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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Jazz på
Flensborghus

Abba
revival

Til første ”Jazz på Flensborghus” i sæsonen 2019/
2020 torsdag den 12. september kl. 20 præsenterer
SSF og SdU en ny kvartet,
Hans Ulrik (foto) Quartet,
der spiller levende, melodisk jazz i virtuost samspil.

Sild SSF og Vesterland
Ungdoms- og Idrætsforening VUI er gået sammen
om en stor musik- og danseaften på Sild med danske
Abba Revival Band lørdag
den 14. september.

Læs mere på KONTAKT side 2

Læs mere på KONTAKT side 2

SSW-LM
SSW afvikler sit landsmøde
lørdag den 14. september
fra kl. 9 i Kobbermølle.
Tilmelding skal ske senest i
morgen, fredag den 6. september. Resolutionsforslag
og spørgsmål indsendes
skriftligt ligeledes senest i
morgen, fredag.

Læs mere på KONTAKT side 4

HM DRONNINGEN I SYDSLESVIG

Velkommen, Deres Majestæt!

Majestæten vinker til de henved 2000 fremmødte på havnen i Flensborg.

(Foto: Keld Nauntoft)
Dannebrog gør klar til at lægge til i Flensborg havn. 

Friske børn glæder sig til at hilse på Dronning Margrethe. 
Dronningen er i Sydslesvig.
Kongeskibet Dannebrog har lagt til
ved Skibbroen i Flensborg, og Hendes Majestæt er gået i land, hvor hun
– udover bl.a. ministerpræsidenten,
bypræsidenten, overborgmesteren og
generalkonsulen – på mindretallets
vegne blev modtaget af SSFs formand
Jon Hardon Hansen, Skoleforeningens formand Udo Jessen, SdUs for-

mand Kirstin Asmussen, provst Hasse
Neldeberg Jørgensen, Centralbibliotekets formand Christian Jürgensen og
Sundhedstjenestens formand Randi
Kuhnt.
Sidstnævnte fik også lov til at være
den første, der tog imod Dronning
Margrethe ved et af de mange besøgspunkter. Første stop på den fire
dage lange tur gennem det nordlige

(Foto: Keld Nauntoft)

(Foto: Tim Riediger)
Slesvig-Holsten var nemlig Dansk Alderdomshjem i Flensborg.

RESPEKT FOR
MINDRETALLETS
ÆLDRE
Dronning Margrethe har på sit besøg
på Dansk Alderdomshjem mødt en
lang række af beboerne fra plejehjem-

Dronningen trodser modigt det ublide vejr, og generalkonsul Kim Andersen også.
(Foto: Keld Nauntoft)
met og seniorboligerne. Ved et fælles
kaffebord hørte hun om Sundhedstjenestens arbejde, og beboerne fortalte
om deres liv i mindretallet. Dronningen har allerede forud for sit besøg i
et interview udtrykt sin respekt for de
ældre i mindretallet, der har holdt fast
i det danske i en tid, hvor det bestemt
ikke var gratis.
På førstedagen for besøget kørte hun

videre fra alderdomshjemmet til den
officielle modtagelse på Flensborg
Rådhus. Henover middag var generalkonsul Kim Andersen vært for en frokost. Om eftermiddagen mødte Majestæten for første gang den unge generation ved et besøg på Duborg-Skolen.
Mere fra HM Dronningens besøg på
KONTAKTside 3 & 4 – og på næste
uges KONTAKT.
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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

Sommerausflug nach
Pellworm
Die Friisk Foriining lädt Mitglieder
und Freunde ein zu einem Familienausflug nach Pellworm am Sonnabend, den 21. September. Um 9 Uhr
geht es vom Bahnhof in Niebüll aus
los nach Nordstrand, und von dort
aus mit der Fähre weiter nach Pellworm. Auf der Insel ist ein Besuch
im Rungholt-Museum, mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen
geplant. Am Nachmittag gibt es eine
Führung durch die Alte und Neue
Kirche, und einen Besuch bei Dr.
Günter Klatt im Stall der Tausend
Fliesen. Zurück geht es mit der Fähre
um 17.35 Uhr, so dass der Ausflug
um 20 Uhr in Niebüll endet.
Kosten für den Ausflug sind 15 € für
Erwachsene, und 10 € für Kinder
Anmeldungen an info@friiske.de oder
04671 6024 154.

