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Så er der kun fire uger tilbage, til løbet er kørt.
 

Lad os nu vise EU-kommissionen, at os må de regne med.

Har du skrevet under?

Nur noch vier Wochen, bis das Fenster sich schließt. 

Lasst uns der EU zeigen, dass sie uns nicht ignorieren kann!

Hast Du schon unterschrieben?



  UGEN 
DER KOMMER
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9. marts
SSF: Thurø Musikteater: ”Edith Piaf”, Vesterland-Kejtum Danske Skole, kl. 20
SIF: Lottoaften i klubhuset, Slesvig, kl. 19.30

10. marts
SdU: Badminton seniorstævne på A.P. Møller Skolen, Slesvig 
Aktive Kvinder i Sydslesvig: Weekendstævne på Christianslyst 10.-11.03., med 
kredsgeneralforsamling 10.03. kl. 10
SSF Sporskifte/Dansk Husflidskreds: Påske-aktivitetsdag, Oksevejens Skole kl. 10
De danske foreninger i Flensborg-Tarup: Arbejdsdag ved Taruphus, kl. 9
SSF-distrikt Store Vi: Forårs-loppemarked i gymnastikhallen, kl. 14-16
De danske foreninger i Sønderløgum: Påskebasar og loppemarked i Bavnehøj-
skolen, Humptrup, kl. 10-15
SSF-distrikt Rendsborg by: Kursus i Linedance,Ejderhuset, kl. 13-17

11. marts
Ansgar menighed Flensborg: Generalforsamling efter gudstjenesten kirken kl. 10
Helligåndskirkens menighed: Generalforsamling i menighedslokalerne kl. 11.30
Lyksborg Kvindeforening: Generalforsamling, derefter lotteri, på skolen kl. 15.30
SSF-distrikt Kiel-Pris: Filmklub i Christianshus 
SSF-distrikt Skovby: Forårsfrokost i Hærvejshuset, kl. 12.30

12. marts
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub, Menighedshuset, kl. 14
Harreslev Ældreklub: Filmeftermiddag på skolen, kl. 14.30
Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på Jaruplund Skole, kl. 19.30

13. marts
Biffen: Filmen ”Sameblod” vises på Flensborghus kl. 19.30
SSF-distrikt Flensborg Nord: Morgenmad med Sejlklubben, Tønnsenhuset, kl. 9
SSF-distrikt Flensborg Sporskifte: Generalforsamling, Det Danske Hus, kl., 
19.30
Ugle Herreds danske menigheder: Generalforsamling i Tarp Kirke, kl. 19  
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Førstehjælpskursus på skolen, kl. 18-21
SSF-distrikt Gettorf: Bankoaften, DRK-Haus, kl. 19.30
SSF-distrikt Hytten/Okslev: Stammtisch i ”Athos”, kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset, kl. 19-22
Midtangel Seniorklub: Tur til Lyksborg Slot, på slottets parkeringsplads kl. 14.15
SSF Gottorp amt/A.P. Møller Skolen: Naturvidenskabeligt foredrag på A.P. Møller 
Skolen, Slesvig,  kl. 18.30-21.00

14. marts
SSF, Det humanitære Udvalg: Foredrag med bibliotekschef Jens M. Henriksen om 
”Danmark, version 2018”, Flensborghus, kl. 14.30
Dansk Centralbibliotek: Foredrag med Lasse Ryom om ”Grænseløs lidenskab – 
en dansk-tysk håndboldhistorie”, Flensborg Bibliotek, kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset, kl. 19
Egernførde: Generalforsamling i foreningen ”En hal for alle i Egernførde”, 
  Medborgerhuset kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg by: Plus 60 frokost, Ejderhuset, kl. 11.30
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling i mødelokalet i børnehaven, kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset, kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag med underholdning, Ansgarsalen, kl. 14
SSF-distrikt Ravnkær: Generalforsamling i forsamlingshuset, kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Tur til ASF, Lollfuss 83, kl. 15

