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Akademikere synger Luther

Fornøjelig forestilling  
på Flensborghus

Nye venner til  
SSF Holtenaa

[KONTAKT]Ansgar Kirke i Flensborg får i overmor-
gen besøg af Unge Akademikeres Kor fra Køben-
havn, der har sammensat et særligt koncertprogram 
med sange og tekster af Martin Luther. 

[KONTAKT]Mellem 130 og 150 indskolingselever 
fra Flensborg overværede fornyligt den  søde og 
livsbekræftende musikalske børneteater-forestilling 
’Ørerne i Maskinen’ på Flensborghus. 

[KONTAKT]For få år siden var Else Tornbo leder på 
Husum Danske Skole. Så fik hun et godt tilbud nord 
for grænsen og vendte retur til Danmark. Nu har 
hun genoptaget forbindelsen til Sydslesvig – denne 
gang som næstformand for Grænseforeningen i Søn-
derborg, der har indgået en fast venskabsforbindelse 
med SSF Distrikt Holtenaa. De nye venner mødtes 
under årsmøderne og hygge sig sammen et par da-
ge. 

Velkommen 
i arbejdstøjet

[KONTAKT] Så skete det endelig!
Med gårsdagens valg af Daniel 
Günther (CDU) som ny minister-
præsident for Slesvig-Holstein er 
den nye koalititionsregering bestå-
ende af CDU, FDP og De Grønne 
nu officielt på plads og parat til at 
trække i arbejdstøjet i Landdagen 
i Kiel.
De nye ministre er taget i ed, og 
der har været skiftedag i de re-
spektive ministerier. 
Torsten Albig (SPD), der talte ved 
de danske årsmøder i Sydslesvig 
for små tre uger siden, er nu bå-
de endegyldigt og officielt trådt 
af som ministerpræsident, og 
Anke Spoorendonk (SSW), der 
fungerede som Kultur-, Justits- og 
Europa-minister i hele sidste valg-
periode, havde til det allersidste 
ekstra travlt på sin sidste politiske 
arbejdsdag, da hun i går - onsdag 
- både skulle overdrage Justits- og 
Europa-ministeriet til sin efter-
følger i embedet, Sabine Sütter-
lin-Waack fra CDU, og Kulturmi-
nisteriet, som er lagt sammen med 
Undervisnings-ministeriet under 
ledelse af Karin Prien (CDU). 
Mens Anke Spoorendonk helt har 
valgt at lægge karrieren som aktiv 
politiker bag sig, får ministerpræ-
sident Daniel Günther og den 
nye koalitionsregering nok at gøre 
med at omsætte de mange hen-
sigtserklæringer og overordnede 
politiske målsætninger til virkelig-
hed, som er nedfældet i regerings-
parternes fælles koalitionsaftale.
Her fremgår det blandt andet, at 
de tre regeringspartier agter at 
fortsætte den mindretalspolitiske 
kurs, som er blevet lagt og effek-

tueret under den forrige regering 
bestående af SPD, De Grønne og 
SSW.
Det sidste lyder, som allerede 
antydet under sidste uges leder 
her i KONTAKT, som positive 
signaler fra Kiel, og blandt andet 
derfor hilser Sydslesvigsk Forening 
den nye ministerpræsident såvel 
som den nye delstats-regering 
og de nye ministre velkommen i 
arbejdstøjet. 
Sydslesvigsk Forening ser frem til 
et lige så positivt og konstruktivt 
og frugtbart samarbejde med 
landdagens nyudnævnte min-
dretals-kommitterede, Johannes 
Callsen (CDU), som med hans 
forgænger Renate Schnack i den-
ne vigtige funktion som bindeled 
mellem landsregeringen og de 
anerkendte mindretal og folke-
grupper i Slesvig-Holsten.
Udover Daniel Günther, Karin 
Prien og Sabine Sütterlin-Waack 
(alle CDU) er følgende ministre 
taget i ed: 
Finansminister (og stedfortræden-
de ministerpræsident):  Monika 
Heinold (De Grønne)
Indenrigsminister:  Hans-Joachim 
Grothe (CDU).
Miljø- og landbrugsminister: Ro-
bert Habeck (De Grønne).
Erhvervs- og vækstminister: Bernd 
Buchholz (FDP).
Socialminister:  Heine Garg (FDP). 
SSF byder dem alle velkommen i 
arbejdstøjet og ser frem til et kon-
struktivt samarbejde på vegne af 
det danske mindretal.     
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Ny ’mascara’ til Flensborghus
[KONTAKT]I de følgende uger vil 
Flensborghus være gemt af vejen bag 
et stort byggestillads med fra top til 
bund. Med tilhørende slør og sikker-
hedsnet, så forbipasserende på forto-
vet neden for ikke risikerer at få noget 
i hovedet.
Der er heldigvis kun tale om en mid-
lertidig forstyrrelse af den statelige, 
gamle bygnings smukke facade ud 
mod Nørregade.
Ansigtet udadtil skal– populært sagt – 
have ny mascara.
Samtlige vinduer, der som bekendt er 
enhver bygnings øjne, skal friskes op 
med en ny omgang maling; udvendigt 
såvel som indvendigt. 

