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Klimaforandringer
og fangersamfundet i Thule

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Foredrag og diskussion v/ Prof. Kirsten Hastrup
7. februar 2018 kl. 15-17
Flensborg Bibliotek
Norderstr. 59, 24939 Flensborg, tlf. 0461 86970

Klimaforandringerne i Arktis er ikke en abstraktion, men et meget konkret spørgsmål om samfundets fremtid. Med afsæt i den tidlige historie i Nordvestgrønland (Thule-distriktet) viser Prof. Kirsten Hastrup, hvordan
befolkningen i Thule har klaret sig i det barske højarktiske landskab. Hun fortæller om de udfordringer, fangersamfundet står over for nu, hvor isen smelter, havet opvarmes, og fangstdyrene ændrer adfærd.
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UGENS OVERSKRIFTER

Program:
kl. 15.00 Velkomst ved Anke Spoorendonk, Foreningen Norden i Sydslesvig
kl. 15.05 Introduktion til Flensborgs Klimapakt ved Glenn Dierking, SSW
kl. 15.15 Foredrag ved Prof. Kirsten Hastrup, Københavns Universitet
kl. 16.00 Kaffe
kl. 16.20 Spørgsmål og diskussion. Ordstyrer: Dr. Eva Ritter, Nordisk Info

Jazz på Flensborghus

Kirsten Hastrup er professor i antropologi ved
Københavns Universitet. Hun har bl.a. forsket i arktiske forhold, klimaforandringer og samfund. Hendes
seneste forskning handler om samfundsudviklingen i det nordvestlige Grønland, som er påvirket af
klimaforandringer. Hun har besøgt Thule regionen
regelmæssigt over de seneste 10 år.

Glenn Dierking
er ByrådsmedSSF og SdU
byder
på jazz, gospel og blues med
lem for SSW og stedfortrædende
“New Orleans-sound”
formand for byrådsgruppen. Harden 8. februar, når Mosiddet i byrådet siden 2003 og er
nique Thomas
& Burich-l’Etienne New Orleans
medlem i miljøudvalget, som bl.a.
beskæftiger
sig med Flensborgs
Ensemble
optræder
sammen i Flensborg.
Klimapakt.

Anke Spoorendonk er formand for Foreningen
Norden i Sydslesvig. Hun har været Slesvig-Holstens
justits-, kultur- og europaminister og viceministerpræsident og gruppeformand for SSW gruppen i
landdagen i Kiel.

Eva Ritter er leder af Nordisk Info.
Hun har en Dr.Phil. i skovøkologi
og har tidligere som lektor ved
Aalborg Universitet arbejdet med
forholdet mellem mennesker og
natur samt bæredygtig udvikling.

Læs mere på KONTAKT side 2

Hvad gør man, når isen smelter?
På Grønland må mennesker og dyr forlængst leve med de dramatiske konsekvenser af klimaforandringen. Hvad det betyder, kan du høre om
ved et arrangement i Flensborg i næste uge.

Læs mere
mere på
på KONTAKT
KONTAKT side
side 3x
Læs

angør: Foreningen Norden i Sydslesvig og SSW,
i samarbejde med Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig

Har du lyst til være guide?
For os i Sydslesvig.

Så har "Oplev Sydslesvig" et godt tilbud til dig
i slutningen af måneden. På Regionskontoret
i Padborg kan du lære, hvordan man fortæller
spændende historier, bl.a. for museumsgæster.

Læs mere på KONTAKT side 4

Minority Safepack:

Hvis alle sydslesvigere
hjælper, kan målet nås!
Ni uger før fristen udløber
har FUEN registreret rundt
500.000 underskrifter for
mindretallenes europæiske
borgerinitiativ. SSF regner
med, at det vil lykkes at
samle de nødvendige 1 million underskrifter, inden tiden
udrinder. Men kun, hvis alle
og enhver hjælper.
For det går ikke lige godt alle steder.
Mens andre lande allerede er tæt
på at opnå deres nationale mål, er
der endnu langt til loftet i Tyskland,
hvor mindretallene koncentrerer sig
omkring få delstater.
Hvert EU-medlemsland har sin
egen kvote, for Tyskland er den på
72.000. Det vil sige, så mange mennesker med bopæl i Tyskland skal
gerne have underskrevet den hertillands. I starten af året havde FUEN
dog kun registreret ca. 4.500 underskrifter fra Tyskland, hvilket svarer til
seks procent af kvoten.
Til sammenligning: I Danmark er
der alene digitalt blevet indsamlet en fjerdedel af de nødvendige
9.750 underskrifter, og i Spanien er
der allerede samlet 11.800 (30 %).