15. marts
SSF/SdU: Jazz på Flensborghus: Koncert med Chris Minh Doky Trio, kl. 20
Historisk Samfund: Generalforsamling på Jaruplund Højskole kl. 18.15, efterføl-
gende foredrag med fhv. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, kl. 19-21.30
Det Lille Teater: Familieforestilling ”Danskhed”, "Hjemmet", Flensborg, kl. 19.30
SSF-distrikt Flensborg Sporskifte: Aftensang, Lars Ellebye fortæller i ord og toner 
om ”Evert Taubes liv”, Det Danske Hus,  kl. 19.30 
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen, kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Tur til Det Lille Teater
Læk ældreklub: Filmeftermiddag i Pensionistsboligernes klublokale, kl. 15
SSF-distrikt Egernførde: Generalforsamling, Medborgerhuset, kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen, kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset, kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus Biografen, filmen ”Sameblod”, Slesvighus, kl. 19.30 

Heer drååwe we üs – 14. önj e uursmoune
Friisk Foriining: Lasmootefersoomling, ”Fraschlönj”, Toorpstr- 95, Risem, kl. 19

Danevirke Museum
Foto: Lars Salomonsen

I 1500 år har Danevirkevolden 
oplevet medgang og modgang og 
trodset naturkræfterne. Det må for-
modes at være et godt omen for de 
ægtepar, der fremover bliver viet her 
ved nordeuropas største fortidsmin-
de og et af de største danske natio-
nale symboler. Danevirke Museum 
og Dannevirke kommune tilbyder 
i fællesskab nemlig vielser ved Da-
nevirke. Det blev bekendtgjort i 
tirsdags

Vielserne, der gennemføres af borg-
mester Anke Gosch som giftefoged 
(Standesbeamte), finder sted ved 
den maleriske Valdemarsmur omgi-
vet af grøn natur. I tilfælde af dårligt 
vejr på "livets skønneste dag" finder 
ceremonien sted i Danevirke Muse-
um lige ved siden af volden. 

„Vi er da meget glade for, at kom-

munen på denne måde giver folk 
lejlighed for at tilbringe denne sær-
lige dag en helt særligt sted. Vi vil i 
fællesskab gøre alt for, at bryllups-
parrene og deres gæster kan få en 
dejlig  og uforglemmelig dag her hos 
os", siger museumsleder Nis Hardt. 
Hvis nogen skulle ønske det, kan 
han endda tilbyde at affyre salut-
skud til ære for bryllupsparret på 
museets gamle kanon fra 1864.

Anke Gosch, der er meget glad for, 
at museet giver mulighed for at til-
byde vielser i kommunen under så 
herlige rammer, oplyser, at der alle-
rede er booket et første bryllup den 
2.juni ved Valdemarsmuren. 

Mere informationer om bryllup-
perne kan fås via museet. Find 
kontaktdata og anden information 
på www.danevirke-museum.de

Bliv gift ved Danevirke

Sydslesvigsk Forening

På fredag og lørdag mødes min-
dretalsrådet i Berlin for første gang 
i 2018. Tidspunktet er vel valgt, 
for efter dødvandet ovenpå for-
bundsdagsvalget er der nu endelig 
en konkret ny regering at forholde 
sig til. Og forhåbentlig kan vi også 
snart optage vores samarbejde med 
den ny tyske mindretalskommitere-
de, Dr. Bernd Fabritius.

På dagsordenen står også spørgs-
målet, hvordan de fire anerkendte 
mindretal i Tyskland skal håndtere 
AfD-fraktionen, der jo nu tilmed 
vil stille oppositionslederen i For-
bundsdagen. 

Grundlæggende er det klart, at vi 
som mindretallenes interesseorga-
nisation må tale med alle demo-
kratisk valgte politikere. Men der 
er en vægtig forudsætning: De må 
anerkende, at de fire mindretal i 
Tyskland ALLE har krav på beskyttel-
se og støtte fra den tyske stat. Det 
gælder danske, frisere, sorbere samt 
også og ikke mindst sinti og roma. 

Hidtil er AfDs politikere dog sna-
rere blevet synlige med ytringer, 
som Zentralrat der deutschen Sinti 
und Roma har karakteriseret som 
racistiske og "antiziganistiske", altså 
fjendtlige mod sinti og roma. 

SSFs holdning er klar: Mindretals-
rettigheder kan ikke gradbøjes eller 
tilpasses til forskellige grupper efter 
behov. Hvis AfDs folk i forbunds-
dagen helt og holdent anerkender 
mindretalsrettigheder, klart distan-
cerer sig fra enhver form for diskri-
minering af vores mindretal og kon-
sekvent bekæmper sådanne hold-
ninger i de egne rækker, så er der 
grundlag for en vedvarende dialog 
med Mindretalsrådet. Ellers ikke. Vi 
drøfter gerne konkret mindretalspo-
litik, men vi sætter ikke grundlaget 
til diskussion. Så enkelt er det.

