
For Sydslesvig. I fællesskab. 

For os i Sporskifte.

Jeg stemmer
på mit eget parti

For os i Harreslev.

Jeg stemmer
på mit eget parti

For os i Nibøl.
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på mit eget parti

For os i Nibøl.
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For Sydslesvig. I fællesskab. 

For os i Sporskifte.

Jeg stemmer
på mit eget parti

For Sydslesvig. I fællesskab. 

En tur i valglokalet 
på søndag:
fem minutter af din tid.

Din stemme på 
SSWs kandidat: 
to streger, 
der danner et kryds.

5 års god politik 
for mindretallet:

UVURDERLIGT!
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Sydslesvigsk Forening

Hvis du vil støtte vores aktive kvinder, amatør-
skuespillere, boldspillere, børnehavebørn, bib-
liotekskunder, distriktsmedlemmer, FDFere, fol-
kedansere, foredragsbesøgere, forældre, fritids-
hjemsbørn, gildebrødre, gymnaster, kirkegænge-
re, koncertfans, KONTAKT-læsere, korsangere, 
kunstvenner, landmænd, lærere, museumsgæ-
ster, plejepatienter, skoleelever, spejdere, teater-
publikummer, vandsportsentusiaster, ældreklub-
besøgere, årsmødedeltagere og alle andre i det 
danske mindretal, så giv mindretallets parti din 
stemme til kommunalvalget på søndag. 

Kun SSW arbejder aktivt og uforbeholdent for, 
at vi alle er 100 % værd. Og så får du en nordisk 
præget og pragmatisk social-, uddannelses-, 
miljø- og byggepolitik med i købet. 

Så godt valg til os allesammen!
 Sydslesvigsk Forening

KOMMENTAR

Stem SSW på søndag!
Det er godt for os alle!

  UGEN 
DER KOMMER
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COPY & LAYOUT
har ændret servicetiderne

SSFs og SdUs fælles Copy- og Layoutafdeling 
vil fremover om tirsdagen kunne nås fra  
kl. 7.30 til 14 (men ikke tirsdageftermiddage!)

4. maj
SdU: Familieweekend på Christianslyst, 4.-6.05. 
SSF-distrikt Kobbermølle: Madaften med ”Grillmad”,Messinghof, kl. 18.00
SSF-distrikt Slesvig Frederiksberg: Rundvisning på Dannevirkemuseum, kl. 15

5. maj
Harreslev Kvindeforening: Tur ud i det blå fra skolen, kl. 13.00
De danske foreninger og institutioner i Skovlund, Valsbøl, Medelby og Store Vi: 
Familieudflugt til ”Kongernes Jelling”, fra skolen i Skovlund kl. 8.30
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Familieudflugt til Århus og Moesgård Museum
SSF-distrikt Kiel-Pries: Familieudflugt til Hedeby og Danevirke
SSF-distrikt Dannevirke: Besøg fra Venskabsforbindelsen Silkeborg og omegn

6. maj
Kommunalvalg i Slesvig-Holsten
SdU: Petanque kvalifikationsstævne for single til LM 2018, Harreslev, kl. 10
Lyksborg historiske værksted: Udflugt til Ribe

7. maj
Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag på skolen, kl. 14.30
SSF-distrikt Lyksborg, skolen og Historisk Værksted: Infoaften om årsmøde og 
Skt. Hans på skolen, kl. 19
SSF-distrikt Hatsted: Børneaktivitet ”Vi laver vindmøller”, forsamlingshuset, 
kl. 15. Bogbussen kommer kl. 16
SSF-distrikt Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset kl. 19

8. maj
Helligåndskirkens menighed: Koncert med Tirza Seifert-Reuter, harpe og Bernd 
Scherers, orgel i Helligåndskirken, Flensborg, kl. 19.30
Biffen: Filmen ”Their finest hour” vises på Flensborghus, kl. 19.30
Store Vi Kvindeforening: Lotto og hygge i skolens forhal, kl. 19.30
Lyksborg Historisk Værksted: Introduktionskursus, kl. 15
SSF Tarp/Jerrishøj: Klub-aften for børn ”Lys i flaske”, SFO-huset, kl. 17.30-19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22