Og det er en omfattende proces, der 
kommer til at strække sig resten af 
denne måned ud og juli måned med, 
hvis alt går efter planen og, hvis vejret 
vel at mærke arter sig.
”Vi forventer at være helt færdige 
med at male samtlige vinduer i hele 
bygningen – både ude mod facaden 
til Nørregade og på den modsatte side 
ned mod parkeringspladserne – inden 
sommerferien i starten af august. Men 
det står og falder i sidste ende med, 
hvordan vejrguderne opfører sig. Lø-
ber vi ind i en periode med regn og 
høj luftfugtighed, som gør det umuligt 
at male, kan arbejdet sagtens tage 
længere tid end beregnet”, oplyser 

Michael Oetzmann, leder af bygnings-
afdelingen ved Sydslesvigsk Forening. 
Han tilføjer, at de nuværende trævin-
duer på Flensborghus er meget, meget 
gamle. Måske 100 år eller ældre end-
nu, men stadig i god og solid stand. 
”Alligevel går vi samtlige vinduer 
efter i sømmene, når nu lejligheden 
byder sig. Falder vi over nogle rådne 
bundstykker eller noget andet ødelagt 
træværk i forbindelse med nedslib-
ningen af den gamle maling, vil træet 
naturligvis blive skiftet ud.  Ganske 
almindelig vedligeholdelse,” tilføjer 
Michael Oetzmann.

I de følgende uger vil dette store bygningsstillads sætte sit præg på gadebilledet i Nørregade og ’stjæle’ den gode udsigt til 
facaden på Flensborghus.

Hovedstyrelsesmøde på Ejderskolen
[KONTAKT] Tirsdag den 4. juli 2017 
lægger Ejderskolen på Prof.-Koop-
mann-Strasse 4-6 i Rendsborg lokaler 
til SSF’s sidste hovedstyrelsesmøde 
inden sommerferien.

Mødet starter kl. 18.30.  
Alle medlemmer af Sydslesvigsk For-
ening er velkommen.
Følgende punkter er 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 14. marts 2017
5. Fastlæggelse af den endelige 

dagsorden
6.  Formandens beretning
7.  Nyt fra SSF's udvalg
8.  Teater- og koncertudvalgets be-

retning v/ Tine Bruun Jørgensen 
- Drøftelse og godkendelse af 
beretningen

9.  Det humanitære Udvalgs beret-
ning v/ Leif Volck Madsen

10.  Foreningsudvikling - opsamling 
og det videre forløb v/ tænketan-
ken 

11.  Eventuelt
12.  Evt. lukket møde 
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Ny forening 
er en 
realitet
[KONTAKT]Kort før midnat blev 
der sent i aftes skrevet sydslesvigsk 
forenings-historie. For første gang no-
gensinde har Danmarks-Samfundet 
fået sin egen selvstændig afdeling i 
Sydslesvig. Efter en timelang stiftende 
generalforsamling på Slesvighus blev 
de endelige vedtægter godkendt, så 
foreningen ’Danmarks-Samfundet 
Sydslesvig e.V.” nu er en realitet. Her ses bestyrelsen for den nye forening.  Fra højre: Kay von Eitzen (næstformand), 

Annette Neumann (formand), Helge Hedfeld, Lars Nielsen og Gaby Böttinger, Lars 
Thomsen (suppleant), Erik Leth og Eske B. Kjems (revisorer). Suppleant Svend Niel-
sen er ikke med på billedet.



30.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Sommerfest i Tønnsenhuset kl. 18
SSF-distrikt Rendsborg by og menigheden: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30-16

1.
Dansk Kirke i Sydslesvig: 500 år reformation – korkoncert med Unge Akademikeres Kork i Ansgar 
Kirke Flensborg kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen-Mørvig: Udflugt til Den Gamle By i Århus fra Jens Jessen-Skolen 
kl. 8
SSF-distrikt Bøglund: Udflugt til Mandø fra forsamlingshuset i private biler kl. 8

2.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Familiedag ved Flensborg Roklub kl. 10
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: Loppemarked på skolen kl. 8–16

3.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub tager på udflugt fra Menighedshuset kl. 14
SSF- og SSW-distrikt Medelby/Vesby, VUF og kirken: Fælles bestyrelsesmøde på skolen kl. 19.30

4.
SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj: Klubaften for børn fra 4. Klasse og op til 18 år med ”Pynte træplader” i 
SFO-huset kl. 18-20
SSF-distrikt Bøglund: hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19-22

5.
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i Kirkens konfirmandstue kl. 19
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe med foredrag om H.A. Brorson på skolen kl. 15-17
SSF-distrikt Sild: Aktiv Café i Kejtum
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Aktive Kvinder Slesvig: Heldagstur til Hamborg fra Schleihallenparkplatz kl. 8

6.
SSF-distrikt Hatsted: Familiegrillaften i forsamlingshuset kl. 17
SSF-distrikt Rendsborg by: Hyggelig familie-kom-sammen med dansk på menuen i Ejderhuset kl. 
17
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt + Slesvig og omegns danske Menighed: Koncert med Duo Bragi i Ansgar Kirke, 
Slesvig kl. 20
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HUSK NU …! 