        Sydslesvigsk Forening

KOMMENTAR

Mindretallets budskab til AfD: Vores 
rettigheder kan ikke gradbøjes!

Friiske

Lasmoote-
fersoomling 
foon e Friisk 
Foriining
E lasmootefersoomling foon 
e Friisk Foriining, as jarling än 
weensdi, di 14. önj e uurs-
moune am e klook soowen 
aw ”Fraschlönj” önj Risem, 
Toorpstr. 95.

Aw e däisfüli stönje iirsbe-
ruchte foon e formoon Bahne 
Bahnsen, iirsoufräägning, 
hüshüüljploon, en footo 
präsentatsjoon, än oudere 
beruchte foon da näiste forhe-
ewen önj e tukamst.

Eeftert hålt Robert Kleih foon 
e Uni önj Flansborj dan nuch 
en räiseberucht am „Frasche 
önj New York“ ma bile.

Ny mindretalskommitteret for den 
tyske forbundsregering bliver efter 
al sandsynlighed juristen Dr. Bernd 
Fabritius fra München. Det har 
CSU-formand og kommende inden-
rigsminister Horst Seehofer meddelt 
i mandags ved et pressemøde i den 
bayerske hovedstad. 

Fabritius har været forbundsdags-
medlem for CSU fra 2011 til 2017. 
Desuden har han hidtil været præsi-
dent for organisationen af tyske øst-
flygtninge, "Bund der Vertriebenen", 
som han har givet en mere liberal 
og europæisk kurs.  

SSF-formand Jon Hardon Hansen 
håber nu på, at det gode samarbej-
de med Fabritius' forgænger Hart-
mut Koschyk (også CSU) fortsætter: 
„Vi satser på et ligeså tillidsfuldt og 
givtigt samarbejde med Dr. Bernd 
Fabritius og ønsker ham held og lyk-
ke med embedet.“

Som i de de sidste år deltager SSF 
også 2018 i de "Historiske Dage" i 
København. Den store danske fe-
stival for alle historieinteresserede 
finder sted den 10. til 11. marts i 
Øksnehallen. SSF, der repræsenteres 
af generalsekretær Jens A. Christi-
ansen, vil sammen med Grænsefor-
eningen have en informationsbod 
og tilbyde et debatarrangement 
om "Europas mindretal - et levn fra 
det 19. århundrede", med tidligere 
generalkonsul og historiker dr. phil. 

Museumsleder Nis Hardt og borgmester Anke Gosch ved Valdemarsmuren. 

København: Besøg SSF på de
Historiske Dage i weekenden

SSF

Henrik Becker Christensen og histo-
rieprofessor Uffe Østergaard. 

Desuden deltager også Dansk Cen-
tralbibliotek for Sydslesvig og Den 
Slesvigske Samling med egne stande 
i festivalen, der blandt andet også 
samler de ypperste danske instituti-
oner indenfor historie og museer.

Flere informationer om det mang-
foldige program i de to dage på 
www.historiske-dage.dk

SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen (i midten) og Grænseforeningens kom-
munikationschef Anna-Lise Bjerager servicerede også 2017 sammen historieinte-
resserede danskere på de Historiske Dage.

Foto: SPT

Kontingent 2018

Desværre har der indsneget sig en lille fejl i brevene 
med SSF-medlemskortene, der netop er sendt ud. 
Kontingentet bliver ikke trukket fra medlemmernes 
bankkonti den 1. marts, men den 15. marts 2018.

Dr. Bernd Fabritius 
bliver manden for 
mindretallene i ny 
stor koalition

Kilde: Wikimedia Commons
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Sangeren Leonard Cohen døde i 
november 2016. Den canadiske 
singer-songwriter efterlod verden et 
utal af udødelige sange, mestervær-
ker som ”Halleluja”, ”Bird On The 
Wire”, ”So Long Marianne”, ”Every-
body Knows” og ”I’m Your Man”. 

Den danske sanger Karsten Holm og 
pianisten Christian Spillemose har 
tidligere turneret i Danmark med 
programmerne ”Elvis i kirken” og 
”Cash i kirken”, der hver gang var 
en stor succes.  Nu tager Karsten 
Holm og Cohen-trioen med ”Cohen 
i kirken” fat på en række af Leonard 
Cohens største sange, hans digte og 
hans livshistorie.