FUENs præsident, Lorent Vince
har i slutningen af januar overfor
"Flensborg Avis" givet udtryk for, at
han stadig regner med, at mindretalsunionen vil kunne mønstre den
nødvendige million gyldige underskrifter, når klokken ringer.
SSFs formand Jon Hardon Hansen
deler denne vurdering. Men han
appellerer samtidig kraftigt til det
danske mindretal om at lægge sig
i seletøjet allerede her inden slutspurten: "Når de fire mindretal hidtil
har samlet 4.500 underskrifter i
Tyskland, så ved vi, at der er stort
potentiale endnu. Alene hos os i det
danske mindretal er vi flere. Derfor
er det vigtigt, at alle forstår, at vi kun
kan vinde denne udfordring og gøre
det danske mindretal ære, hvis alle
underskriver og beder familie, venner og bekendte om deres underskrift. Med Minority Safepack har
mindretallene taget en stor udfordring op. Det er en "challenge", som
det hedder nu om dage, os mod EU,
og den skulle vi gerne vinde."
Postkort til underskrifterne kan
hentes og afleveres på Flensborghus, alle SSFs og SSWs sekretariater samt i mange danske institutioner rundt omkring i Sydslesvig.
Desuden kan der underskrives
digitalt på nedenstående adresse.

SSF-næstformand og formand for årsmødeudvalget Gitte Hougaard Werner præsenterede den ny årsmødeplakat sammen
med kunstneren Timo Essner på SSFs hovedstyrelsesmøde den 30. januar i Flensborg.

Årsmøderne 2018: Ny plakat byder
velkommen til Sydslesvig
På SSFs hovedstyrelsesmøde
tirsdag aften i Flensborg blev
sløret løftet for årsmødeplakaten 2018. Den skal i de
kommende måneder invitere
mennesker fra nær og fjern
til årsmøde i Sydslesvig den
første weekend i juni.
FLENSBORG. Årets årsmødeplakat
er designet af den flensborgske
tegner Timo Essner, der til dagligt
blandt andet arbejder med karikaturer og tegneserier. Han har fået
opgaven af SSFs årsmødeudvalg, der
udviklede plakaten i flere møder
med kunstneren.
»Det var selvfølgelig vigtigt, at plakaten passer til årsmødets motto
”Velkommen til Sydslesvig”, som så
selv genspejler mindretallets aktuelle
”Oplev Sydslesvig”-projekt. Denne kampagne har til formål at vise
menneskene i Danmark, at, der er
et dansk mindretal syd for grænsen
og at det kan betale sig at tage et
personligt kig på Sydslesvig. Netop
det kommer også til udtryk i plakaten«, fortæller udvalgets formand,
Gitte Hougaard Werner.
Samtidig dækker årsmøde-mottoet
2018 for hende dog over langt mere

end en invitation til udenforstående
om at tage et nærmere kig på Sydslesvig og mindretallet i forbindelse
med årsmøderne. »Vores velkommen til Sydslesvig inviterer ikke kun
til at opleve som iagttager. Det har
også noget at gøre med, at mennesker bliver en del af noget, tager del
i det, og det har også med et bevidst
valg at gøre. Så det henvender sig i
mindst ligeså høj grad til sydslesvigerne som til venner nordfra, som
vi håber at kunne byde velkommen
i disse dage. Det synes jeg kommer
godt til udtryk i plakaten.«
En hvilken som helst
by i Sydslesvig
Timo Essner havde af årsmødeudvalget fået frie hænder til at foreslå
et motiv. Eneste betingelse var, at
den udover at genspejle mottoet
skulle indeholde flaget med ballonerne fra friluftsmødet i Flensborg,
der i de seneste år har været fast
bestanddel af årsmødeplakaten.

Resultatet er en by i dannebrogsfarver i et frodigt landskab - og
selvfølgelig i solskin, det legendære
»Dänenwetter« til årsmøderne. Der
er enkelte genkendelige elementer,
nemlig kirken og brønden, men
ellers kan det være en hvilken som
helst by i Sydslesvig, hvor man vil
være en del af mindretallet. Budskabet er klart: Inde midt i byen - i
hjemmet, forsamlingshuset, skolen,
idrætshallen, biblioteket - kan du
opleve det danske Sydslesvig.
På hovedstyrelsesmødet blev plakaten vel modtaget og årsmødeudvalget er ihvertfald ikke i tvivl om, hvad
det skal synes om resultatet. »Vi er
yderst tilfredse.« Og da årsmødeplakater altid også er et spørgsmål om
smag og behag, har udvalgets formand Gitte Hougaard Werner også
en trøst til dem, der ikke forelsker
sig i årets plakat på første blik: »Bare
rolig, der kommer en ny igen til næste år,« siger SSFs næstformand med
et smil. leb

Årsmødets t-shirt
Årets årsmøde-shirt er holdt i
en neutral grå farve og viser på
venstre side mottoet »Velkommen til Sydslesvig« uden årstal,
så den kan altid bruges. For man
er velkommen i Sydslesvig til enhver tid. På højre side gengiver
t-shirten et element fra årsmødeplakaten, nemlig et udsnit af
byen med Dannebrogskorset. Det
skaber samhørighed med den
øvrige kampagne, uden at nogen
skal gå rundt med hele plakaten
på maven.
Prisen bliver på 8 euro for voksenstørrelserne (S-XXXL) og 5 euro i
børnestørrelse.T-shirten kan bestilles på SSFs sekretariater fra nu og
frem til den 16.04. Dér kan man

også finde prøvestørrelser. Bestilte
t-shirts bliver udleveret rettidigt,
så man kan nå at gå med den op
til årsmøderne.
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SSF Flensborg amt