9. maj
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset, kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for de ældre i børnehaven, kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset, kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen, kl. 14
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset, kl. 18
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset, kl. 15

Dedsbøl Apostelkirke, 10, Madsen
Egernførde, 14.30, Mønsted 
Flensborg 
- Ansgar, 10.00, Mortensen 
- Helligåndskirken, 10.00, Ørsted
- Kobbermølle, 14.00, Mortensen
- Sct. Hans, 10.00, Dal
- Sct. Jørgen, 10, Egeris, konfirmat.
- Sporskifte, 10.00, Hougesen 
Harreslev, 10, Böll, konfirmation
Holtenå, 10.30, Mønsted
Husum, 11, Vogel, konfirmation
Lyksborg, 10.00, Møller

Medelby skole, 9.30, Rønnow
Ravnkær, 10.00, Korsgaard
Rendsborg, 11.30, Brask
Satrup, 10.00, Steen
Skovlund forsamlingshos, 11.00, 
Rønnow
SL Ansgar, 10.00, Nicolaisen
Tarp, 10.00, Treschow-Kühl, 
konfirmation
Tønning, 11.00, Jørgensen
Vesterland, Skt. Niels, 10.30, 
Hansen

Gudstjenester
Kirken

Søndag, den 6. maj 5. søndag efter påske

Joh. 17, 1-11

Flensborg 
- Ansgar Kirke, 10.00, Mortensen,
  konfirmation
- Helligåndskirken, 10, Ørsted,
  konfirmation
- Sct. Hans, Adelby kirke, 10.30,   
  Dal, konfirmation
- Sct. Jørgen, 10.00 Egeris
- Sporskifte, i Harreslev danske 
  kirke, 10, Hougesen, konfirmat.
Frederiksstad, 11.00, Vogel, 
konfirmation
Garding, 9.30, Jørgensen
Hanved, 10.00, Böll, konfirmation
Jaruplund, 10.00, Treschow-Kühl
Kappel, Nikolaikirche, 9.00, 
Korsgaard

Lyksborg, 10.00, Møller
Læk, 11.00, Parbo, konfirmation
Rendsborg, 10.00, Brask, konfirm.
Slesvig Dreifaltigkeitskirche, 11, 
Olesen/Nicolaisen, konfirmation
Stor Vi kirke, 10.00, Rønnow, kon-
firmation
Sønder Brarup, 10.00, Steen, 
konfirmation
Tønning, 11.00, Jørgensen

Lørdag, den 12. maj
Rendsborg, 10.00, Brask, 
konfirmation 
Nørre Haksted kirke, 10.00, 
Rønnow, konfirmation

Kristi himmelfartsdag, torsdag den 10. maj 
Luk. 24, 46-53

Sydslesvigsk Oplysningsforbund
Foto: Büro des Landesbeauftragten für politische Bildung

Sydslesvigsk Oplysningforbund 
(SOF) har ved generalforsamlingen 
den 16. april 2018 valgt sin nye 
bestyrelse for den kommende valg-
periode. Jens M. Henriksen (Dansk 
Centralbibliotek) blev valgt som ny 
formand og Rüdiger Schulze (SSW) 
genvalgt som næstformand. Den 
øvrige bestyrelse for perioden 2018-
2020 består af Ilwe Boysen (Friisk 
Foriining), Jens A. Christiansen og 
Jon Hardon Hansen (SSF), Tom Pe-
tersen (Dansk Sundhedstjeneste) og 
Viggo Jacobsen (Dansk Kirke). Kir-
sten la Cour (Historisk Samfund) og 
Anders Kring (SdU) fortsætter som 
foreningens revisorer.