Leonard Cohen i Nibøl-kirke

SSF Nordfrisland

I de sidste år er det blevet mere og 
mere tydeligt for alle og enhver, at 
antallet af insekter i naturen er af-
taget. Forskningen har belæg for, at 
der siden 1989 er sket en dramatisk 
udvikling. Ved en undersøgelse på 
63 steder i Tysklands naturområder 
har forskere konstateret et svind i 
antallet af insekter på gennemsnitlig 
76 procent. Også bierne er berørt af 
denne nedgang. 

Glæden over færre myg står ikke i 
forhold til de ekstremt voldsomme 

Gudstjeneste med gækkebrev

SSW

Kursus i paneldebat
Kommunalvalgkampen i Sles-
vig-Holsten er dag for dag ved at 
komme op i gear. Paneldebatten 
er en af de mest levende former 
og fora for at dyrke kommunal 
valgkamp. Næsten som TV-po-
litiktalk-debatterne op mod et 
valgfinale, får kommunale emner 
pludselig stor betydning for lokal-
befolkningens liv. 

På et kursus for SSW-kandidater 
lørdag formiddag lærer delta-
gerne sammen med to erfarne 
kommunalpolitikere fra SSWs 
byrådsgruppe i Kiel, hvordan 
man udvikler den nødvendige 
sikkerhed til at kunne begå sig i 
enhver paneldebat.

Kursus: Paneldebat
10.03.2018, kl. 10-13
Slesvighus (lille sal), Lollfuß 89, 
24837 Schleswig
Oplægsholdere: Susanna Swo-
boda og Marcel Schmidt
Tilmelding til Bodo Neumann, 
bodo.neumann@ssw.de

SSW

skader det volder, når der ikke 
længere er bier og insekter til 
at bestøve planter og træer. 

Torsdag i kommende uge invi-
terer SSW derfor til foredrags- 
og diskussionsaften om emnet: 
"Hvad kan der gøres mod bi- 
og insektdøden?" 

Hvad ved vi om årsagen? Hvad 
er følgerne for naturen og men-
neskerne? Og hvilke politiske 
og personlige løsningsmulig-
heder tegner sig?  Det vil SSW 
gerne diskutere med repræsen-
tanter for de slesvig-holsten-

ske og hamborgske biavlere og for 
miljøorganisationen BUND i Sles-
vig-Holsten, med den danske lands-
konsulent og forsker Ghita Cordsen 
Nielsen og med deltagerne. Alle er 
hjerteligt velkomne.

"Hvad kan der gøres mod bi- og 
insektdøden?" 
Torsdag, den 15.03.2018, kl. 19
Husumhus, Neustadt 95, Husum
Arrangører: SSWs landsforbund  
og SSW Nordfrisland
Gratis entré

SSF Egernførde

SSF Sild Flensborg NordSSF Flensborg / Flensborg amt

Humanitært udvalg

Hvad taler man egentlig om i Dan-
mark for tiden? Bibliotekschef Jens 
M. Henriksen fra Dansk Centralbib-
liotek for Sydslesvig giver indblik i 
stort og småt, med både analyser og 
anekdoter fra det danske, hvor han 
lover at komme godt omkring både 
Folketinget, Kongehuset, de danske 
medier og meningsdannere, og  
hvad der ellers er at fortælle fra det 
danske moderland.

Jens M. Henriksen, Foredrag: 
Danmark, version 2018

Onsdag den 14.03.2018, kl. 14.30
Flensborghus (lille sal)
Entré inkl. kaffe: 4,00 euro
Tilmelding: tlf. 0461-14408 126 
senest fredag den 9. marts 2018

SSF-distriktet Flensborg Nord flytter 
familiedagen på Kobbermølle Indu-
strimuseum. Den skulle ellers have 
fundet  sted nu på søndag, den 11. 
marts. Besøget i Industrimuseet vil i 
stedet finde sted til efteråret-vinte-
ren 2018. 

Samtidig meddeler distriktet, at det 
følger op på de gode ude-ture sidste 
sommer og tager på opdagelsestur 
i "Stiftungsland" i Flensborg med 
naturvejleder Siggi Pfingsten søndag 
den 10 juni. Nærmere oplysninger 
følger.