Hvad forventer vi af vores avis?
- deltag i debatten på mandag!
Sydslesvigsk Forening

På mandag kl. 17 har Flensborg Avis
inviteret til debat om avisens rolle.
Udgangspunktet er bl.a. udtalelser
fra SSF-formand Jon Hardon Hansen
her i KONTAKT for to uger siden. I et
interview udtalte han, at avisen har
skiftet sit syn på mindretallet. »Tidligere var den kritisk-solidarisk, nu
har den en selvforståelse som uafhængig iagttager og vogter, der står
udenfor mindretallet.« Men også
andre, deriblandt tidligere minister
Anke Spoorendonk, har givet udtryk
for lignende tanker.
Vi i SSF hilser denne debat velkommen og opfordrer alle til at deltage
i dette vigtige fyraftensarrangement.
Udgangspunktet er debatten om
Mindretallenes Hus og dens dækning i Flensborg Avis. Men forhåbentlig bliver der uafhængigt af den
aktuelle anledning gravet et spadestik dybere. For der er spørgsmål,
som vi er mange der har stillet os i
længere tid. Hvem laver avisen avis
for? Og ud fra hvilket ståsted?
Kendsgerningen er, at rapporteringen om mindretallets basis er blevet
mindre i de sidste år. Flensborg Avis
er stadig lokalavis, men det omfatter
ikke nøvendigvis mindretallets aktiviteter ude rundt omkring. Især i områderne mod vest og syd ser vores
distrikter sjældnere til journalister.
Lokale danske nyheder er henvist
til »Mojn«-sider og det overlades
i stigende grad til medlemmerne i
SSF og de andre organisationer, selv

at producere dette nyhedsstof til
avisen.
Samtidig bliver der på Flensborg Avis
i stigende grad produceret nyheder
for et publikum udenfor mindretallet. Avisen vil åbenbart formidle
Tyskland til Danmark og indtager
her ikke mindretallets synspunkt,
men formidler Tyskland og tysk politik med rigsdanske briller. Berlin
og København er på mange måder
kommet mere i fokus i Flensborg
Avis, mens mindretalsstoffet er blevet mindre.
Men ikke kun avisens dækning af
hverdagen i Sydslesvig, også dens
ståsted er under forandring. Mindretallet ses ikke med de kritisk-solidariske briller, vi kender fra vores avis i
tidligere tider (der så sandelig heller
ikke var blød og ukritisk). Nogle
gange har man som læser snarere på
fornemmelsen, at få et indblik i mindretallet med københavnerbriller.
Dertil passer, at Sydslesvigudvalgets
medlemmer af avisen i stigende grad
spørges om deres holdning til alt
mellem himmel og jord i mindretallet, ja endda til slesvig-holstensk
indenrigspolitik. Denne udvikling
er ikke uproblematisk, fordi den
forstærker en tendens til, at nogle
(!) udvalgsmedlemmer i højere grad
end tidligere definerer, hvad bør
være mindretallets og dets organisationers opgave og hvad et dansk
mindretal bør tænke. Det kulmine-
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UGEN
DER KOMMER
2. februar
SSF: Koncert Sønderjyllands Symfoniorkester ”Slagtøj i centrum” i Deutsches
Haus Flensborg, kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Lotto på Jørgensby-Skolen, kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Vinsmagning i Det Danske Hus, kl. 19.30
Tarp pastorat: Kyndelmisse med pandekagespisning i kirken
Danske foreninger Lyksborg/Munkbrarup: Lottoaften, Oksbøl Forsamlingshus,19.30
SSF-distrikt Nibøl: Lottoaften på skolen, kl. 19.30
SSF-distrikt Svansø: Generalforsamling på Risby Danske Skole, kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Damholm: Generalforsamling i forsamlingshuset, kl. 19.30
4. februar
SSF Flensborg Nord: Morgenmad med Spætteklubben i Tønnsenhuset, kl. 9.30
5. februar
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i Menighedshuset, kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen, kl. 14.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Sysleaften i Skovlund Forsamlingshus, kl. 17-19
SSW-distrikt Busdorf: Opstillingsmøde i SSW´s lokale på Slesvighus, kl. 17
6. februar
Dansk Centralbibliotek & Flensborg Avis: Debatcafé, Flensborg Bibliotek, kl. 17
Dansk Centralbibliotek, SdU og DSH Aktive Kvinder: Foredrag med cand. psych.
Mette Kold om ”Mindfulness” på Flensborg Bibliotek, kl. 19
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, kl. 18.30
SSF Flensborg Sct. Jørgen/Mørvig: Generalforsamling på Jens Jessen-Skolen, kl.19
Flensborg SSW-distrikt Øst: Generalforsamling på Jens Jessen-Skolen, kl. 20.30
SSF Jaruplund/Veding/Sankelmark og menigheden: Hyggeeftermiddag, foredrag
ved Siegfried Matlok: ”Forskelle mellem dansk og tysk”, kirkens lokaler, kl. 15
Lyksborg Kvindeforening: Fastelavnsfest på skolen, kl. 15.30
SSF/SSW Store Vi: Generalforsamling og SSW-opstillingsmøde på skolen, kl. 19
SSF-distrikt Hatsted: Madlavningsaften ”Vi gør kål på kålen” i forsamlingshuset
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Generalforsamling på Askebjerghus, kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen, kl. 14
7. februar
Aktive Kvinder Flensborg: Generalforsamling på Aktivitetshuset
SSF/SSW Flensborg Nord: Generalforsamling,Tønnsenhuset, 18.45, spisning kl. 18
Valsbøl Pastorat: Onsdagskaffe i Skovlund Forsamlingshus med Karen Lund og
Knud Erik Steengaard, kl. 15-17
SSF-distrikt Nibøl Seniorklub: Hyggeeftermiddag i Foreningshuset, kl. 15
8. februar
SSF og SdU: Jazz-koncert med Monique Thomas o.a. Flensborghus kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i kirkens konfirmandstue, kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset, kl. 19
Ældreklubben Læk: Minilotto i pensionistboligernes klublokale kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
Slesvig Frederiksberg Torsdagsklub: Mødeeftermiddag, Slesvighus kl. 14.30