Koncert med 
harpe og orgel
Tirsdag den 8. maj kl. 19.30 gi-
ver Tirza Seifert-Reuter (harpe) og 
Bernd Scherers (orgel) koncert i 
Helligåndskirken i Flensborg med 
værker af bl. a. Baur, Scarlatti, 
Dickinson, Salzedo, Ravanello og 
Grandjany.

Tirza Seifert-Reuter 
har studeret instru-
mentet harpe på 
Musikhoch-
schule Detmold, 
afdeling Münster, 
hos Clotilde De-
penheuer. Hun giver koncerter både 
i Tyskland og udlandet med særlig 
vægt på kammermusikken.

Bernd Scherers er koncertorganist 
og leder musikafdelingen på Europa 
Universitetet i Flensborg.

Der er fri entré.

SOF’s hidtidige formand Georg 
Buhl, som ikke ønskede at genop-
stille, afleverede sin årsberetning 
og tegnede et flersidet billede af 
samfundsudfordringerne og -udvik-
lingen og fremhævede behovet for 
en stigende folkeoplysende indsats. 
Han understregede vigtigheden i at 
nå ud til menneskene og pegede på 
betydningen af de digitale medier, 
som fundamentale forudsætninger 
for en aktiv deltagelse i samfunds-
livet. 

SOF-medlemmerne takkede Georg 
Buhl for hans flerårige arbejde i 
SOF-bestyrelsen og hans store ind-

sats og inspirerende engagement for 
oplysningsarbejdet i Sydslesvig.

Jens M. Henriksen vil som ny for-
mand vægte det gode samarbejde 
medlemsorganisationerne imellem 
og fortsætte med at udbygge SOFs 
kontakt til København og Kiel. SOF 
er i februar blevet optaget som as-
socieret medlem i Dansk Folkeop-
lysnings Samråd og har i slutningen 
af marts måned været på besøg hos 
Landesbeauftragter für politische 
Bildung Christian Meyer-Heide-
mann (se billede) for at drøfte kom-
mende projekter og muligheden for 
kooperationer.   Philipp Micha

Ny formand og ny bestyrelse for SOF

Den nye SOF-formand Jens M. Henriksen (yderst til venstre) afløser Georg Buhl (yderst til højre). Begge ses 
her ved et nyligt besøg i Kiel hos Landesbeautragter für politische Bildung,  Christian Meyer-Heidemann 
(anden fra venstre), sammen med Thorsten Kjärsgaard, Tom Petersen og Jens A. Christiansen.

Flensborg

FL Bibliotek
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SSW SSF Husum amt

SSF Slesvig

Fotos: Naturskolerne Sønderborg

Lørdag den 16. juni kører vi en 
tur til Vemmingbund ved Flens-
borg Fjord og går på opdagelse i 
det lave vand ved strandkanten. 

Hans Jørn Madsen fra Natur-
skolen ved Fiskbæk guider os, 
når vi går på safari i de kystnære 
lavvandsområder. Her er der lavt 
vand et stykke ud, så vi kan roligt 
begive os på opdagelse i waders. 

Er der en, der falder, bliver hun 
bare våd. Man kan hverken druk-
ne, blive skyllet ud i Atlanten eller 
blive ædt af hajer. Men der er 
masser af spændende små dyr i 
vandet. Tanglopper og børsteor-
me. Man kan være heldig at træ-
de på en skrubbe eller se en ør-
red pile af sted mellem bundens 
vandplanter. Og man kan fange 
strandkrabber og rejer. 

Hans Jørn Madsen fortæller om, 
hvad det er for vanddyr, vi fanger. 
Hvorfor de lever her og ikke på tyve 
meter vand, og hvad krabberne for 
eksempel bruger deres kløer til. 
Han har waders, ketchere og rejegli-
ber med, så alle kan få lov at prøve. 

