Flensborg Avis - torsdag den 2. mai 2019

KONTAKT

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Skipperhuset
ny hjemmeside

Operette
slutter
sæsonen

Ud over den her på siden nævnte cykeltur i
2020 bliver der også en
yderligere cykeltur - men
endnu i år.

Med operetten ”Mød mig
på Cassiopeia” afslutter
SSF sin teater- og koncertsæson 2018-19

SSFs lejrskole og forsamlingshus Skipperhuset i
Tønning har fået en ny og
tidssvarende hjemmeside

Læs mere på KONTAKT side 2

Endnu en
cykeltur
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SUCHT TEILNEHMER
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DANEVIRKE MUSEUM

Vikingen Sven og to unge, der laver deres egen torshammer. 

Flyer på dansk og tysk - downloades på www.nordschleswig.dk/teamgraenzland

Auf dem Fahrrad vom Grenzland
über Berlin nach Kopenhagen
Das Jahr 2020 ist ein Jubiläumsjahr
für das deutsch-dänische Grenzland.
Das Grenzland ist vielfältig und die
Geschichte umso mehr. Es ist die Geschichte einer Region, die sich vom
Gegeneinander über das Miteinander
zum Füreinander entwickelt hat.

1000 KILOMETER

Team Grænzland will diese einzigartige Geschichte feiern und würdigen,
indem es mit dem Fahrrad von der
Grenze durch Deutschland über Berlin nach Dänemark und abschließend
Kopenhagen fährt. Team Grænzland
sucht nun 50-60 ehrgeizige Personen,
die Lust haben, vom 2. bis 8. Mai
2020 im Team 1000 km auf dem
Rennrad zu fahren. Darüber hinaus
werden für das Serviceteam 10-15
Personen gesucht.
Team Grænzland fordert ausdrücklich Personen aus der dänischen
beziehungsweise deutschen Mehrheitsbevölkerung auf, sich für die

Teilnahme zu bewerben.

AUSTAUSCH

Das Projekt bietet optimale Bedingungen, um den Austausch zwischen Minderheiten und Mehrheiten
in der Grenzregion zu fördern. Die
einjährige Laufzeit des Projektes - mit
Training und Vorbereitung auf die
große Tour - erlaubt es, auf natürlichem Wege kreuz und quer über
Grenzen und Sprachen hinweg enge
Freundschaften zu knüpfen.
Initiiert ist das Projekt von den dänischen bzw. deutschen Minderheiten-Organisationen Sydslesvigsk Forening (SSF), Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) dem Deutsche
Jugendverband für Nordschleswig
(DJN) und dem Bund Deutscher
Nordschleswiger (BDN).
Weitere Informationen & Bewerbung
über: www.nordschleswig.dk/teamgraenzland

(Fotos: privat)

Nyt
tilbud
for
familier
Danevirke Museum og vikingen Sven
tilbyder fremover regelmæssigt aktiviteter for børn og voksne på udeområdet. Der kan skydes med bue og pil,
støbes og dekoreres, fremstilles en
egen torshammer i tin eller helt unikke glasperler.
Svens bod har allerede været åben i
påsken og sidste weekend.
I vikingeboden kan man også erhverve perler, smykker, pilespidser og
andre flotte vikingevarer.
Danevirke Museum meddeler på sin
facebook-side ”Danevirke Museum”,
når Sven, hans bod og aktiviteterne er
til stede hhv. tilbydes.

Svens bods byder på lidt af hvert.

ROYAL FØDSELSDAG

Det danske mindretal ønskede
Prinsesse Benedikte tillykke med de 75
Læs mere på KONTAKTside 4
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SSF

SPORSKIFTE MENIGHED

Krop, sjæl,
ånd

SSF udstiller

Sven Dalsgaards
dannebrogsbilleder
og årsmødeplakater
med flaget i centrum

UGEN
DER KOMMER
4.
Harreslev Kvindeforening: Udflugt ud
i det blå fra skolen kl. 13
SSW: AFLYSER kurset i Bredsted om
bestyrelsesarbejdet
5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben i Tønnsenhuset
kl. 9.30
SSF-distrikt Sporskifte og Sporskifte
danske menighed: Majfesten AFLYSES
6.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Bingo i
Diabetikerklubben i menighedshuset
kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubdag på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Sysselklub i Skovlund Forsamlingshus kl. 17
SSF-distrikt Eggebæk-Langsted: Hyggemøde i Mines Minde kl. 19
7.
SSF Flensborg amt: Amtsgeneralforsamling på Flensborghus kl. 19
Lyksborg Kvindeforening: Madlavning
med Ingrid: ”Venindefrokost” på skolen kl. 15.30
Store Vi Kvindeforening: Hygge og
snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17