rer, når udvalgmedlemmer aktuelt
mener, uden hensyntagen til SSFs
vedtægter, at skulle være dommer
over, hvad der er SSFs opgaver, og
hvad der ikke finder nåde for deres
øjne.
Svaret fra de sydslesvigske organisationer kunne være, at vi endelig
finder en struktur, der skaber fælles
mindretalspolitiske beslutninger og
dermed ikke trækker Sydslesvigudvalget ind som overdommer i
sydslesvigske (fordelings-)konflikter.
Men hvad er svaret for avisen, der
bevidst har valgt at forlade Samrådet
og stå udenfor de danske strukturer?
Skal den så fortsat stå i konkurrence
til os andre om den økonomiske
støtte? Og hvordan sikrer den så sin
uafhængighed? Hidtil har den i hvert
fald snarere transporteret ytringer fra
København, uden at spørge kritisk
om bag udsagn fra danske politikere.
Der er altså meget at tale om, når
Centralbiblioteket og Flensborg Avis
på mandag tager hul på drøftelsen
af, hvordan avisen selv definerer sin
rolle i forhold til mindretallet - og
hvilke forventninger vi andre har til
den avis, der jo med rette indkræver
organisationernes og abonnenternes
solidaritet med det eneste fri danske
medium vi har i Sydslesvig.

Fotos: Marike Hoop

KOMMENTAR

Populært Familiesprogkursus

70 deltagere - børn og voksne - tilbragte sidste weekend på Jaruplundhøjskole for at lære dansk i fællesskab.
De tre lærere og en hel del frivillige
sørgede for undervisning og work
shops passende til vinteren. Der blev
bl.a. arbejdet med fastelavn, vinterfugle, papirfremstilling, Sigurds historie
time og slikproduktion.
Det er 12. gang, at SSF i samarbejde
med Dansk Skoleforening for Syd-

slesvig og Dansk Voksenundervisning
afholdt dette populære arrangement.
Tak til de mange frivillige, der gentagne gange bruger deres tid på at formidle dansk sprog, kultur og væremåde. Også en stor tak til FDF Flensborg
og de Sydslesvigske Folkedansere, som
sørgede for bevægelse og nogle lidt
anderledes timer.
Næste kursus er den 30. juni til 1. juli.
Sommerkurset finder sted på Christianslyst. MH

Så deltag i debatten næste mandag!
Vi trænger til den.
Sydslesvigsk Forening

Flensborg

Jazz-koncert:
Monique Thomas
& Burich-l’Etienne
New Orleans
Ensemble
Sydslesvig har atter chancen for
at opleve jazzmusik i ekstraklassen, når SSF den 8. februar byder
vekommen til Monique Thomas
& Burich-l’Etienne New Orleans
Ensemble. Som titlen allerede antyder, sætter en række fremragende
musikere hinanden stævne og giver
sammen koncert på Flensborghus
denne dag.
Sangeren Monique Thomas studerede jazz og klassisk musik ved
William Paterson University of New
Jersey. Under studierne begyndte
hun at optræde i klubber i og omkring New York og ved festivaler
som The Redbank Jazz Festival. I
1998 begyndte hun at undervise i
jazzsang på Ciam Ecolé de Musiques i Bordeaux. Sideløbende har hun
sin solokarriere, som har ført hende
til de fleste spillesteder og festivaler i
Frankrig og koncerter i mange andre
europæiske lande.
Klarinettisten og saxofonisten Thomas l’Etiennes familie er af tysk/
fransk og russisk oprindelse. Efter
at have modtaget undervisning i
guitar og balalajka, fik han sin første
klarinet som 15-årig. I slutningen
af 1970’erne var han flere gange
i New Orleans, hvor han spillede
sammen med Kid Thomas, Louis
Nelson, Jeanett Kimball, Emanuel
Sayles m.fl. I 1982 bad Lillian Boutté ham om at turnere sammen med
hende i Europa.