Og gryder. For hvis vi får nogle rejer 
eller krabber, skal de naturligvis til-
beredes på stedet, så vi kan smage 
dem, når de er helt friske og er kogt 
i havvand. Men det er vi ikke af-
hængige af. Vi har madpakker med 
til alle. PH

Tag med på Krabbesafari

Krabbesafari i Vemmingbund
Lørdag, 16.06.2018, kl. 12.00
Pris: Voksne 15 euro, børn  8 
euro, madpakker fra slagteren 
inklusive.Tilmelding indtil 7. juni 
hos Dansk Sekretariat Husum,
husum@syfo.de eller 04841 2612
 
Busafgang: 9.30 Großer Garten, 
9.50 Husumhus, 10.05 slagter 
Hatsted, 10.25 Bredsted banegård

Deltagere fra andre amter er vel-
komne og kan også komme direkte 
til Vemmingbund. Det nøjagtige 
sted aftales med sekretariatet.

Foto: Flensborg Avis

Næste 
KONTAKT 
udkommer  
onsdag

Derfor skal vi 
have alt stof til 
næste udgave 
indtil fredag 
den 4. maj!
Tak!

SSF Slesvig tilbyder atter en tur ud 
i det blå pinselørdag, den 19. maj. 
Efter en lille rundtur i det flotte 
Sydslesvig-landskab kan deltagerne 
nyde et kop kaffe et hyggeligt sted, 
som bestyrelsen har fundet.

Vi kører afsted kl. 14 fra Slesvig og 
regner med at være hjemme igen 
cirka kl. 20. Årets tur koster kun 20 
Euro for SSF-medlemmer. Inkluderet 
i prisen er busturen, kaffe/kage og et 
lille måltid om aftenen (uden drik-
kevarer).

SSF Sild inviterer alle medlemmer 
af det danske mindretal på Sild til 
en Familie-forårsfrokost den 13. maj 
(morsdag) kl. 11 i Kejtum-Hallen. 

Det forventes, at deltagerne selv 
tager noget med til en lækker mor-
genbuffet. Til gengæld giver SSF Sild 
brød, smør, saft og kaffe/the.

Tag hele familien med! Vi byder på 
spændende underholdning til børn 
og voksne med Andersens Kufferte-
ater, som spiller klassikeren ”Konen 

På søndag går vælgerne i Sles-
vig-Holsten til stemmeurnerne for at 
afgøre, hvem der bestemmer poli-
tikken i byer, kommuner og kredse i 
de næste fem år. 

Efter at stemmerne er afgivet, mødes 
SSWs kandidater, støtter, venner og 
bekendte til valgfester rundt omkring 
i Sydslesvig for i fællesskab at følge 
resultaterne af stemmeoptællingen. 
Den centrale valgfest for SSW lands-
forbundet og SSW i Flensborg finder 
sted på Flensborghus.
 
Valgaften på Flensborghus
Søndag, 6.05.2018, fra kl. 17.30
Flensborghus, Store sal, 
Norderstr. 76, Flensborg

Følg med, når kommunalvalgresul-
taterne fra Flensborg og de andre 
kredse, kredsfrie byer og kommuner 
bliver præsenteret, og hyg jer med 
SSWs valgkampaktivister.

Der serveres drikkevarer og mad 
fra kl. 19. Cirka kl. 19.30 forventes 
spidskandidaterne fra Flensborg by 
at komme til festen fra rådhuset og 
kl. 22 kommer SSWs landsformand 
Flemming Meyer, som vil vurdere 
valgresultaterne, fra Kiel. 

Alle SSF-medlemmer kan deltage i udflugten og gå på jagt efter 
krabber og rejer i det lave østersøvand ved Flensborg Fjord.

SSF Sild

HusumFriiske

i muddergrøften”. Stykket handler 
om fiskerens kone, Ilselil, der ikke 
kan få nok, da hendes mand fanger 
en talende fisk, som kan opfylde øn-
sker. Peter Petersen

Familie-forårsfrokost
Søndag, 13.05.2018, kl. 11.00
Kejtum-hallen, Süderstr. 38
Deltagelse gratis - bidrag i 
naturalier forventes
Tilmelding hos Peter senest den 
10. maj på tlf. 04651 449474 eller 
email petermatjes@hotmail.com

Familie-forårsfrokost på Sild

Klassikeren om den umættelige fiskerkone Ilselil får 
en forfriskende drejning i Kuffertteatrets version.