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG 

PETANQUE 

DIMISSION 

A.P. Møller Skolen er klar
til at fejre årets studenter
[KONTAKT]’Det forsømte forår’ er 
så småt ved at være slut for 3.-g’erne 
på A.P. Møller Skolen i Slesvig. Her 
finder de sidste afsluttende eksamen-
skarakterer netop i disse dage finder 
vej til elevernes eksamensbeviser, så 
afgangseleverne kan få overrakt den 
eftertragtede studenterhue.
Torsdag den 6. juli holder A.P. Møller 
Skolen årets dimissionsfest mellem kl. 
15.00-17.00 med tilhørende Danne-
brogs-indmarch, festtaler, hilsener, 
legatoverrækkelser og personlige over-
rækkelser af eksamensbeviser til hver 

eneste af de nybagte studenter.
Festtalen holdes i år Mette Bock (LA) 
– Danmarks kirke- og kulturminister, - 
og i programmet er der endvidere ind-
lagt personlige hilsener fra Flensborgs 
generalkonsul Henrik Becker-Christen-
sen, Skoleforeningens formand Udo 
Jessen ledsaget af en tale til afgangsele-
verne fra studievejleder Erik Fredens. 
Hele programmet garneres undervejs 
med musikalske indslag og fællessang. 
Den officielle del af dimissionen run-
des af med reception i skolens festsal 
klokken godt 17.00. 

Kvalifikationsstævner for 
petanquefolket
[KONTAKT] Knapt har double- og 
tremandsholdene fra Sydslesvig 
kvalificeret sig til DGI’s kommende 
landsmesterskaber i petanque, som 
finder sted i efteråret, før de store fire- 
og seks- mandshold skal i vælten for 
at dyste om billetterne til de samme 
landsmesterskaber.
Seksmands-holdenes udskilnings-
løb finder sted på banerne i Tarup 

lørdag den 8. juli. Online-tilmel-
ding via hjemmesiden www.dgi.
dk/201714734005.
En uges tid senere (søndag den 16. 
juli) går det løs på banerne i Ladelund, 
hvor firemands-holdene dyster.  On-
line-tilmelding senest onsdag den 5. 
juli på www.dgi.dk/201714734006.  
Ved begge stævner kastes ’grisen’ ud 
for første gang kl. 10.00. 

Gudstjenester
3. s. e. trin., søndag den 02. juli 
2017, Luk.15, 1-10

Bredsted,10, Parbo, med dåb
Egernførde se Rendsborg
FL Ansgar Kirke, 10, Madsen
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 11.30, Madsen
Husum, 15, Vogel
Kappel, 17, Korsgaard

Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk se Bredsted
Rendsborg / Kolonistenhof, Neu 
Duvenstedt, 11, Brask
Skovlund forsamlingshus, 9.30, 
Treschow-Kühl
Slv. Ansgar se Rendsborg
Strukstrup, 11.30, Steen
Tarp, 10.30, Treschow-Kühl
Vesterland, 10.30, Hansen
  
Onsdag, den 05. juli 2017  
FL, Sct. Hans, 19, Dal, Hverdagsguds-
tjeneste

Dags 
Dato

Juni

29
Historiske punkt-nedslag 
på dagen i dag – 29. juni 
TRIST - 29. juni 1864: Den preussiske 
hær erobrer Als. 
TRAGISK - 29. juni 1944: Otte med-
lemmer af den danske modstands-
gruppe Hvidstengruppen henrettes 
ved skydning i Ryvangen af de tyske 
besættelsestropper i Danmark.  Her-
iblandt ejeren af Hvidsten 29. Kro, 
Marius Pedersen Fill.
TA’ MED UD OG FISK - 29. juni 
1944:  ’Die Gitte’  - den danske san-
gerinde Gitte Hænning, der først ville ’ 
giftes med farmand’ og som siden slog 
sig ned i Tyskland, kommer til verden 
i Aarhus.
TANKEVÆKKENDE - 29. juni 1956: 
Barmfagre Marilyn Monroe gifter sig 
med den amerikanske forfatter og 
dramatiker Arthur Miller.  Monroes 
tredje ægteskab i løbet af blot 14 år. 
Giftede sig – blot 16 år gammel – før-
ste gang i 1942 med naboens knægt, 
Jim Dougherty. Blot to år senere gifte-
de hun sig med USA’s mest berømte 
baseball-stjerne, Joe DiMaggio. Når 
undervejs også at have en affære med 
præsident John f. Kennedy og et for-