Som så mange andre har SSF 
på Sild måttet flytte sin per-
leworkshop i weekenden på 
grund af vintervejret. Så nu er 
der en ny chance for at være 
med den 14. april.

Er du til perler og halskæder, 
har du på workshoppen mu-
lighed for at selv at sætte dem 
sammen. Har du sten og perler 
liggende, eller kæder du vil la-
ve om, så kan du tage dem med. 

Der vil være et stort udvalg af sten 
og perler, materiale til opsætning, 
låse osv. som kan købes på stedet.
Medbring en glat fladtang, hvis du 
har en.

Perleworkshop 
på Sild

Tur til Kobber-
møllen aflyst

Workshop med sten og perler
Lørdag den 14.04.2018, kl. 10-16
List Danske Kulturhus
Kursusleder: Jan Böll
Deltagergebyr: 15,00 euro
Tilmelding: senest den 10. april 
hos Nina: 04605-1899866 / 0178 
5216528 / nina_godsk@yahoo.de

Foto: Wikimedia Commons

Foto: SSF Sild

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Jens M. Henriksen

Bidøden i Husum Bibliotekschefen fortæller

Vandring i Unevad er aflyst
Humanitært udvalg har aflyst 
"Vandringer i Grænselandet" fre-
dag den 9. marts i Unewatt på 
grund af dårligt føre på skovsti-
erne.

Torsdag den 22. marts viser 
SSF Husum og Ejdersted am-
ter film på Husumhus. Denne 
gang film om, af og med en 
mand, der spillede en stor rol-
le for det danske på Ejdersted, 
på Stabelholm og i Husum: 
Heinrich Sørensen.

Først viser vi filmen "Flaskepo-
sten", hvor Sørensen tager os med 
rundt på Ejdersted og besøger dan-
ske skoler og karakteristiske landska-
ber. Efter kaffe og kage - og for dem 
der har lyst: tid til at kaste et blik på 
slotsparken - viser vi et interview fra 
1988, hvor Hein Sörensen fortæller 
om sit liv og sin gerning. Om sko-
lerne i Tating, Drage, Husum. Om 
Ejderviking og om shantykoret De 
Fideelen Nordstrander.

Film med Heinrich Sørensen
22.03.2018, kl. 14.30
Husumhus, Neustadt 95, Husum
Deltagerpris: 5 euro. 
Tilmelding til sekretariaterne 
senest 15. marts. 

Bus eller taxa: Uffe-Skolen i Tøn-
ning kl. 13.35, Großer Garten i 
Frederiksstad kl. 14.05, banegården 
i Bredsted kl. 14.00 og fra slagter 
Petersen i Hatsted kl. 14.15.

Selvom vi lige måtte opleve, at 
der stadig findes noget der hedder 
vinter her i landsdelen, er foråret 
på vej! Dagene længes og solen 
vinder styrke. Det vil vi i Flensborg 
By & Amt gå i møde med alletiders 
forårsfest på Flensborghus. Den 23. 
marts kl. 19 slår vi dørene op til 
den Store Sal for at spise festmid-
dag sammen og få en svingom på 
dansegulvet. OS3 spiller op til dans 
og underholdning. Der er naturlig-
vis også rig mulighed for at hygge 
sammen og få en god snak hen over 
bordene.

Vi glæder os til at se rigtig mange af 
Jer. Husk endelig, at I skal tilmeldes 
på tlf. 0461-14408 125. KvE

Nu kommer 
foråret! FORÅRSFEST

SSF/SSW Flensborg by og amt inviterer til

Fredag/Freitag                 

23.03.2018 - 19:00
Flensborghus
Norderstr. 76, Flensborg

www.syfo.dewww.ssw.de

Billetter kan bestilles og afhentes 
på Bysekretariatet, tlf. 0049 461 14408125/126 eller 127 og
på Amtssekretariatet, tlf.  0049 461 14408155/156 

Der serveres en festmiddag. Drikkevarer til rimelige priser kan købes.
Musik ved OS3.

Entré: 20 euro pr. person

Musikalsk fokuserer ”Cohen i kir-
ken” på at fortolke hans sange og at 
synge og spille dem på en ny måde. 
Indimellem tæt på originalen, men 
mest i nye og originale arrangemen-
ter. Denne koncert kommer nu med 
kort varsel også til Sydslesvig.