8.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hyggeeftermiddag i Spætteklubben i Tønnsenhuset kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Ejdersted amt: Amtsgeneralforsamling på Skipperhuset kl. 18.30
med spisning kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Kaffetur i
private biler til Egnsmuseet ”Holländerhof“ i Wagersrott kl. 14
SSF-distrikt Isted/ Jydbæk: Husflid kl.
18 i Jydbæk Forsamlingshus
9.
SSF Flensborg by: Foredrag ”Dannebrog – historie og fortællinger” på
Flensborghus kl. 19.30
SSF Husum amt: Amtsgeneralforsamling på Husumhus kl. 19.45 med
spisning kl. 19
SSF-distrikt Mårkær: Torsdagsklubben
mødes hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i
forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet: Dansk samtalesalon
med Lisbeth Bredholt Christensen på
Slesvighus kl. 19.15-20.45
Torsdagsklubben Frederiksberg mødes
på Slesvighus kl. 14.30-17

Dannebrog står i centrum, når Sydslesvigsk Forening (SSF) den 9. maj
åbner sin årsmødeudstilling 2019 på
Flensborghus. Værker af kunstneren
Sven Dalsgaard, der siden 1960erne
har vakt opsigt med billeder af flaget, vises side om side med udvalgte
årsmødeplakater fra de sidste årtier.
Udstillingen er et af en hel række
sydslesvigske bidrag til markeringen
af Dannebrogs 800-års jubilæum.
Konceptkunstneren Sven Dalsgaard
(1914-1999) fra Randers skabte røre i Danmark, da han 1967 på en
udstilling i Det Danske Hus i Paris
viste en serie malerier af Dannebrog. Der var uenighed om, hvorvidt
nationalsymbolet måtte bruges på
denne uortodokse måde. Ifølge Sven
Dalsgaard handlede det dog om at
udtrykke glæden ved at være dansk.
Dannebrogs-serien har Dalsgaard
sidenhen arbejdet videre på igennem
tre årtier. På Flensborghus vises 14
af Dalsgaards Dannebrogsbilleder,
både collager og akvareller. Billederne stammer fra ”Mikkelberg center
for nordisk kunst” i Hatsted på den
sydslesvigske vestkyst. Et af billederne med titlen ”Glem ikke” har Sven
Dalsgaard direkte tilegnet det danske
kunstcenter i 50 året for Danmarks
befrielse.
Dalsgaards værker vil på Flensborghus hænge side om side med et ud-

valg af plakater af forskellige kunstnere, der gennem årtierne har indbudt
til de danske årsmøder i Sydslesvig.
Her står traditionelt Dannebrog i
centrum.
Udover udstillingen, der åbnes den
9. maj, bidrager det danske mindretal
bl.a. til jubilæet med aktioner på de
danske skoler, flere udstillinger, informationsarrangementer og en rejse
til Estland. Desuden er Sydslesvig udgangspunkt for flagstafetten, der skal
bringe flaget til den centrale fest i København den 15. juni, og Danmarkssamfundet står for en række taler ved
årsmøderne, der sætter fokus på flagjubilæet. I forbindelse med de godt
40 lokale og regionale arrangementer
i weekenden 24. til 26. maj vil flagets
fødselsdag og historie i det hele taget
spille en fremtrædende rolle.
SSFs årsmødeudstilling
Årsmødeplakat er i samspil med
Sven Dalsgaard
9. maj til 6. juli 2019
Flensborghus,
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Åbningstider: mandag-torsdag kl.
8-16.30, fredag 8-12
Udstillingsåbning torsdag
den 9. maj 2019, kl. 16.00

SPROGFORENINGEN

Foredrag
og generalforsamling
Sprogforeningen holder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. maj
kl 19 i Billedsalen på Folkehjem i
Aabenraa.
Der startes med et spændende foredrag ved dr. phil Lars N. Henningsen,
Aabenraa: Krigen om de faldne mindesmærker og mindekulturer efter
verdenskrigen 1914-1918.
Efter foredraget er der generalforsamling med dagsorden iht. Sprogforeningens vedtægter. Og sløret løftes
for de mange spændende aktiviteter,
som Sprogforeningen er en del af i
jubilæumsåret 2020.
Der er kaffebord med brødtorte, og
der opkræves ingen entre, meddeler
formand Frode Sørensen.