Basunisten Finn Burich har præsenteret Lillian Boutté i Danmark
på en årlig turné siden 1995 og
gennem en årrække turneret med
hendes band i Tyskland, England,
Schweiz og Norge. Han var medlem
af og bandleader for "Neanders Jazzband" i perioden 1981-2000. I 2001
vandt han Femø-Prisen. Med "Finn
Burichs New Orleans Jazzband" har
han besøgt de fleste jazzklubber og
koncertsale i landet.
Pianisten Martin Schack er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium i 1999. Han er en meget efterspurgt pianist, ikke mindst grundet
hans suveræne rytmiske timing.
Martin modtog som den første rytmiske musiker i 2000 komponisten
Jacob Gades Legat. Martin Schack
har bl.a. optrådt med DR Bigband.
Bassisten Torben Bøtker Bjørnskov
er uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i København. Torben har turneret med Lillian Boutté
over det meste af verden og vandt
en international jazzpris som bedste
solist i Spanien i 1994.
Trommeslageren Espen Laub von
Lillienskjold er uddannet diplommusiker fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus i 2005, solistklas-

se i 2008. Han var kontraktansat hos
"Klüvers Big Band" fra 2002 til 2008,
hvor Espen blev medlem af "Matthew Herbert Big Band" i England.
Sammen vil disse seks musikere spille en koncert med jazz, gospel og
blues med “New Orleans-sound”.
Monique Thomas & Burichl’Etienne New Orleans Ensemble
torsdag den 8.02.18, kl. 20.00
Flensborghus, Norderstr. 76
Arrangører: SSF & SdU
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
144 08 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter (Nikolaistr. 7, FL) eller ved indgangen.

Husk lige at...
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SSF Husum amt

Slesvig
Fotos: Peter Hansen

Porseøl hittede i Husum
Øl med porse er en god ide, syntes
de fleste, da SSF Husum Amt og
Husum Danske Bibliotek sidste fredag holdt musikalsk ølsmagning på
Husumhus.

porse i brygningen er temmelig
dansk. Faktisk var det det almindeligste bitterstof i dansk øl, indtil
tyske bryggere fik lært deres danske
kolleger at bruge humle.

Den første øl, Esben Langkniv diskede op med, var nemlig en porse-ale,
og den faldt i god smag. Til trods for,
at de færreste anede, hvad porse
er. Heller ikke, når man kalder det
Gagelstroh eller Porst og fortæller,
at det blandt andet gror i vildmosen
ved Svavsted.

Øllet blev fulgt på vej af nogle af Esben Langknivs egne sange, viser om
småfolks kår i Danmark gennem tiderne. Deriblandt sange om røveren
Jens Langkniv og om Lange Margrethe, der blev dømt og brændt som
heks, selv om hun vist blot havde
gjort sig skyldig i fosterfordrivelse.

Netop porse-ale gav så også anledning til at krydre aftenen med noget
dansk kulturhistorie. For nok er ale
en engelsk øltype, men at bruge

Og ind i mellem fortalte Esben Langkniv om dansk ølkultur og sine egne
erfaringer i Brabrand Håndbryggerlaug. PH

SSF Rendsborg

Den første for børn i 1. til 4. klasse finder sted på fredag, den 2.
februar, fra kl. 17.30 til 19.30 i
Ejderhuset. Børn og unge fra 5. til
8. klasse mødes til disco sammesteds fredag den 9. februar fra kl.
19.00 til 21.00. Entreen koster
hver gang 2 euro. Hver af de unge gæster får en gratis sodavand,
derudover kan der også købes
slik, chips, sodavand og mere.
For at undgå misforståelser gør distriktet på forhånd opmærksomt på,

For alle SSF medlemmers børn i 1. til 4. klasse
Fredag den 02.02.2018 kl. 17.30 til 19.30
I Ejderhuset
Pris: € 2.Du får 1 sodavand
Der kan købes slik, chips og sodavand mm.
Der betales ved indgangen
Det bliver en fed fest!

Ps! Der vil blive taget billeder ved festen til evt. videre formidling på hjemmesiden, i
nyhedsbrevet eller i Flensborg Avis.

at der vil blive taget billeder ved festen, som kunne blive offentliggjort
på SSFs hjemmeside, i nyhedsbrevet
eller i Flensborg Avis.

SSF Harreslev

Dansk-tyske kulturdage i Harreslev
HARRESLEV. Harreslev vest for
Flensborg hører til det danske mindretals højborge. Det markerer mindretal og flertal i kommunen også
ved at invitere til dansk-tyske kulturdage, der i år finder sted fra den 8.
til den 11. marts.
Programmet for de fire dage arrangeres fra dansk side bl.a. af SSF-distriktet, menigheden, fritidshjemmet
og kvindeforeningen.
Torsdag den 8. marts
• Åbning med tidligere kulturminister Anke Spoorendonk og musikalsk aften kl. 19 i Borgerhuset, hvor
Skoleforeningens Underholdningsorkester Skurk, Harr'lee Gospel Singers og koret »Frohsinn" optræder.
Fredag den 9. marts
• Fodboldturnering mellem danske
og tyske hold i Harreslev Danske
Skoles gymnastiksal kl. 14-18, hvor
det danske fritidshjem/Haus der
Kinder und Jugend, HKUF/TSV