hold tll den danske forfatter Hans Jør-
gen Lembourn. (Marilyn Monroe dør 
5. august 1962, 37 år gammel – ugift 
og barnløs).
PÅ TIDE - 29. juni 1980:  Som ver-
dens allerførste folkevalgte kvindelige 
statsoverhoved vælges Vigdis Finn-
bogadóttir til Islands præsident. 
TO’ER - 29. juni 1986: Tyskland taber 
VM-finalen i fodbold med 3-2 til Ar-
gentina. 
’TANDKØD’ - 29. juni 1997: Den 
amerikanske sværvægtsbokser Mike 
Tyson bider et stykke af øret af sin 
modstander Evander Holyfield under 
en titelkamp.
TRAFIK - 29. juni 2007:  Den danske 
trafikminister Flemming Hansen (K) 
vedtager sammen med sin tyske mini-
ster-kollega Wolfgang Tiefensee (SPD) 
beslutningen om en fast forbindelse 
over Femern Belt.
TO’ER IGEN-IGEN - 29. juni 2008: 
Spanien vinder VM i fodbold, i 
Schweiz og Østrig, med en finalesejr 
på 1-0 over Tyskland på en scoring af 
Fernando Torres (33.min)

Klar til lands-
mesterskaber 
i petanque
[KONTAKT] Når foreningen DGI (Dan-
ske Gymnastik- og Idrætsforeninger) 
afvikler sine officielle landsmesterska-
ber i  petanque i Eggeslevmagle/Skæl-
skør i det sydvestlige Sjælland i starten 
af september måned, vil følgende 
spillere fra SdU i Sydslesvig være 
blandt bejlerne til podiepladserne i de 
forskellige rækker:   
Single-rækken: Gunnar Jensen (Kær 
Herred UF) og Heike Schmidt (Tarup 
IF).
Double-rækken: Mikel Heske/Andreas 
Creutzber samt Wicky og Helmut Car-
stens (alle Tarup IF).
Triple-rækken: Herbert Jacobs, Marcel 
Nissen og Christian Harwig (Kær UF) 
samt Herbert Gyarmaty/Oke Christian-
sen/Anni Bøttger (Tarup IF)

Generalforsamling 
hos Flensborg Avis
[KONTAKT)Så er det atter tid til den 
årlige generalforsamling i Aktieselska-
bet Flensborg Avis. Nr. 87 i rækken. 
Aktionærerne indkaldes til generalfor-
samling på Hotel des Nordens i Harre-
slev i morgen eftermiddag, fredag den 
30. juni kl. 16.00. På valg til bestyrel-
sen er direktør Mogens Therkelsen, 
Padborg og Torben Schütt, Flensborg.  
Adgangskort til generalforsamling be-
stilles forlods på Flensborg Avis senest i 
dag, torsdag 29. juni. 

Unge Akademikeres Kor optræder  
i Ansgar Kirke 
[KONTAKT] Som en del af reforma-
tionsfestlighederne får Ansgar Kirke i 
Flensborg i overmorgen, lørdag, besøg 
af Unge Akademikeres Kor (UAK) fra 
København, som vil synge og optræde 
med en koncert af moderne og klassi-
ske sange, der har med reformationen 
at gøre. Det sker naturligvis i anledning 
af 500-året for Luthers ophængning af 
teserne på kirkedøren i Wittenberg. 
Under lørdagens koncert i Ansgar Kir-
ke vil koret, der øver hver mandag af-
ten på Nørrebro i København og som 
giver cirka ti koncerter om året, blandt 

andet synge klassiske og moderne 
kompositioner med tekster af Luther. 
Blandt andet to forskellige fortolknin-
ger af ’Verleih uns Frieden gnädiglich’, 
der er komponeret af Heinrich Schütz 
og Hugo Distler.  Undervejs vil koret 
tillige fremsynge en dynamisk sats af 
Bach baseret på trobekendelsens tekst.
Unge Akademikeres Kor optræder 
fra tid til anden også udenfor landets 
grænser. 
I 2016 var koret således på rundtur i 
Elsass, hvor det sang koncerter i Stras-
bourg og Mulhouse. 

Førstkommende lørdag eftermiddag 
går turen ’kun’ til Flensborg, hvor 
koncerten i Ansgar Kirke begynder kl. 
16.00.  Entréprisen er otte euro.

Dette fantastiske kor, – Unge Akademi-
keres Kor – bestående af cirka 25 sange-
re i alderen 25 til 55 år, fremfører lørdag 
eftermiddag sange, salmer og værker, der 
alle har noget med Luther og reformatio-
nen at gøre.

Sydslesvig holder medlems-
tallet oppe i Sprogforeningen
[KONTAKT]Havde det ikke været for 
Sydslesvig, var Sprogforeningen i Syd- 
og Sønderjylland kommet ud af 2016 
med et lille rødt minus på bundlinjen i 
medlemskartoteket. Her er antallet af 
medlemmer nord for den dansk-tyske 
grænse nemlig  faldet med ét enkelt 
medlem. 
Alligevel kan Sprogforeningen notere 
en samlet fremgang på hele 14 nye 
medlemmer i det forgangne år.  Til 

sammenlagt 1638 registrerede med-
lemmer i 2016 mod 1624 medlemmer 
i 2015.  
Fremgangen skyldes en tilstrømning 
af 15 nye medlemmer fra Sydslesvig, 
hvor der øjensynligt er mere grøde 
i interessen for sprogforeningens ar-
bejde end nord for grænsen, der dog 
stadig trækker det længste strå med pt. 
964 medlemmer. 