Cohen i kirken
8.03.2018, kl. 19.30
Christuskirche i Nibøl,
Kirchenstr. 6, 25899 Niebüll
Entre: 12 euro (SSF-medl.)/15 euro
Ensemblet (foto f.h.t.v.): Karsten 
Holm, vokal, guitar - Knud Erik Fud-
di Steengaard, violin og kor - Bjørn 
Bønne Petersen, kontrabas og kor - 
MartinBlom, diverse guitarer og kor 

Foroven: Lærer Heinrich 
Sørensen med børn i Tating 
Skole.

Forårsfilm for seniorer 
om Heinrich Sørensen

Foto: Erik Balle

Søndag den 18. marts er der fami-
liegudstjenste i den danske kirke i 
Egernførde. Efterfølgende klippes 
der gækkebreve i kirkens havestue 
fra klokken 11 sammen med alle, 
der har lyst. Et gækkebrev er en 
gammel dansk tradition, som vi vil 
fortælle mere om på selve dagen. 

I dag er det stadig en god tradition i 
Danmark, at der klippes flotte møn-
stre i papir, pyntes og skrives sjove 
vers på. Afsenderen skriver ikke 
under med sit navn, men sætter en 
prik for hvert bogstav, navnet har. 
Derefter sendes det til en, man har 

kær, gerne med en vintergæk.
Modtageren har nu 3 gæt for at fin-
de afsenderen. Reglen er, at gættes 
der rigtigt, skylder afsenderen et på-
skeæg til påske. Gætter modtageren 
ikke, hvem der har sendt gække-
brevet inden påske, så skylder han 
afsenderen et flot påskeæg.

Denne søde tradition vil vi gerne 
holde i live, og derfor giver vi mulig-
hed for at klippe og designe gække-
brevet sammen med os.

Vi glæder os til at se dig!!! Du må 
gerne tage en lille fin saks med.
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Foto: Martina Metzger

Hjælp os med at oriente- re dig 
endnu bedre om 
vores kulturtilbud, 
arrangementer 
og alt andet der 
rører sig i SSF...

Gönke, Arfst, Gyde, Pay – so klingen 
typische Namen in Nordfriesland. Die 
nordfriesische Namenlandschaft steckt 
voller Besonderheiten. Das Nordfriisk 
Instituut in Bredstedt hat jetzt ein 
Buch herausgegeben, das Aufschluss 
über mehr als 500 weibliche und 
männliche Vornamen gibt. 

Wer schon immer einmal etwas über 
seinen friesischen Vornamen wissen 
wollte, einen Namen für das eige-
ne Kind sucht oder Nordfrieslands 
Namenlandschaft kennenlernen 
möchte, dem steht mit diesem Buch 
ein praktischer Helfer zur Seite.

Verfasst haben das 88-seitige Buch 
Antje Arfsten und Inga Werth. Es ist 
das Ergebnis eines Projekts, das von 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien über den Fri-
esenrat gefördert wurde. Die erste 
Idee hatte Institutsdirektor Thomas 

Steensen schon vor 30 Jahren. „Ich 
freue mich sehr, dass dieser schöne 
Überblick jetzt vorliegt“, sagt er zum 
Erscheinen des Buchs.

Es sind vor allem kurze Namen, die
einem in der Region begegnen. Vie-
le von ihnen sind nach wie vor ge-
bräuchlich, andere erfreuen sich wie-
der wachsender Beliebtheit, manche 
gerieten fast ganz in Vergessenheit. 
Auch die Nachnamen sind durch 
ihre besondere Bildungsweise für die 
Region charakteristisch: Feddersen, 
Braren oder Jannen. Das Buch enthält 
deshalb auch ein Verzeichnis nordfrie-
sischer Familiennamen.  

Das Buch „Nordfrieslands Namen 
und ihre Bedeutung“ kann für 9,80 
Euro im Buchhandel oder direkt im 
Nordfriisk Instituut, Tel. 04671/60120, 
E-Mail: boeke@nordfriiskinstituut.de 
erworben werden.   
 