SLESVIG. Slesvigske Musikkorps
(SMUK) er et af det danske forsvars
musikkorps, og da det har hjemsted
i Haderslev, er det nærliggende at slå
noderne sammen med Sønderjyllands
Symfoniorkester. Til denne koncert er
der tunet ind på blæserne, så orkestrets strygere har fået fri denne aften
for at give plads til SMUK på scenen.
Sammen vil de spille værker af Carl
Nielsen, Sergej Prokofjev, Dmitrij
Sjostakovitj og Alexander Arutiunian.
Michelle Rakers, som dirigerer denne
aften, er til daglig dirigent i United
States Marine Band. Hun startede selv
med at spille trompet, inden hun blev
dirigent, og er oplagt som dirigent til
en blæserkoncert. Som del af ”The
President's Own - United States Marine Band” kan hun også skrive koncerter for præsidenten i Det Hvide Hus
på sit CV. Det er i øvrigt også ”The
President's Own” som har spillet til alle
amerikanske præsidenters indsættelsesceremoni siden 1801.

I løbet af koncerten spiller de to solister Elias Heigold og Lea Nielsen.
Trompetisten Elias Heigold er født i
Schweiz i 1984 og uddannet ved Musikkonservatoriet i Lucerne. Han har
siden 2012 været ansat som første solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester. Heigold har spillet musik det
meste af sit liv og også afprøvet flere
forskellige instrumenter, inden valget
faldt på trompeten.

Under en turné i USA spillede SMUK
sammen med the US Marine Band
og efterfølgende har Rakers dirigeret
SMUK flere gange - og hver gang med
stor succes.

Basunisten Lea Nielsen er uddannet
ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun har
spillet i Slesvigske Musikkorps siden
2007.

Forventningerne til disse blæserkoncerter er store og publikum kan bestemt vente sig en stor blæseroplevelse
med en lidt anden lyd end sædvanligt.
Sønderjyllands Symfoniorkester &
SMUK (Slesvigske Musikkorps)
Blæserkoncert
09.02.2018, kl. 20.00
A.P. Møller Skolen, Slesvig
Dirigent: Michelle Rakers
Arrangører: SSF & SdU

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
144 08 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter (Nikolaistr. 7, FL) eller ved indgangen.

Foreningen Norden

Klimaforandringer
og fangersamfundet i Thule

SSF-discotek for
børn og unge i
Rendsborg
SSF Rendsborg by arrangerer to
disco-fester for alle SSF-medlemmers skolebørn i Ejderhuset i
Bydelstorp.

Sønderjyllands Symfoniorkester
blæser sammen med SMUK

Foto: Slesvigske Musikkorps

Nord og danske og tyske konfirmandhold dyster.
• En »Bibelsk spisning« kl. 18 i
"Haus der Kirche".
Lørdag den 10. marts
• En guidet tur gennem Industrimuseet i Kobbermølle den 10.3. kl. 11
• Sønderjysk kaffebord i Harreslev
Danske Skole kl. 15 med underholdning ved »Rødkål & Sauerkraut«
• Koncert med Padborg Jernbaneorkester i Industrimuseet i Kobbermølle den 10.3. kl. 19.30

Foredrag og diskussion v/ Prof. Kirsten Hastrup
7. februar 2018 kl. 15-17
Flensborg Bibliotek
Norderstr. 59, 24939 Flensborg, tlf. 0461 86970

Klimaforandringerne i Arktis er ikke en abstraktion, men et meget konkret spørgsmål om samfundets fremtid. Med afsæt i den tidlige historie i Nordvestgrønland (Thule-distriktet) viser Prof. Kirsten Hastrup, hvordan
befolkningen i Thule har klaret sig i det barske højarktiske landskab. Hun fortæller om de udfordringer, fangersamfundet står over for nu, hvor isen smelter, havet opvarmes, og fangstdyrene ændrer adfærd.

Program:
kl. 15.00 Velkomst ved Anke Spoorendonk, Foreningen Norden i Sydslesvig
kl. 15.05 Introduktion til Flensborgs Klimapakt ved Glenn Dierking, SSW
kl. 15.15 Foredrag ved Prof. Kirsten Hastrup, Københavns Universitet
kl. 16.00 Kaffe
kl. 16.20 Spørgsmål og diskussion. Ordstyrer: Dr. Eva Ritter, Nordisk Info
Kirsten Hastrup er professor i antropologi ved
Københavns Universitet. Hun har bl.a. forsket i arktiske forhold, klimaforandringer og samfund. Hendes
seneste forskning handler om samfundsudviklingen i det nordvestlige Grønland, som er påvirket af
klimaforandringer. Hun har besøgt Thule regionen
regelmæssigt over de seneste 10 år.

Glenn Dierking er Byrådsmedlem for SSW og stedfortrædende
formand for byrådsgruppen. Har
siddet i byrådet siden 2003 og er
medlem i miljøudvalget, som bl.a.
beskæftiger sig med Flensborgs
Klimapakt.