Sommerfesten i 
Oksbøl Forsamlingshus
[KONTAKT] Mandag den 3. juli er ab-
solut sidste frist, hvis Du og din familie 
også skal være med til SSF Flensborg 
Amts store fælles sommerfest, som 
denne gang foregår i og omkring Oks-
bøl Forsamlingshus i Ves lørdag den 8. 
juli.
Her vil der blive sat et stort telt op i 
haven med masser af plads til at både 
store og små kan hygge sig med hin-
anden, lege sammen, bage snobrød, 
nyde den levende musik fra duoen En 
Kort En Lang (Fabian Schulz og Simon 
Stubbe) og selvfølgelig også spise sig 
mæt i den velsmagende menu: Hel-
stegt pattegris, salat, pølser og brød.
Pris:  Voksne – 12 euro.  Børn – 6 euro 
(0-6 år gratis).
Billetter og tilmelding til dette arrange-
ment kan købes ved SSF’s sekretariat 
for Flensborg Amt.  (flamt@syfo.de - 
telefon:  0461-14408-155/156) 
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BØRNETEATER PÅ FLENSBORGHUS

STØT OP OM STØTTEFORENING 

NYE VENNER TIL SSF HOLTENAA 

HØR EN GANG… ! AARHUS TUR/RETUR 

BÅLTALE

BÅLTALE
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Sød musik i børnehøjde 
[KONTAKT]Det er næsten aldrig sjovt at 
få ørerne i maskinen. 
Medmindre man altså lige er i selskab 
med den københavnske teatertrup ”Te-
atret Første Til Venstre”, der fornyligt 
gæstede Flensborghus med sin herlige 
musikalske børne- og familie- forestilling 
’Ørerne i Maskinen’.
En forestilling om noder og unoder, om 
den taktfaste metronom og en taktløs 
ekkomaskine og om den perfektionisti-
ske pige, der så pinedød gerne vil spille 
rent på sin violin, lige ind til hun rendes 

på dørene af den uvorne og ’anarkisti-
ske’ knægt, der kan få smukke lyde og 
toner ud af stort hvad som helst.
Selv om mødet mellem de to vidt for-
skellige væsener ikke får den bedste 
start, ender historien naturligvis med, at 
der opstår sød musik mellem den pæne 
og velopdragne pige og den musikalske 
rad af en pilfinger, som på sin helt egen 
søde og uimodståelige måde gav anled-
ning til en hulens masse optrin, der gang 
på gang fik de små publikummer til at 
sprutte af grin.

Forestillingen ’Ørerne i Maskinen’ blev 
vist fire gange i den store sal på Flens-
borghus. Indskolingselever fra Gustav 
Johansen-Skolen og Cornelius Han-
sen-Skolen samt to anden-klasser fra 
Jørgensby skolen overværede den fore-
stillingen, som var den sidste i rækken 
af teaterforestillinger på denne side af 
sommerferien; arrangeret af Sydslesvigsk 
Forenings teater- og koncertudvalg.
Efterårsprogrammet med nye og spæn-
dende forestillinger for børn og voksne 
starter i september. 

Der opstår lige så stille sød musik mel-
lem den pæne og perfektionistiske vio-
lin-pige og den sprælske pilfinger af en 
multimusikalsk knægt, som kan sjove 
lyde og toner ud af hvad-som-helst.

Medlemsmøde i Mikkelbergs Venner
[KONTAKT]Forud for den kommende 
sommerferie indkalder støtteforenin-
gen Mikkelbergs Venner, der blev 
stiftet tidligere på foråret, nu sine 
medlemmer til det første officielle 
arbejdsmøde for at koordinere og kon-
kretisere de idéer og initiativer, der er 
i spil for at sikre og forme Mikkelbergs 
fremtid som et fortsat Center for Nor-
disk Kunst. 
Medlemsmødet finder sted på Mik-
kelberg førstkommende mandag aften 
kl. 18.00, hvor der lægges ud med 
smørrebrød og salater til de, der mø-
der frem.

”Vi satser naturligvis på, at støttefor-
eningens eksisterende medlemmer vil 
møde op og være med til at drøfte, 
hvordan vi i samarbejde med Mikkel-
bergs daglige leder kommer videre på 
både kunstnerisk og konstruktiv måde. 
Men mødet er skam også åben for nye 
og potentielle medlemmer, som også 
gerne vil gøre en indsats, men som 
endnu ikke har haft mulighed for at 
melde sig ind i Mikkelbergs Venner”, 
pointerer Maike Lohse forud for med-
lemsmødet. Her bliver der endvidere 
rig mulighed til at se den aktuelle 
vandreudstilling ’Grænzeland’, der 

præsenterer kunst og kunstværker fra 
ikke færre end 35 danske og tyske 
kunstnere. 
Af hensyn til bespisningen, er det nød-
vendigt, at alle deltagere tilmelder sig 
på forhånd via info@Mikkelberg.de 
eller tel. 04846-6604. Senest onsdag 
den 5. juli.
”Vi hører naturligvis også gerne fra an-
dre, der er interesseret i Mikkelbergs 
fremtid, men som kan være forhindret 
i at være med til selve medlemsmø-
det den 10. juli”, understreger Maike 
Lohse. 