Nordic
walking
i VUI

SAMERÜTFLUCH

E Friisk Foriining lååsit lasmoote än
waane for saneene, di 21. septämber
in tu en samerütfluch eefter Pälweerm.
Am e kl. 9 gungt et foon e boonhuf önj
Naibel üt lüüs eefter Nordströnj, än
foon deerüt ma e dåmper wider eefter
Pälweerm. Awt ailönj as en besäk önjt
Runghoolt-museum, än en gemiinsoom unerne ploont. Di eeftermadi jeeft
et en fääring döör e üülj än nai schörk
foon Pälweerm, än en besäk bai Dr.
Günter Klatt önj e låås ma da duusend
blånkstiine. Tubääg gungt et ma e
dåmper kl. 17.35, sü dåt di ütfluch am
e kl. 20 önj Naibel tu iinje gungt.
E pris for e ütfluch san 15 € for wåksne
än 10 € for bjarne.
Önjmalde koon följk ham ouer info@
friiske.de unti ouer 04671 6024 154.
IB

UGEN DER KOMMER
6.

SSF-distrikt Vanderup-Jørl: Fællesspisning på skolen kl. 18

7.

Den slesvigske Kvindeforening: Aktivitetsdag på Valsbølhus kl. 10-16
SSF-distrikt Harreslev: Udflugt til Tøndermarsken fra skolen kl. 9.30

8.

SSF Flensborg by: Familieudflugt til Sønderbrarup og Barfussparken i Schwackendorf fra Ansgar Kirke kl. 10
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark og UF: Fælles morgenmad
på skolen kl. 10 med efterfølgende udflugt i privatbiler til Gut Oestergaards
majslabyrint

9.

Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig: Virksomhedsbesøg på Stadtwerke Flensborg kl. 17.15
SSF, SdU og Dansk Centralbibliotek: Foredrag med Anette Prehn om ”Hjernens
stier” på Flensborg Bibliotek kl. 19
Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag med lotto på skolen kl. 14.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hyggeaften på skolen kl. 19.30
Sønderbrarup Kvindeforening: Vi ser filmen ”Mødregruppen” hos Anna Grete
Jessen kl. 19.30

10.

Flensborg Kirkehøjskole, Flensborg Bibliotek, SSF, Aktive Kvinder og Den Slesvigske Kvindeforening: Foredrag med Kirsten Nielsen om ”Hvem er gud?” på
Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Spilleeftermiddag med Anne-Christine Franzen på
skolen kl. 15.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
Midtangel Seniorklub 65 plus: Efterårsudflugt til Gut Schirnau, Bünsdorf fra
ZOB Satrup kl. 13.30

11.

SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med Kai Johannsen om ”Arbejdet som
holdleder for det danske håndboldlandshold” på Flensborghus kl. 14.30
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/ Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 18
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag i Ansgarsalen kl. 14

12.

SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert med Hans Ulrik Quartet feat. Steve Swallow kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/ Mørvig: Byvandring i Duborg-kvarteret med
Henrik Vestergård kl. 17
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaften i Kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Kappel Ældreklub: Møde for de ældre i kirkesalen på Kaj
Munk-Skolen kl. 15-17
SSF Frederiksberg Torsdagsklub: Møde for de ældre på Slesvighus kl. 14.3017.00
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet: Dansk Samtalesalon med Lisbeth Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15 – 20.45

SILD

Hans Ulrik (foto) og Steve Swallow får følgeskab af Niclas Knudsen og Anders
Mogensen ved koncerten på Flensborghus den 12. september.

Fra på torsdag den 19. september
nystarter VUI (Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening) stavgang for alle. Man mødes i Kejtumhallen i Søndergade/ Süderstr.
38 hver torsdag klokken 17.
Godt samvær, fælles oplevelse og
at have det sjovt med hinanden
vil være vigtige målsætninger.
Medbring vejrfast beklædning og
løbesko. Stave står til rådighed,
hvis det er nødvendigt.
Yderligere oplysninger fås ved
Helga Franzen, som leder afdelingen, på mobil 0176-5092
6709.
wj

Musik i verdensklassen
Til første ”Jazz på Flensborghus” i
sæsonen 2019/ 2020 torsdag den 12.
september kl. 20 kan SSF og SdU med
stolthed og glæde præsentere en ny
kvartet, Hans Ulrik Quartet, der spiller
levende, melodisk jazz i virtuost samspil – musik, der rækker ud.
Faktisk tør arrangørerne love, at publikum vil opleve noget af jazzhistoriens
vingesus, for mesteren Steve Swallow
er involveret. Den 77-årige Swallow er
fuldblodsmusiker, kendt fra banebrydende projekter igennem mere end 50
år med fremtrædende navne som Benny Goodman, Stan Getz, Paul Bley,

John Scofield, Carla Bley og mange
andre. Listen er lang og imponerende.
Desuden er Swallow både stilskabende bassist og komponist. Hans
supermelodiske og lyriske spil med
plekter på el-bas er absolut unikt, og
flere af hans kompositioner anses i dag
for klassikere i ”The Great American
Songbook”.
De fire musikere i kvartetten har før
haft spændende musikalske møder
hver for sig: Mogensen har samarbejdet med Swallow i 1996, Hans Ulrik
har haft et utroligt frugtbart samarbejde med ham igennem mange år (3