Anke Spoorendonk er formand for Foreningen
Norden i Sydslesvig. Hun har været Slesvig-Holstens
justits-, kultur- og europaminister og viceministerpræsident og gruppeformand for SSW gruppen i
landdagen i Kiel.

Eva Ritter er leder af Nordisk Info.
Hun har en Dr.Phil. i skovøkologi
og har tidligere som lektor ved
Aalborg Universitet arbejdet med
forholdet mellem mennesker og
natur samt bæredygtig udvikling.

Søndag den 11. marts
• Dansk-tysk gudstjeneste kl. 14.00
i Bov kirke, med Harr'lee Gospel
Singers og ungdomskor. Man mødes
kl. 12.45 ved den gamle skole i Nyhus og går over grænsen til Bov. Efter gudstjenesten kaffe på Bov Kro.
Yderligere informationer om arrangementerne, adresser og billetsalgfindes på vores hjemmeside syfo.de

Arrangør: Foreningen Norden i Sydslesvig og SSW,
i samarbejde med Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig

For os i Sydslesvig.
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Kirken
og hvordan man opnår og fastholder
tilskuernes opmærksomhed.
»Som museumsguide er man til
daglig i konkurrence med apps,
digitaliserede rundvisninger og audioguides. Det er en udfordring, men
de bedste historier vil blive fortalt af
mennesker,« mener Birgitte Boelt,
der er kulturformidler og pædagogisk konsulent ved UC Syd, som er
medarrangør til workshoppen.

Fortæl andre om Sydslesvig
og vores kulturskatte
FLENSBORG/PADBORG. Det
danske mindretals kommunikations-projekt »Oplev Sydslesvig«
(OS) er med, når Region-Sønderjylland-Schleswig i slutningen af
februar inviterer til en workshop for
guider og mennesker, der kunne have lyst til jobbet.
»Det er en god mulighed for de
mange danske turister, der gæster
vores område, at møde mindretallet, når de oplever en dansktalende
guide ved en byrundvisning eller i
et museum. Derfor vil vi gerne mo-

tivere mennesker fra mindretallet til
at uddanne sig som guider og engagere sig i museumsverdenen,« siger
OS-projektets leder Katrine Hoop til
KONTAKT.
»Kompetence-workshoppen for
guider og museumsformidlere«, der
finder sted den 26. februar hos Regionskontoret i Padborg er et kursus
i fortælleteknik. Det er de to fortællere Hans Laurens (Besttellers DK)
og Susanne Schoppmeier (fortæller
fra Slesvig), der giver deres bud på,
hvordan den gode historie fortælles

Deltagerne får ved hjælp af praktiske eksempler på dansk og tysk
redskaberne til et levende og fængende sprog, brug af metaforer og
kropssprog. Kurset giver værktøjer,
som kan bruges med det samme.
Det henvender sig specielt til museumsformidlere og guider og er
lavet både til de rutinerede og til de
nysgerrige, som måske har lyst til at
engagere sig som guide, men indtil
nu ikke har været vant til at fortælle.
Desuden giver kurset lejlighed til erfaringsudveksling mellem danske og
tyske guider.
Dansk-tysk kompetence-workshop
for guider og museumsformidlere
26.02.2018, kl. 10-15
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Arrangører: Interregprojektet
KursKultur, UC Syd og Oplev
Sydslesvig
Kurset er åbent for alle interesserede. Det er gratis at deltage, og der
er sørget for forplejning i pauserne.
Flere informationer og tilmelding
inden den 21. februar hos
kulturregion@region.dk

SdU

Spil VUI-familielotto og støt børnene på Sild
Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening samler penge til nye projekter
for børn og unge. Bestyrelsen prøver
at finde nye aktiviteter, der delvis
kan erstatte de traditionelle idrætsgrene, som ikke kan etableres, når
deltagerantallet bliver for lille.
Holdsport har for nogle år siden
fyldt meget i foreningen, og mange
af skolens elever har som spillere
deltaget i turneringer og stævner
både nord og syd for grænsen. I de
sidste år er antallet af elever faldet,
og det gør det vanskeligt at stille
hold i de forskellige aldersgrupper.

foreningsfolk. De ved, hvilken betydning det har, at man får nogle gode
fællesoplevelser og bliver udfordret
både fysisk og psykisk. For tiden
kører foreningen derfor et danseprojekt, der er beregnet for både voksne
og børn. Bliver projektet bakket op,
vil bestyrelsen overveje, om man vil
engagere instruktøren fra Nibøl i en
længere periode.
Foreningens økonomi skal også kunne bære de nye tiltag, og derfor er
det nødvendigt at øge indtægterne.
Det kan gøres på mange måder. I
VUI har man gode erfaringer med at
arrangere en stor årlig lottoaften.