Løs snak førte til fast forbindelse
[KONTAKT]”Det hele startede som en 
løs snak over kaffebordet ved et sende-
mandsmøde i Vingsted. Her luftede jeg 
tanken, at vi var kommet i bekneb for 
en ny venskabs-forbindelse i Sydslesvig, 
fordi vores tidligere venskabsdistrikt i 
Flensborg var lagt sammen med et andet 
distrikt.  Kort tid efter indløb den første 
kontakt fra SSF i Holtenå, som vi nu er 
blevet fast venskabsforbindelse med. Og 
nu sidder vi her som deltagere til dette 
flotte og fornemme årsmøde-arrange-
ment i Egernførde. Det er bare så smukt 
og dejligt!”
Begejstringen nærmest strålede ud af 
Else Tornbo, næstformand for Grænse-
foreningens afdeling i Sønderborg, der 
tæller ned til sit 60 års jubilæum senere 
på efteråret.
Når det sker, går turen den anden vej. 
Så bliver medlemmerne fra den nye 
venskabsforbindelse i Holtenå naturligvis 
inviteret til Sønderborg for at tage del i 

jubilæums-festen og for at snuse lidt til 
at alle de kulturelle og naturskønne se-
værdigheder på Als.
”Selvfølgelig skal de dét.  Sådan er det 
jo, når man får nye venner. Vi skal lære 
hinanden endnu bedre at kende og be-
søge hinanden, når der er en god anled-
ning til dét. I disse dage er vi på besøg i 
Egernførde på grund af årsmøderne, som 
jeg kender i forvejen fra min tid som 
leder ved Husum Danske Skole. Men så 
fik jeg et rigtigt godt tilbud ’hjemmefra’ 
og rejste tilbage til Danmark efter seks-
syv år i Sydslesvig, som jeg nu atter får 
et nært forhold til via kontakten til SSF i 
Holtenå”, tilføjer Else Tornbo og skubber 
solbriller på plads over næsen.
For lige netop den dag drønede solen 
igennem de sidste tynde skyer og bra-
gede ned over sportspladsen ud for Jes 
Kruse Skolen, hvor Egernførde afviklede 
et brag af et velbesøgt årsmøde-arrange-
ment med ministerbesøg af Mette Bock 

og ikke færre end 1300 feststemte delta-
gere. 300 flere end i fjor. 

Tidligere leder af Husum Danske Skole, 
Else Tornbo, var for en stund tilbage i 
Sydslesvig og nød i fulde drag årsmø-
defesten i Egernførde lørdag den 10. 
juni. Denne gang som næstformand i 
Grænseforeningen i Sønderborg, som 
fornylig har etableret en fast venskabs-
forbindelse med SSF Distrikt Holtenå.   

Man kan heller ikke få
vegetarisk flæskesteg
[KONTAKT]Henry Bohm forlangte me-
re konsekvens i mindretallet, da han 
holdt sankt-hans-tale i Hatsted. 
”Det er frivilligt at melde sig ind i SSF 
eller søgr job i mindretallet. Men det 
kan ikke være uden konsekvenser at 
træffe det valg,” pointerede Henry Bo-
hm i sin båltale.
Han er klar over, at de konsekvenser 
sætter nogle grænser for, hvad for-
eninger, institutioner, medlemmer og 
ansatte kan og ikke kan. 
Men det er der, ifølge Henry Bohm, 
ikke noget odiøst i.
”En fodboldforening har heller ikke 
bordtennis som indsatsområde, en ve-
getarforening gennemfører ikke kurser 
i flæskestegstilberedning,” sagde han.
At sådanne begrænsninger måske vil 
få nogle ledere og medarbejdere til 
at finde stillingen knap så attraktiv og 
udviklende, får ikke Henry Bohm til at 

ryste på hånden. 
”De har friheden til at søge andre 
spændende job,” sagde han.
Mindretallet må træffe et klart valg, 
mener Henry Bohm, for ellers træffer 
udviklingen valget uden at spørge!
”Lad os tænde gnisten til et mere for-
pligtende mindretal,” sluttede han sin 
tale.
90 mødte op til sankthansfesten i 
Hatsted, som var et fællesarrangement 
mellem SSF-distrikterne i Hatsted og 
Husum og Dansk Spejderkorps Syd-
slesvig. 
Bålet måtte, da det jo foregik i Hatsted 
Forsamlingshus’ have, brændes i spej-
dernes bålhytte, men en heks blev der 
plads til alligevel. 
Børnene morede sig dejligt med Arno 
Paulsen-Prost, som blandt andet fik 
dem til at synge med på traditionelle 
børnesange. 