Alle er velkomne.

SSW-KURSER

En aflysning
og en
annoncering
På grund af manglende tilmeldinger
aflyser SSW-landsforbundet kurset
om bestyrelsesarbejdet i et politisk
parti lørdag den 4. maj kl. 10 i
Bredsted.
Og henviser til gengæld til mandag
den 27. maj kl. 18 i Slesvig (Slesvighus). Samme kursusemne ved Gerhard Bethge.
Tilmeldelser til dette kursus inden.
22. maj til: bodo.neumann@ssw.de

SKIPPERHUSET

GUDSTJENESTER

KONTAKT

2. s. e. påske, søndag, 5. maj, Joh. 10, 11-16
Arnæs, 11.30, Mogensen
Dedsbøl apostelkirke, 14, T. Jørgensen
Egernførde, 14.30, Madsen
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Harreslev, 11.30, Kirkegaard
Holtenå, 10.30, Madsen
Jaruplund, 11, Strelow
Lyksborg, 10, Fønsbo, konfirmation
Medelby Skole, 9.30, Strelow

Fredag den 10. maj kl. 16-20 indbyder Sporskifte danske menighed alle
interesserede til arrangementet ”Krop,
sjæl og ånd”.
Den kristne tro er ord, bekendelser
og teologi, men den er også noget,
man gør, og ind imellem må vi tage
et fysisk skridt for også at bevæge os
mentalt og åndeligt.
Derfor inviterer Sporskifte danske
menighed til vandring i Gartenstadt
Flensborg-Sporskifte/ Weiche med tid
til stilhed og refleksion undervejs.
Man går i sit eget tempo, og man
venter på hinanden.
Vandringen begynder og slutter i Det
danske Hus med fælles spisning.
Sted: Det Danske Hus i Sporskifte
Tilmelding: Thomas Hougesen,
Hougesen@kirken.de, +49 151 6750
6782 eller Inger Pfingsten, Inger_
Pfingsten@skoleforeningen.de, +49
160 7857 570.

Rendsborg, 11.45, Olesen
SL Ansgar, 10, Nicolaisen
Store Solt kirke, 10, Mogensen,
dåb
Tønning, 11, T. Jørgensen
Vesterland Skt. Niels, 10.30, Hansen, konfirmation
LØRDAG, 4. MAJ
Husum, 11, Vogel, konfirmation
ONSDAG, 8. MAJ
Seeth, 19, Vogel, sindsro

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær

Screenshot: Skipperhusets nye
hjemmeside.

Med ny hjemmeside
SSFs lejrskole, kursuscenter og forsamlingshus ”Skipperhuset” i Tønning
har fået en ny hjemmeside. Her kan
man orientere sig om faciliteterne
på stedet, udflugtsmål i regionen og
mulighederne for overnatning i det
historiske hus ved Tønnings idylliske

havnefront. Skipperhuset er primært
lejrskole, der tilbyder ophold for skoleklasser fra Danmark, men det kan
også lejes af virksomheder, foreninger
og private til kurser og fester.
Læs mere på www.skipperhuset.de.

Redaktion: Lars Erik Bethge
Bernd Engelbrecht
Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller
14408 122
Internet: www.syfo.de
e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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BLIVER SOMMEREN FOR LANG?

3

VESTKYSTKULTUR

Tønnsenhuset i Aabenraagade bliver sommerholdets mødested.

(Fotos: Erik Jensen)

Kom med
på de Aktive
Pensionisters
sommerhold
Nogle har den fornemmelse, at Sydslesvig lukker om sommeren. Der er
ikke så mange arrangementer, som
man kan gå til – dels for at lære nyt,
dels for at være sammen med andre.
Det kan et nyt sommerhold råde lidt
bod på. For de skal mødes ialt 10
onsdage af de ialt 18 onsdage, som
der er mellem 1. maj og 1. september. To lektioner pr. gang plus en
kaffe-/ tepause. Kursusgebyr: 50 euro.
Nedsat pris for indehavere af Sozialpass.

Man skal måske ud at se noget, man
har talt om.

Rascal Swing Trio leverede swing med lune. 

