemmerne også
klogere på bibliotekets store kulturelle

betydning og såmænd også de Vestindiske Øers betydning for Flensborg og
for byens rolle som Europas ubestridte
rom-hovedstad med talrige gamle
destillerier, der var med til at gøre
Flensborg til en stor og betydningsfuld
handelsby.
En fornem afslutning på en hektisk
dag, hvor medlemmerne fra Grænseforeningen også fik besøgt Flensborgs
skibsfartsmuseum. Siden blev der spist
en god aftensmad på Restaurant Hellas, før det obligatoriske pitstop i en af
grænsekioskerne på vejen hjem.

GENHØR MED »GASOLIN«

30.03.

fleNsbUrG
kÜHlHaUs
entré: 12 eUr / reduceret 6 eUr
billetter kan købes i aktivitetshuset, Norderstraße 49, flensborg / dørene åbner kl. 19. start kl. 20 og ved døren
eintritt: 12 eUr / ermäßigt 6 eUr
Vorverkauf im aktivitetshuset, Norderstr. 49, flensburg / einlass 19 Uhr, beginn 20 Uhr
www.sdu.de / www.syfo.de / www.kuehlhaus.net / soundcodes.grain.one

KLO – Kopenhagen Laptop Orchestra er er leveringsdygtig i elektronisk live-musik
med mange lag og dimensioner.

Improviseret og nyskabende
techno-koncert på Kühlhaus
[KONCERT] ”Vi står på skuldrene af
free jazz, nutidig klassisk musik, new
age, mikrotonalitet og elektroniske
musikgiganter. Og vi stræber efter
improviseret frihed, men benytter os
samtidig af computerteknologiens muligheder for at skabe kontrollerede variationer, der munder ud i inspirerende beats, melodier og lyduniverser.”
Nutidens musik er en kompliceret
affære.
Men sådan lyder ikke desto mindre
optakten fra de fire danske musikere
Andreas Wetterberg, Lasse Munk,
Rasmus Kjærbo og Tobias Lukassen,
der tilsammen udgør Kopenhagen
Laptop Orchestra (KLO), som giver
koncert på spillestedet Kühlhaus i

Flensborg torsdag 30. marts.
Der er tale om en elektronisk live-koncert ud over det sædvanlige, da
KLO vedvarende insisterer på at skabe
og kanalisere energi og dynamik via
en netværkskonstruktion af software,
der forener nyskabende musikteknologi med de mere dybe musikalske
rødder, vi kender og genkender fra
århundredets musikalske traditioner
og stilarter.
Dørene åbnes kl. 19.00 med planlagt
spillestart kl. 20.00.
Entré: 12 euro, der kan købes forlods
i Aktivitetshuset på Nørregade 49.
Koncerten arrangeres af SdU, SSF og
Kühlhaus i samarbejde med SoundCodes.

SVENSK STRENGELEG

Leverandører i
magiske øjeblikke
[KONTAKT] Pæren falder ikke langt fra
stammen, og de musikalske gener er i
den grad også gået videre fra far til søn
i den svenske musik-familie Wakenius,
hvor far Ulf og sønnen Eric har sat sig
for at bruge hele det kommende forår
på at drøne rundt i både Danmark og
Tyskland for at spille nogle få, men
eksklusive guitar-koncerter, der med
rette markedsføres under navnet Momento Magico. Magiske Øjeblikke!
Undervejs på turnéen når den akustiske guitarduo også til Slesvig, hvor far
og søn optræder på Slesvighus torsdag
18. maj kl. 20.00.
Og det er bestemt klogt at sikre sig en
billet allerede nu, for Ulf og Eric Wa-

kenius har allerede henrykket hundredvis af tilhørere under en stribe succesfulde koncerter i Europa og Asien.
Ulf Wakenius, senior i foretagendet,
er i forvejen et kendt og elsket navn
blandt jazz-elskere i både ind- og
udland. Han har i årenes løb optrådt
sammen så kendte navne som nyligt
afdøde Svend Asmussen og Niels
Henning Ørsted Pedersen Trio, mens
hans række af udenlandske ’legekammerater’ spænder fra Oscar Peterson,
Herbie Hancock, Ray Brown, Pat Matheny og Youn Sun Nah.
Og sønnen Eric slægter så afgjort sit
fædrene ophav på, når han folder sig
ud på guitaren. I tilgift kan publikum
også få lejlighed til at nyde unge Eric
Wakenius’ karismatiske stemme. Der
er al mulig grund til at forvente en magisk, sprudlende og lyrisk koncertoplevelse, når de to storleverandører af
magiske øjeblikke slår strengene an i
Slesvighus om små to måneder.
Billetter: www.ssf-billetten.de, SSF’s
sekretariater, Aktivitetshuset, Ticketcenter eller ved indgangen.