Arno Paulsen-Prost begejstrede børnene, da han gøglede og sang sammen med 
dem. (foto: Jeanett Larsen)

Fløjte og orgel 
i Helligånden 
[KONTAKT] I morgen aften, fredag 30. 
juni, lægger Helligåndskirken i Flens-
borg, kirkerum, lokaler og akustik til 
en koncert for fløjte og orgel. 
Stefanie Schrödl, solo-fløjtenist ved 
Schleswig-Holsteinischen Sinfonieor-
chester, og professor Bernd Scherers, 
leder af musikafdelingen ved Euro-
pa-Universität  Flensburg, giver kon-
cert med udvalgte værker af Johann 
Sebastian Bach, R. Schumann, Jolivet 
og Whitlock. Koncerten starter kl. 
19.30, og der er gratis adgang.  

Stadig pladser til ’Smilets By”

Dansk kultur er åbne 
arme og fællesskab
[KONTAKT]”Alle tog hjerteligt imod 
mig, som om jeg hørte til. Det er det 
specielle ved mindretallets kultur, som 
vi skal værne om.”
Sådan sagde Clara Keim i sin båltale 
ved sankthansfesten i Frederiksstad i 
sidste uge.
Clara Keim betegnede det danske fæl-
lesskab som en familie.
”Det kan vi være meget stolte af,” sag-
de hun. 
Og hun har sammenligningsgrundlaget 
i orden. Boede på Før de første ti år 
af sit liv og gik der i dansk skole og 
børnehave. Flyttede siden til Franken, 
hvor hun måtte sætte sine egne børn i 
tysk børnehave.
”Havde man brug for hjælp, måtte 
man tigge om den. Og tilbød man 
uopfordret andre sin hjælp, blev man 
anset for lidt til en side,” fortsatte Cla-
ra Keim.

Hun var derfor ikke i tvivl om, hvor 
hendes børn skulle hen, da hun flytte-
de tilbage til Sydslesvig. 
”Og børnene blev modtaget lige så 
varmt, som jeg selv. Min søn startede 
i anden klasse og kunne ikke et ord 
dansk, men alle hjalp ham,” sagde 
Clara Keim.
Der er altid musik med, når man hol-
der fest i Frederikstad. 
Til sankthans var det samspilsgruppen 
ledet af Ulrike Sukohl, musiklærer på 
Hans-Helgesen-Skolen, hvor festen 
blev holdt. 
Otte elever fra 5. og 6. klasse fremfør-
te tre sange. 
Blandt andet „Danse i måneskin“, der 
blev støttet af 3. årgangs blokfløjte-
gruppe. 
De fik vist, at man sagtens kan blande 
moderne pop-rytmer med gamle tra-
ditioner. 

150 deltagere trodsede 
småregnen og hyggede sig 
i skolegården med musik, 
fællessang og grillmad.
Efter talen blev bålet 
tændt, opmærksomt over-
våget af børnehavebørne-
ne, der som vanligt havde 
fremstillet en flot heks. 
Selvom vejret var fugtigt, 
brændte bålet så længe, 
at man måtte slukke ilden 
for at få folk til at gå hjem 
klokken 21.30.

Clara Keim glæder sig over 
at være en del af det dan-
ske fællesskab. (Foto: Sina 
Clorius)

[KONTAKT]I overmorgen, lørdag 1. 
juli, sætter SSF Sct. Jørgen Mørvig kurs 
mod Aarhus.  Smilets By, der lige net-
op i år har fået konverteret sin status 
fra at være ’Jyllands hovedstad’ til at 
være hele Europas Kulturhovedstad 
2017. 
Der er tale om en dagslang medlems-
udflugt med fælles morgenmad i Aar-
hus, der arrangeres i samarbejde med 
Danmarks-Samfundet, efterfulgt af et 
indlagt kultur-pitstop i Den Gamle By, 
hvor der er masser af mulighed for at 

gå på opdagelse i ’byens’ mange histo-
riske miljøer.
Udflugten starter fra Jens Jessen Skolen 
kl. 8.00 og Sct. Jørgen Plads 8.03.
Deltagerpris for hele dagen er:  Børn 
– 15 euro,  Voksne SSF-medlemmer – 
25 euro, Gæster – 35 euro.
Tilmelding i allersidste øjeblik til en af 
de få tilbageværende pladser kan ske 
ved Wilma Nissen (tel. 0461-36614).
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Rendsborg Kirke
Marie Christin Breuer, Emely Chilla, Sarah Marie Lienenlüke 
 Svenja Malin Jensen Forrest: Præsten, Caspar Höcker

Harreslev Kirke
Bagest fra v: Anna Lena Runge,  Tjorven Albert,  
Julia Knabe, Finn Lange,  Revan Wichert-Dogan,  

Konstantin Jockel,  Søs Gissemann,  
pastor Susanne Bramsen Böll

Forrest: Danielle Oliveira Schulze,   
Jesper Kilian Baier,  Kjara Kehler,   

Christian Gammelby  Aggerholm,  Julie Fryd Joost

Ansgar Kirke
Bagerst: Maximillian Christian Pless Jensen, Oscar Alexander von Oettingen, Joshua Heuer