(Foto: Peter Hansen)

Tre glimrende musikere
Rascal Swing Trios violinist og sanger, Lasse Jakobsen er tydeligvis en
mand, der forstår at bevare fatningen.
Det demonstrerede han, da trioen
i fredags spillede på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad.
I hvert fald lod han sig ikke hyle ud
af den, da guitaristen og bassisten,

mens han sang "The sheik of Araby",
hvæsede "with no pants on" efter
hveranden linje.
Alle tre viste de sig den aften, da de
rundede de tre SSF-vestkystamters
”Vestkystkultur” af, at være glimrende
musikere.
Den ene ekvilibristiske solo afløste

den anden, og numrene blev præsenteret med en stilfærdig, let underspillet humor.
Som da de skulle spille "Puttin on the
Ritz", og Jacob Kwella sagde, at The
Ritz er for New York, hvad SSF er for
Frederiksstad.
ph

HUSUM

FASTLÆGGES

Hvilke onsdage, man vil mødes, fastlægges i fællesskab, men det står fast,
at kurset begynder onsdag den 15.
maj klokken 10, og at man ikke mødes på de onsdage, hvor Humanitært
Udvalg har andre arrangementer.
Kurset er oprettet af Humanitært Udvalg og henvender sig især til pensionister, men andre er også velkomne.
Her er det meningen, at man - oftest
på grund af et oplæg fra lederen eller
en af deltagerne - kan diskutere og
udveksle erfaringer og nå frem til
større indsigt i emnerne. I gruppen
øser man sammen af den fælles viden
og erfaringer. Hver for sig har man
lært, læst og gennemlevet en del, og
tilsammen bliver det rigtig meget. Og
hvis det alligevel ikke er nok, så kan
man søge hjælp i faglitteraturen eller
på internettet.
Emnevalget er frit, man bestemmer
selv. Deltagerne kan f.eks. tale om
arkitektur, historie, kunst, litteratur,
samfundsforhold, Sydslesvig, kendte
eller fremmede lande og steder, om
hvad man savner fra ungdommen –
eller hvad man er glad for er fortid.

EMNERNE

Et emne kan behandles over en eller
flere mødegange. Hvilke emner, man
vil tage op, står ganske frit. For at alle
kan komme til orde, og for at man
bedre kan lære hinanden at kende,
begrænses deltagerantallet til 12.
Dette er også en fordel for deltagere,
som har vanskeligheder ved at høre i
større forsamlinger.
Kuset finder sted i Tønnsenhuset,
Åbenrågade/ Apenrader Str. 49 i
Flensborg.
Bybus kører dertil.
Man er ikke bundet til at være i
Tønnsenhuset hver gang. Deltagerne kan mødes i skoven, på café, på
museum eller tage på små udflugter.

Kirsten Jensen leder Aktive Pensionisters sommerhold.

KIRSTEN JENSEN

Kursusleder er Kirsten Jensen. I Danmark har hun ledet hold med Aktive
Pensionister i Silkeborg og i Aarhus,
og i 1990 indførte hun også disse
kurser i Flensborg men måtte overlade dem til andre, da hun i 2000 blev
fastansat på Jaruplund Højskole og
underviste på intensivkurser der.
Hun har undervist på Aarhus Universitet, på Folkeuniversitetet i Aarhus
og voksenundervisning i Aarhus, Silkeborg og Flensborg. Mange kender
hende fra hendes kronikker i Flensborg Avis.
Vil man være med, så tilmelder man
sig ved at ringe til Kirsten Jensen på
0461 9093 257 eller maile til kirstensuna@gmail.com
De først tilmeldte får pladserne.

Lars Olsen kunne fortælle, at flere og flere føler sig utrygge og har mistet tilliden til politikerne.

(Foto: Peter Hansen)

På stilladset som
74-årig?
Forfatteren og debattøren Lars Olsen indledte sit foredrag i Husum
forrige torsdag med at fortælle om
en hændelse fra Folkemødet på
Bornholm i 2017.
Forskningsdirektør Torben Tranæs
sagde fra podiet, at man lige så
godt kunne have ondt i ryggen på
arbejdet som hjemme på sofaen.
Han blev afbrudt af sosu-assistent
Laila Sommer med et "Du skulle
prøve at have et job som mit".
Hun bor i Rønne og har arbejdet
i ældreplejen i over 40 år. Han er
cand. polit., ph.d., professor og