Neues Buch über Nordfrieslands Namen

Bredsted, 9.30, Parbo
Egernførde, 10.00, Mønsted
Flensborg 
- Ansgar Kirke, 10.00, Mogensen
   - derefter generalforsamling
- Helligåndskirken, 10, Ørsted
   - derefter generalforsamling
- Sct. Hans, 10.00, Dal
- Sct. Jørgen, 10.00, Egeris
Frederiksstad, 15.00, Vogel
Harreslev (i Bov kirke), 14.00, 
fælles dansk/tysk gudstjeneste
Husum, 11.00, Vogel
Kappel, 10.00, Korsgaard
Lyksborg, 10.00, Møller

Læk, 14.00, Parbo
Rendsborg, 11.30, Brask

Slesvig Ansgar, 10.00, Olesen
Store Vi kirke, 10.00, Rønnow
Sønderbrarup, 14.00, Steen
  - derefter generalforsamling
Tarp, 10.00, Treschow-Kühl
Tønning, 11.00, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

Onsdag, den 14. marts
Rendsborg, 18.00 Brask

Torsdag, den 15. marts
Egernførde, 16, Mønsted, ældrebol.

Gudstjenester
søndag den 11. marts 

 Midfaste, 
 Joh. 6, 24-35 (37) 

Kirken

Søndag den 4. marts samledes 
menigheden i Valsbøl Pastorat til 
gudstjeneste med efterfølgende ge-
neralforsamling på Medelby danske 
Skole. Generalforsamlingen startede 
med et fælles måltid, som blev fulgt 
af beretninger fra menighedens for-
mand Kirsten la Cour, præsten Finn 
Rønnow og kassereren Karin Eggert.

Der kunne fra alle sider berettes om 
endnu et aktivt kirkeår med mange 
forskellige kirkelige handlinger, om 
god økonomi, et stabilt medlemstal 
på omkring 310 og et velfungerende 
samarbejde mellem menighedsråd, 
præst og alle øvrige ansatte. 

Samarbejdet med pastoratets øvrige 
danske foreninger og institutioner er 
af stor betydning, og såvel menig-
hedsråd som præst har i det forløb-
ne år prioriteret dette højt. Præsten 
kommer jævnligt på alle skoler og i 
alle børnehaver, og menigheden er 
repræsenteret ved alle fælles plan-
lægningsmøder, ligesom der samar-
bejdes om store dele af det lokale 
kulturarbejde. Også præstens sam-
arbejde med spejdergruppen i Store 
Vi og ”Onsdags-kaffe-klubben” på 
Valsbølhus er velfungerende.

Finn Rønnow tager 
hatten i Valsbøl

Udfordringen 
i menighedens 
arbejde er – som 
mange andre 
steder - at få fle-
re unge familier 
og deres mindre 
og større børn til 
at tage imod de 
kirkelige tilbud og 
bliver en del af 
dette fællesskab. 
Det blev drøftet at 
tage fat i det pro-
blem igen i løbet 
af året.

Til glæde for alle deltagere kunne 
punktet ”valg til menighedsrådet” 
sluttes med, at pastoratet – som ved 
det seneste valg - har et fuldtalligt 
råd på seks personer, to suppleanter 
og to revisorer. 

Det som imidlertid kom til at præge 
den samlede stemning på gene-
ralforsamlingen, var præstens op-
lysning om, at han og hans familie 
forlader embedet og præstegården 

i Valsbøl for at tiltræde en stilling 
som sognepræst i Taulov ved Fre-
dericia. Dette sker med virkning fra 
midten af maj dette år, og fra sam-
me tidspunkt er embedet i Valsbøl 
Pastorat således vakant. Der blev 
fra de fremmødte, som var tydeligt 
påvirkede af den overraskende og 
triste nyhed, udtrykt håb om, at den 
tilstand ikke ville blive langvarig. 
Det er med alles opbakning vi øn-
sker vores unge præstefamilie alt 
godt i deres nye omgivelser.  laC

Flensborg Bibliotek

Husum Bibliotek Husum Bibliotek

”Helvede i Nord” kaldes Flens-
burg-Handewitts berygtede hjem-
mebane. Her hersker en stemning 
og en lidenskab, som får ethvert 
håndboldpublikum i Danmark til at 
virke tamt ved siden af. 

Den Slesvigske Samling har inviteret 
forfatter og journalist Lasse Ryom til 
at fortælle om sin nye bog ”Grænse-
løs lidenskab – en dansk-tysk hånd-
boldhistorie”. Samtidig vil der være 
mulighed for at møde den danske 
håndboldspiller Thomas Mogensen, 
der i mange år har været en af nøg-
lespillerne i Flensburg-Handewitt. 