Når man så ser, at mange børn og
unge foretrækker stille sysler som
computerspil derhjemme, så ringer
alarmklokkerne hos de garvede

Det hedder familielotto og der bliver
spillet om et hav af præmier, som
foreningens bestyrelse har samlet
ved erhvervsdrivende med relatio-

ner til mindretallets foreninger og
institutioner på øen. Der plejer også
at komme en del bidrag fra privatpersoner og andre foreninger, der
ønsker at støtte børnearbejdet i VUI.
Deltagerne får serveret kaffe og
småkager, og der kan købes drikkevarer og pølser. I pauserne er der
gratis børnetombola, og alle kan
købe ekstra bankoplader.
VUIs Familielotto 2018
lørdag den 10.02.2018, kl. 19.00
i Vesterland-Kejtum Danske Skole,
gymnastiksalen,
Deckerstr. 31-33, Vesterland
Det kan anbefales at møde op i god
tid, da der plejer at være fuldt hus.
		Walter Johannsen

Flensborg Bibliotek

For 36. gang afholder alle
kirkesamfund i Flensborg en
fælles aftengudstjeneste for at
festligholde ”Nordens Apostel”
Ansgar på dennes helgen- og
dødsdag den 3. februar.
Denne ”vesper” eller ”aftenbøn” afholdes denne gang i den
tyske evangelske St. Petri kirke i
nystaden. Læsninger og bønner
ved gudstjenesten forestås af
præster fra den katolske, den
ortodokse, den lutherske danske og tyske kirke samt fra forskellige protestantiske frikirker.

En kort prædiken holdes af
”Stadtpastor” Johannes Ahrens.
Han er næstformand for Arbejdsfællesskabet af Kristne
Kirker i Flensborg (ACK FL), der
inviterer til denne gudstjeneste
på Ansgar helgendag.
Tillige deltager den katolske kirkes
gregorianske sangkor under ledelse
af Helmut Köhler. Ved orglet sidder
Lisa Lempelius. PKM

Ansgar-Vesper 2018
lørdag den 3.03.2018, kl. 18.00
St. Petri Kirche
Bauer Landstr. 10, Flensborg
Arrangør: Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen Flensburg

Gudstjenester

Seksagesima,
Mark. 4, 26-32

søndag den 4. februar
Dedsbøl Apostelk, 10.00, Knudsen

Egernførde, 14.30, Mønsted

Lyksborg, 16.00, Møller
Medelby skole, 9,30, Rønnow
Ravnkær, 10.00, Korsgaard

Flensborg
- Ansgar Kirke, 10, Mortensen
- Helligåndskirken, 10, Ørsted
- Sct. Hans, 10.00, Dal
- Sct. Jørgen, 10.00, Egeris
- Sporskifte, 10.00 Hougesen

Rendsborg, 17.00, Brask
Satrup, 10.00, Steen
Slesvig Ansgar, 10.00, Olesen
Tønning, 14.00, Knudsen

Frederiksstad, 19.00, Vogel

Valsbølhus, 11.00, Rønnow

Harreslev, 11.30, Böll

Vesterland, 10.30, Hansen

Holtenå, 10.30, Mønsted
Jaruplund, 10.00, Treschow-Kühl

Fredag den 2. februar
FL Helligåndskirken, 18.00,
Ørsted, ungdomsgudstjeneste

Kobbermølle, 14.00, Mortensen

Tarp, 19.00, Treschow-Kühl

Husum, 15.00, Vogel

PRÆDIKEN SLAM
Der vil være unge, der rejser sig op under 3 min. og 10 sek., fortolker en
bibelsk tekst på deres egen måde.
De må synge, være alvorlige, sjove og/eller mærkelige, de skal have
noget på hjerte, de må provokere.
Det vigtigste er, at de unge kommer med det bedste de kan yde og
viser at det talte ord stadig lever også i kirken.
Mellem hver indslag synger vi en salme/vers og jo højere der synges,
jo mere synes man om den unge prædiken slam.

Skab ro i den travle hverdag
med »mindfulness«
[KONTAKT] Travlhed er
en tendens i samfundet og
mindfulness bruges ofte til
at skabe ro i en travl hverdag. Hvad er mindfulness?
Hvordan mindsker mindfulness stress og øger trivsel og
følelsen af flow?

Mette Kold (Foto: DCBIB)

Danske og tyske kirker byder
til "Ansgar-Vesper" 2018
Foto: ACK-FL

Oplev Sydslesvig

Mette Kold giver tirsdag den
6. februar på Flensborg Bibliotek inspiration til enkle
teknikker og praktiske værktøjer, der kan indpasses i et
travlt liv.
Aftenen indledes med et
foredrag og dernæst er der
øvelser baseret på nyeste
forskning om dokumenterede effekter af mindfulness.

HELLIGÅNDSKIRKEN
Große Str. 43, Flensborg

Alle øvelser er stående eller siddende på en stol. Tag evt. et tæppe
med.
Mette Kold er cand. psych., ph.d. i
sundhedspsykologi & Meditationslærer fra Chopra Center University.
Hun har skrevet flere bøger bl.a.
”Kom i gang med mindfulness og
meditation”
Mette Kold: Mindfulness
6.02.2018, kl. 19
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
Arrangører: Dansk Centralbibliotek, SdU og Aktive Kvinder
Entré: 7 euro
Eventuelle resterende billetter sælges ved døren.
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