økonomisk vismand og bor i Vedbæk - en velhaverghetto i Nordsjælland.
Lars Olsen problematiserede, at
folk, der knap kender til, hvad
hårdt fysisk arbejde er, kan vedtage, at pensionsalderen i Danmark
skal hæves til 75 år.
- Kan en tømrer, murer, sosu-assistent, landmand overhovedet blive
ved så længe? spurgte han.
Og på netop det område, er man
faktisk bedre hjulpet i Tyskland,
hvor man - hvis man har været
længe nok på arbejdsmarkedet -

kan gå på pension før den officielle pensionsalder - som i øvrigt er
lavere end i Danmark.
Fremmødet var behersket, men
debatlysten var stor blandt dem,
der var der.
Både når det gælder socialpolitik,
og når det talen faldt på eliternes
indforståede sprog.
ph
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MØD MIG PÅ CASSIOPEIA

Operette
afslutter
sæsonen
Som afslutning på den danske teater- og koncertsæson 2018-2019
i Sydslesvig byder SSF Kultur på
folkelig operette torsdag den 16.
maj i Flensborg. Med den kendte og
elskede operette-komedie ”Mød mig
på Cassiopeia” fører Folketeatret publikum midt i ind det kaotiske teaterliv
få dage før en premiere.
På Alhambra Teatret har komponist
Berger svært ved at finde inspiration
til at færdiggøre sin seneste musical.
Og med både teatrets direktør og sin
ekskone - teatrets primadonna - på
nakken, er han ved at give op, da han
får kærkommen hjælp fra musikkens
muse.
I ”Mød mig på Cassiopeia” vikles
olympens guder og teatrets folk ind i
hinanden og svøbes i både romantik
og stjernestøv, mens temperaturen
stiger og latteren gjalder i salen.
Billetter: www.ssf-billetten.de, tlf.
0461-14408125 - SSFs amtssekretariater - Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter - eller ved indgangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.
leb
Folketeatret: Mød mig på Cassiopeia
Torsdag, 16. maj kl. 20
Flensborg teater/ Stadttheater
Rådhusgade/ Rathausstr. 22,
24937 Flensborg
(Scenefoto: Folketeatret)

PRINSESSE BENEDIKTE 75 ÅR

BKF-SYDJYLLAND UDSTILLER

Viggo Böhrnsen-Jensen: Et billede fra
serien med det lille
tempel i barokhaven
bag Gottorp Slot.

En af de 26 kunstnere:
Viggo Böhrnsen-Jensen
Prinsesse Benedikte har i løbet af årene hyppigt besøgt Sydslesvig og grænselandet. I 2015 gæstede hun A.P. Møller-Skolen i Slesvig.

(Foto: FlA/ Lars Salomonsen)

Det danske mindretal
ønskede tillykke
SSF lykønskede i mandags Hendes
Kongelige Højhed prinsesse Benedikte med hendes 75 års fødselsdag.
"I anledning af Deres 75 års fødselsdag i dag sender Sydslesvigsk
Forening på vegne af det danske
mindretal i Sydslesvig de hjerteligste
lykønskninger og hilsner.
Vore tanker går til Dem og Deres
kære, og vi ønsker Dem en værdig

og uforglemmelig markering af Deres
runde fødselsdag.
Det er med glæde og stolthed, vi
stedse fornemmer, at båndene mellem Kongehuset og os danske i Sydslesvig er stærke," hedder det i telegrammet, der er underskrevet af SSFs
formand Jon Hardon Hansen og SSFs
generalsekretær Jens A. Christiansen.

Billedkunstnernes Forbund/ bkf-Sydjylland har en temaudstilling "Haven"
i Nicolai Kunst & Design i Kolding
med deltagelse af 26 af sine medlemmer.
Der er åben fernisering fredag den 3.
maj kl. 15-17. Udstillingen vises fra
4. maj og frem til 30. juni og byder
på motiver med havers mangfoldighed, haver som fristeder og haver
som fællesskaber.
Udstillingen viser 26 kunstneres bud
på begrebet ”Have” anno 2019. Her
er billeder af blomster, grene og strå,
billeder af edens have, af haverum og
af skovhaver. Af marsk, strandeng og
rørskov. Af køkkenurter, vækster på
mure og mere.
Mere på bkf-sydjyllands side på Facebook.
Blandt de 26 kunstnere er Viggo
Böhrnsen-Jensen. Hans bidrag hedder
"Barokhaven", en serie, der tager sit
udgangspunkt i det lille tempel i ba-

rokhaven bag Gottorp slot.