Foto: Andersens Kuffertteater

Alle er velkomne, når  SSW i Rends-
borg-Egernførde inviterer til valgaf-
ten den 6. maj i Egernførde. Mens vi 
venter på valgresultaterne, kan du få 
en snak med nogle af de opstillede 
kandidater over en hotdog. Der kan 
købes drikkevarer til små priser.

Valgfest for Rendsborg-Egernførde
Søndag, 6.05.2018, fra kl 18.00
Medborgerhuset, H. C. Andersen-
Weg 8, Eckernförde
Tilmelding senest den 3. maj til 
susanne.gauglitz@ssw.de

Tur ud i det blå med 
Slesvig distrikt

For at turen kan gennemføres, skal 
vi have mindst 20 tilmeldinger. Ellers 
må vi desværre aflyse arrangemen-
tet, så husk at angive telefonnum-
mer ved tilmeldingen. 

"Tur i det blå"
19.05.2018, kl. 14.00 til ca. 20.
Afgang fra Schleihallenparkplatz 
i Slesvig, ankomst sammesteds.
Pris: 20 euro for medlemmer 
(ikke-SSF-medlemmer 30).
Tilmelding til Amtssekretariatet på 
tlf. 04621-23888 inden den 7. maj.

Hvor nøjagtigt Slesvig distrikts "Tur i det blå" 2018 skal gå hen, 
forbliver traditionen tro bestyrelsens hemmelighed indtil turen.

Der blev også ventet spændt på 
valgresultaterne til valgaftenen  
2013 på Flensborghus.

SSW inviterer til 
valgaften 2018 
på Flensborghus

Valgfest i Egernførde

Sjov formiddag på
Husum Bibliotek 
Invitér dine børn, børnebørn 
og venner med til Dolas duk-
keteater på Husum Bibliotek 
onsdag, den 9. maj kl. 10.00 
Her vil Dola spille nogle dejli-
ge forestillinger, og bagefter 
vil der være saft til børnene 
og kaffe/te til de voksne samt 
noget lækkert til ganen. Alle 
er velkomne, og vi glæder os 
til en hyggelig formiddag med 
Jer.
        Inge Marie B. Elechukwu, 
        børnebibliotekar

Zu einem Nachmittag der offenen 
Tür lädt das Nordfriisk Instituut in 
Bredstedt ein. Am Sonnabend, 5. 
Mai, von 14 bis 18 Uhr ist die neue 
interaktive Ausstellung "Nordfriisk 
Futuur" zur friesischen Geschichte, 
Kultur und Sprache erstmals für alle 
Interessierten zugänglich. Geboten 
werden außerdem Führungen, Fil-
me, ein Bücher-Flohmarkt und eine 
„Rallye“ durch die Ausstellung. Auch 
die „Schatzkammer“ des Instituts, 
der Magazinkeller, wird gezeigt. Für 
Essen und Trinken ist vor dem Ge-
bäude gesorgt.

Das "Nordfriisk Futuur" in Bred-
stedt ist ein Ort für alle Friesen und 
ihre Gäste, für Einheimische und 
Touristen. Diese neue Einrichtung, 
getragen vom Nordfriisk Instituut, 
soll kein Museum sein, sondern ein 
friesisches Informations- und Be-
gegnungszentrum. Sie soll Interesse 
wecken und Kenntnisse vermitteln 
über die faszinierende Geschichte, 
Kultur und Sprache Nordfrieslands. 
Schon der Name Nordfriisk Futuur 
weist darauf hin, dass die Einrich-
tung der „nordfriesischen Zukunft“ 
verpflichtet ist. NFI

Neue "Nordfriisk 
Futuur" lädt alle 
zum Entdecken ein