Midt: Amelie Kirsten Abildgaard, Sina Marie Olsen, Kassandra Staczak, Leyla Lucia Mahrt, Emilia 

Fuchs  Forrest: Lucy Celine Sebold, Anastasia Bech Skjønnemann Milland, Solveig Kleinert

Sporskifte
Fabian Sönnichsen, Emelie Reissig, Mieke Feddersen, Leonie Sørensen, 

Nele Moroder, Nele Wichert, Ina Darleen Beyer, Sofie Finke, Bjarne Riese 

Kaj Munk-Skolen
Ben Luka Mauermann, Henrik Alms,  Wienke Niebergaal,  Marieke Alms, Cosima Lorenzen, præsten og Æsel

Helligåndskirken
Sandra Jensen, Micho Kjærgaard, Majbritt Löser, Milan Lemke, Christine Stiller, Rocco Meier, 
Svenja Heiser, Jakob Arnkjær

KONFIRMATION
Det er højsæson for konfirmation i øjeblikket, og 

i Sydslesvig er en lang række unge blevet konfir-

meret i de danske kirker. Du kan se en del af dem 

her. Fra Kirkesiden skal der lyde et stort tillykke!

Hvis din søn eller datter vil konfirmeres, skal du 

bare henvende dig til din lokale danske kirke. 

Konfirmation er gratis for medlemmer af den 

danske kirke i Sydslesvig, og undervisningen be-

gynder sidst på sommeren. Find flere oplysninger 

på www.dks-folkekirken.dk, eller kontakt din lo-

kale danske præst.

KIRKESIDEN
Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen, Finn Rønnow  & Ruben Fønsbo

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Rendsborg Kirke
Lisa Marie Dinter, Line Klauß, Serafina Vollstedt, 

Merle Sophie Höpfner, Josi Maria Altemark,
Forrest fra venstre: Bjarne Einar Johannsen, 

Præsten, Maximilian Johannsen

Helligåndskirken

Kristian Mylin, Johanna Lass, Peer-Christian Niessen, Livia Jensen, Jan 

Bartmann, Mathilde Mortensen, Ole Krueger, Laura Milschewsky

Store Vi
Jona, Niklas B, Svea, Jeelka, Jonas, Nicklas

Medelby
Torge, Niels, Nick



Menonitterkirken 
Frederiksstad
Anna Petersen 
Stina Harms 
Maylin Pangratz 
Jana Matthies 
C.H.

Læk Kirke
Felix Luca Heffner, Daniel Ture Olsen,  
Rasmus Wurth, Tade Jensen, Leo Andresen, 
Jesper Andresen, Mathilda Andresen,  
Marie Luise Petersen, Nadine Böhmer, Freya 
Christiansen. 

Foto: Karin Johannsen 
Nordfriesland Tageblatt

Skt. Hans
Bagest fra venstre:  

Neel Schultz, Malte Brodersen 
Max Wolhardt, Erik Kristensen 

Magnus Thorndahl Matzen
Forrest: Kilian Engelbrecht 

Patrick Görtz, Mika Marquardt 
Andreas Lumby Christensen 

Ea Dal

Bredsted Kirke
Fra venstre: Andrea Bucur, Thore Dau  

Jordis Beck, Pay Thore Bischoff  
Levke Christiansen, Joschua Christiansen  

Yasmina Ermert, Julius Goldgräbe 
Linea Huy

Foto: Henry Bohm

Husum Kirke  Maximilian Leu, Alexander Krieger

Slesvig
Bagerst: Pastor Niels Henrik 
Olesen, Louis Frederik Becker, 
Tom Baldur Dallmeyer, pastor Bo 
Nicolaisen
Midterste række:  
Adrian Tobias Wölk, Niklas Tietje, 
Jule Sophie Kunz, Pia Thorina 
Schmidt, Sarah Sofie Paasch, 
Rune Carstensen, Lasse Jonah 
Breuer
Forreste række: Juliette Lang, 
Darleen Hoffmann, Katgrine 
Neelssen, Svea Lilian Bandemer

Aventoft
Fra venstre: Emma Juliane Wagner, Esther Thamsen,  
Judith Reimann, Kira Apollonia Hoffmann
Foto: Lars Petersen.

Lyksborg Kirke
Lea Kramhøft Rasmussen  

Johanna Brößel  
Pia Alsen, Sophie Uck  

Mercel Jessen 
Lars Bo Wolfsdorf

Husum Kirke
Laila Pagels, Ida Seemann, Cynthia Gülke, Casper Müller, Jule Müller, Nele Weniger

Midtangel
Rasmus Zielke, Luise Struve

Skt. Jørgen  Kirke
 Ole Rasmus Jahnke 

Benjamin Witfeldt Behlic  
Marlon Buhl 
Lukas Sager 

Kim Lara Papke 
Nele Marie Lorenzen  

Kevin Lipkow 
Lasse Krohn
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