BAROKHAVEN

I 1637 påbegyndtes anlægget af
Nyværk ved Gottorp Slot efter tegninger af Johannes Clodius, som var
en af periodens mest kendte havearkitekter. Haven er oprindeligt udført
i en italiensk manieristisk og tidlig
barokstil. I sin endelige udformning
defineres barokhavens rum omkring
en symmetrisk fællesakse med fire
terrasser, som viser en tæmmet natur.
Viggo Böhrnsen-Jensens serie tager
afsæt i anlæggets lille tempel, der via
fotocollage og akrylmaleri inddrager
forskellige indfaldsvinkler: havens
forsømte tilstand, som han husker fra
barndommens besøg samt referencer
til film- og kunsthistorien.

NICOLAI

Nicolai er et kulturelt kraftcenter i
hjertet af Kolding. Komplekset består

af fem selvstændige huse i Skolegade,
men fungerer også som én kulturel
helhed. Rammerne signalerer både
kvalitet og nytænkning – noget, der
går igen i alle husenes tilbud. I Nicolai dyrkes mangfoldighed, kreativitet
og nye møder mellem kunstarter og
kulturudtryk. Her arbejder de frivillige side om side med de fuldtidsansatte, amatørerne side om side med
de professionelle, de kommunale
institutioner side om side med private
virksomheder.
Nicolai er også koldingensernes
kulturelle legeplads – her kan man
få hjælp og plads til at realisere sit
kulturprojekt, hvad enten det er stort
eller lille.
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DANNEBROG-CYKELSTAFET
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HYGGETIME MED VOLVO

(Arkivfoto: Henrik Jakobsen/ Danmarks-Samfundet)

Dannebrogs
800 års
fødselsdag Kulturarv på fire hjul
fejres på
cykel

Henry Bohm i sin Volvo Amazon, som er en stationcar. Den var en overgang populær blandt danske dyrlæger.

(Foto: Peter Hansen)

Mandag den 6. maj kl. 16:30 handler
Hyggetimen på Husum Danske Bibliotek om et stykke nordisk kultur, som
for mange ikke blot er kultur men
også kult.
Og som Carl Scharnberg skrev:
”Kultur er ej blot teater
og digte og sang og spil.
Kultur er hele den samlede sum
af det, vi erfarer os til.”

Den 15. juni 2019 er det 800 år siden, at Dannebrog ifølge legenden
faldt ned fra himlen. Det vil blive
markeret ved en række arrangementer.
Blandt andet kan man være med til
at bringe et Dannebrogsflag på cykel fra Sydslesvig til Rådhuspladsen
i København med ankomst rettidigt
på Valdemarsdag den 15. juni, hvor
Danmarks-Samfundets protektor HKH
Prins Joachim tager imod og sørger
for at flaget hejses på en flagstang på
Rådhuspladsen.

SAMARBEJDE

Dannebrogsstafetten bliver gennemført på en sikker måde i et samarbejde mellem DGI og Danmarks-Samfundets lokalafdelinger.
Sidstnævnte har lavet en side med
ekstra information: https://www.danmarks-samfundet.dk/dannebrog-cykelstafet/
Du kan tilmelde dig til en eller flere
etaper. Der sørges for overnatningsmulighed samt forplejning og transport for dem, der ønsker at køre alle
seks etaper. Dem, der kun deltager
i en etape, kan bestille at blive kørt
med bus og cykeltrailer fra målby til
startby om morgenen og tilbage til
udgangspunktet om eftermiddagen.

RUTEN

Etape 1 - Mandag d. 10/6 Husum–
Flensborg 45 km/ 3 timer
Etape 2 - Tirsdag d. 11/6 Flensborg–
Kongehøj–Sønderborg 70 km/ 4 timer
Etape 3 - Onsdag d. 12/6 Sønderborg–Fynshav–Korsør 70 km/ 4 timer
Etape 4 - Torsdag d. 13/6 Korsør–Karise 80 km/ 4,5 timer
Etape 5 - Fredag d. 14/6 Karise–Roskilde 46 km/ 3 timer
Etape 6 - Lørdag d. 15/6 Roskilde–København kl. 13 40 km/ 2,5 timer
Det er op til SdU at sørge for, at
mindretallet samler deltagere – ikke
mindst til første etape fra Husum til
Flensborg og anden etape fra Flensborg til Sønderborg.