Bogen handler om storklubben i 
grænselandet og de spillere, trænere 
og fans, som gør Flensburg-Han-
dewitt til noget helt særligt i hånd-
boldverdenen. I foredraget uddyber 
Lasse Ryom, hvorfor Flenburg-Han-

Bog om dansk-tysk hånd-
boldhistorie præsenteres 
med Thomas Mogensen

Vi er nået til den sidste ”Livlig lør-
dag” i Husum Bibliotek i denne om-
gang. Kom og hyg dig og vær med 
til at pynte biblioteket op til vores 
Hokus Pokus Krokusfest.

Livlig Lørdag, 10.03.2018 kl. 
10.30-12.30. Husum Bibliotek, 
Neustadt 81, 25813 Husum

To dage senere, mandag den 12. 
marts, inviterer vi til vores Hokus 
Pokus Krokusfest i Husum Biblio-
tek. Vi glæder os over foråret og de 
smukke krokusblomsters komme 
ved Husum slot. Biblioteket og Hu-
sum Danske Børnehave har i fælles-
skab dyrket deres egne krokus. Det 
fejrer vi med hokus-krokus-kage og 
koncert med Sille & Palle (foto).

I kølvandet på ungdomsop-
røret i 68 opstod Fristaden 
Christiania i 1971 ved en 
ulovlig besættelse af et 
forladt kaserneområde på 
Christianshavn i Køben-
havn. Gennem årene har 
der været stor debat, om 
fristaden skulle blive eller 
fjernes. Men den er der 
stadig og er nu nummer 4 
på listen over Københavns 
største turistattraktioner. 

Torsdg den 15. marts tager 
Kirsten Larsen Fisker Mhoja 
turen fra København til Flensborg 
for at give et indblik fristadens liv og 

Sidste "Livlig lørdag" og 
Hokus Pokus Krokusfest

Hokus Pokus Krokusfest 
mandag, 12.03.2018, kl. 13-15
Husum Bibliotek, Neustadt 81

Alle er velkomne, og vi glæder os til 
en hyggelig eftermiddag med Jer.
 Inge Marie B. Elechukwu
 børnebibliotekar

dewitt er en helt særlig en klub 
med mange danskere på holdet og 
passionerede fans, der følger med 
igennem både tykt og tyndt. Han 
ser på klubbens udvikling fra 1990 
og frem til i dag og fortæller blandt 
andet om klubbens opståen, mi-
rakelsæsonen 2004, rivaliseringen 
med Kiel, den overraskende Cham-
pions League-triumf, komplekset 
som den evige toer i tysk håndbold, 
og hvordan fremtiden tegner sig for 
Flensburg-Handewitt.

Efterfølgende vil Lasse Ryom inter-
viewe Thomas Mogensen om hans 
tid i klubben, fravalget af landshol-
det samt forskellen på dansk og tysk 
håndbold.

Så kig forbi til en aften, hvor der 
er mulighed for at komme helt tæt 
på danskerklubben Flensburg-Han-

dewitt og historien bag det succes-
fulde håndboldhold. 

”Grænseløs lidenskab – en dansk-
tysk håndboldhistorie”
14.03.2018, kl. 19 
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59.
Entré: 5 euro. Forsalg på bibliote-
ket samt salg ved døren.

Arrangementet er en del af temaet 
”Viden skaber os: kroppen”. DR og 
66 danske biblioteker har fokus på 
temaet i 2018.  Lene Lund

tanker.  Kirsten har boet på Christi-
ania i 38 år. Her er hun bl.a. med-
arbejder på Christianias informati-
onskontor. Hun er født og opvokset 
i Sønderjylland og har blandt andet 
gået på Åbenrå Statsskole.

Kirsten Larsen Fisker Mhoja: 
Fristaden Christiania
15.03.2018, kl. 19 
Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
Entré: 5 euro. 
Forsalg på biblioteket samt salg 
ved døren.

Bibliotekschef Jens M- Henriksen 
giver en kort introduktion før fore-
draget.   Lene Lund

Hjælp til IT
Vil du i gang med at læse biblio-
tekets e-bøger, høre netlydbøger 
eller har du problemer med din 
pc eller tablet, så er der hjælp at 
hente hos Michael Juul Olsen, 
på Flensborg Bibliotek, Norder-
str. 59, Flensborg, tirsdag den 
13. marts kl. 16-17

Tag gerne tablet eller Ipad med. 

Fristaden 
Christiania

Finn Rønnow