De er far og søn og begge leveringsdygtige i ypperlig akustik guitarmusik, der
changerer mellem jazz, mellemøstlig
musik og håndplukkede amerikanske
klassikere.

Gymnastiksalen i Bredsted Skole var fyldt godt op, da Østre Gasværk og forsanger René Gerrick spillede gamle Gasolin-hits
fredag aften.

Fuld gas hele aftenen
[KONTAKT] Der var fart på fra start til
slut, da Østre Gasværk i fredags spillede til sæsonens næstsidste Vestkystkultur-arrangement, som havde samlet
80 besøgende fra nær og fjern og som
fyldte godt op i gymnastiksalen på
Bredsted Skole.
Såmænd også helt fra Danmark, hvor
blandt andet Jens Andresen, Grænseforeningens formand, så ud til at have
det ret så hyggeligt.
Undervejs blev der også spillet et par
enkelte og mere sagte numre fra Larsen
& kompagnis normalt mere volumenrige bagkatalog. Blandt andet »Kringsat af
fjender« i Larsen-arrangement, og »This
is my life«, der skulle have været - men
aldrig blev - startskuddet på Gasolins
gennembrud i USA.

Forsanger René Gerrick fra Østre Gasværk trakterede den akustiske i første
sæt, men koncentrerede sig i andet sæt
mere om at synge. Han beherskede
begge dele, og kom også nok en gang
godt fra at krydre præsentationen af
numrene med anekdoter fra gassernes
storhedstid og andre små morsomheder.
- Kim Larsen har to sønner. Af og til
tror nogle, jeg er den ene. Men det er
jeg nu ikke. Jeg er faktisk også lidt kønnere, sagde han, og fik hurtigt følgende
kommentar med fra bassisten.
- Ja, ret lidt, lød det fra fløjen.
Par nummer et var hurtigt på dansegulvet og fik hurtigt følgeskab, så der var
tæt besat det meste af aftenen.

Grænseforeningens formand, Jens Andresen, var kommet helt fra Danmark for
at ’give den gas’.

NORDFRIESLAND

Neue Zeitschrift mit Helgoland,
Kiesewetter und friesischen Klischees
[KONTAKT] BREDSTEDT (NfI) Nummer 197 der Zeitschrift Nordfriesland
soeben erschienen. Die Reportage
einer winterlichen Reise nach Helgoland und manches mehr bietet die
neue Nummer der Zeitschrift „Nordfriesland“ des Nordfriisk Instituut.
Das Thema „Helgoland“ bildet einen
Schwerpunkt: Dr. Claas Riecken berichtet in einer Reportage von „Kurz
vor knapp auf Helgoland“. Dort waren
er und Professor Dr. Thomas Steensen
kurz vor Weihnachten zu Besuch und
haben das friesische Element der Insel
unter die Lupe genommen, Menschen
spontan auf der Straße interviewt und
mit alten und jungen Helgoländern
gesprochen. Ebenfalls auf Helgoland
spielt die Geschichte auf Föhrer Friesisch von Ellin Nickelsen in der festen
Rubrik „Ellins wäält“.
Der vor wenigen Monaten verstorbene Liedermacher und Musiker Knut
Kiesewetter hat besonders in den

1970er-Jahren viel für die friesische
Sprache getan. Peter Nissen und Thomas Steensen erinnern sich an ihn.
Steensen würdigt auch den kürzlich
verstorbenen verdienten Friesen Hark
Martinen. Franziska Böhmer fasst
die internationale Husumer Wattenmeerkonferenz vom Dezember 2016
zusammen und Inga Werth gibt Einblicke in nordfriesische Klischees und
Stereotype.
Aktuelle Berichte und Buchhinweise runden diese 197. Nummer von
„Nordfriesland“ ab.

Das Heft umfasst 32 Seiten, kostet
3,00 Euro und ist erhältlich über den
Buchhandel oder direkt beim Nordfriisk Instituut in Bredstedt, Süderstrasse
30, 25821 Bräist/Bredstedt, Tel.:
04671-60120, E-Mail: info@nordfriiskinstituut.de