FOR ETAPEDELTAGERE

En hyggelig cykeltur med andre ligesindede.
Vejkaptajner sørger for god ro og orden, og at der køres med god stil.
Følgebil med mulighed for at hjælpe
ved defekter med cyklen (punktering
etc.).

Sandwich og en sodavand, når du
kommer frem til målby.
Bustur med hjemtransport af cykel og
bagage.

FOR DELTAGERE PÅ HELE
TUREN
Se foroven – plus:
Forplejning på hele turen.
Overnatning i flersengsværelser (vandrehjem etc.).

TILMELDING

http://app.lap.io/event/2019-dannebrog-cykelstafet

SSF SYDTØNDER
Formand genvalgt
På amtsgeneralforsamlingen for
SSF Sydtønder
genvalgtes hele
amtsstyrelsen med
formand Elsbeth
Ketelsen i spidsen.
Hun havde holdt
sin første formandsberetning,
som de 30 deltagere tog godt
Elsbeth Ketelsen imod; vidnede
– genvalgt som
den dog om bred
formand for SSF aktivitet i amtet
Sydtønder.
og medlemmernes
opbakning.
Torben Ravn fra Tønder Amts Grænseforening overbragte en hilsen.

SSF RENDSBORG-EGERNFØRDE
Formand og
næstformand
byttede plads
På amtsgeneralforsamlingen for SSF
Rendsborg-Egernførde for nylig
byttede formanden
og næstformanden
plads:
Ny formand er
Niels Jørgen Hansen (foto), Risby,
ny næstformand Anne Mette Jensen,
Flækkeby.

solide køretøjer, som kunne sætte
dollartegn i øjnene på enhver benzinforhandler, og som man mere sejlede

KAFFE

Der serveres kaffe/ the og kanelboller. Gratis adgang.
Hyggetimen er for dem, der vil øve
deres danske sprog og ordforråd. Det
er en forudsætning for deltagelse, at
du kan en smule.
Arrangeret i samarbejde med SSF Husum og Omegn.

AMAZONEN

Så selvfølgelig er volvoen, og ikke
mindst Volvo Amazon en del af den
nordiske kulturarv. Den fortæller
Henry Bohm om, der selv er den lykkelige ejer af en af slagsen.
Der blev produceret næsten 700.000
af dem fra 1956 til 1970, og mange
af dem kører endnu. Det var tunge,

end kørte i.
I 1980erne blev Amazonen i øvrigt
kult i Danmark på en helt anden måde. Den var faktisk en overgang mere
kendt end Batmobilen. Fordi to af
datidens helte kørte i Amazon, når de
skulle redde jomfruer og andre i nød.
Se selv. Zap QR'en

Zap venligst QR'en.

ph/rj

ALLE TIDERS DANNEBROG

Udstilling på Flensborg
Bibliotek
Mange i Danmark, og rigtig mange i
Sydslesvig - fejrer de næste måneder
Dannebrogs 800 års jubilæum.
Det gør de også på Flensborg Bibliotek, med en udstilling under overskriften »Alle tiders Dannebrog«.
Mandag den 6. maj kl. 17 er den officielle åbning af Flensborg biblioteks
dannebrogsudstilling.
Det er en udstilling, som er udarbejdet og udviklet i tæt samarbejde
med både Danevirke Museum, Danmarks-Samfundet og Den Gamle Bys
plakatmuseum, som har fundet flotte
dannebrogsplakater frem.
Udstillingen forklarer både om Dannebrog, historisk og i nutiden, og om
betydningen af Dannebrog både i
Danmark og i Sydslesvig. En spændende bog om plakatudstillingen kan
købes, så længe lager haves.
I forbindelse med åbningen kl. 17 bliver der korte oplæg om Dannebrog
fra både generalkonsul Kim Andersen; Annette Neumann, formand for
Danmarks-Samfundet i Sydslesvig
samt Ph.d.-studerende Rejhan Bosnjak fra bibliotekets forskningsafdeling.
Udstillingen åbnes i øvrigt samme
dag, hvor der senere kl. 19 er et veloplagt foredrag om humor. Der er fri
adgang til åbningen, og biblioteket
byder på lidt dansk mad og drikke
- hotdogs og den særlige Dannebrogs-øl, der er udgivet i forbindelse
med 800 års jubilæet.
Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid og varer til d. 17. juni.

Dannebrog på udstilling fra 6. maj.