CDer og turneer), og de tre danskere
er mange gange mødtes i inspireret
samspil.
Her mødes de fire store musikere på
samme scene, og det kommer ikke til
at gå stille af:
Hans Ulrik – saxofon,
Steve Swallow – bas,
Niclas Knudsen – guitar, og
Anders Mogensen – trommer.
Billetter: www.ssf-billetten.de, tlf.
0461-14408125 - SSFs amtssekretariater - Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter
- Reisebüro Peelwatt, sidstnævnte tre i
Flensborg - eller ved indgangen.

HUMANITÆRT UDVALG

Foredrag med
Kai Johannsen
Humanitært Udvalg indbyder til
foredrag om arbejdet som holdleder for det danske håndboldlandshold med Kai Johannsen onsdag
den 11. september kl. 14.30 på
Flensborghus.
Kai Johannsen fra Kollund, født og
opvokset i Flensborg, fortæller om
sit arbejde som holdleder for de
danske håndbold- andsholdsspil-

lere. Kai har været holdleder siden
2006 og var med til EM-triumfen i
Norge i 2008. Selv har Kai spillet
håndbold i DGF, Stjernen Flensborg og Bov IF.
Entré inkl. kaffe 5 euro.
Tilmelding til Bysekretariatet, flby@
syfo.de eller 0461 14408 126 senest fredag middag den 6. september.

Kai Johannsen.

ABBA-AFTEN

GUDSTJENESTER
12. s. e. trin., søndag, 8. september, Mark. 7, 31-37
Egernførde
FL Ansgar Kirke
FL Helligåndskirken
Fl Sct. Hans
FL Sct. Jørgen
Hanved
Harreslev
Lyksborg
Læk/ Augarten
Medelby Skole
Rendsborg
SL Ansgar
Sønder Brarup
Tarp
Tønning
Vesterland

10
10
10
10
10
10
11.30
10
10
10
11.30
10
17
10
11
10.30

Vogel
Kühl
H. Jørgensen’
Dal, cykelgudstjeneste
Egeris, cykelgudstjeneste
Madsen
Madsen,
Fønsbo,
økumenisk
Strelow
Brask, konfirmandindføring
Olesen
Mogensen, konfirmandstart
Mortensen
T. Jørgensen
Hansen

LØRDAG, 7. SEPTEMBER
Egernførde
15

Vogel, høstgudstjeneste

MANDAG, 9. SEPTEMBER
Kappel
17

Mogensen, spagettigudstjeneste

Danske Abba Revival Band optræder på
Sild 14. september.

Med dansk kopi-band
Sild SSF og Vesterland Ungdoms- og
Idrætsforening VUI er gået sammen
om en stor musik- og danseaften
på Sild med danske ABBA Revival
Band lørdag den 14. september.
Koncerten finder sted i ”Friesensaal/
Kulturhaus Sylt”, Am Tipkenhoog 14
i Kejtum, kulturhuset med tradition
for større musikarrangementer.

Praktisk for eventuelle deltagere fra
fastlandet er, at toget til og fra øen
også standser i Kejtum.
Billetprisen er sat til 20 euro, men
medlemmer af SSF og VUI kan nøjes
med at betale 15 euro.
Dørene åbnes kl. 18.30, fra kl.
19.30 er der opvarmning ved øens
ældste rockband Mungo Park, og

kl. 21 går Abba Revival Band på
scenen.
Efter koncerten sørger en dj for rytmer til dans med open end.
Billetter: ssf-billetten.de, 0461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset FL, sh:z Ticketcenter
FL, Reisebüro Peelwatt FL og ved
indgangen.
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DRONNINGEN HOS DE ÆLDRE

På havnen ved modtagelsen var det de helt unge men også voksne, der dominerede billedet; på Dansk Alderdomshjem som første programpunkt gjaldt det
de ældre medlemmer af mindretallet. (Foto: SPT)

En glad dronning på vej til de ældre på Dansk Alderdoms- og Plejehjem i Flensborg – efter eget ønske programmets første besøgspunkt - af respekt for mindretallets ældste og deres indsats i en svunden tid, hvor det ikke var så ligetil at være
dansk i Sydslesvig. 
(Foto: Tim Riediger)

Hendes Majestæt i samtale med ledere og beboere ved kaffen på alderdomshjemmet. 
(Foto: Tim Riediger)

Dronningen og hendes følge på vej ind på Dansk Alderdomshjem, hvor hjemmets beboere og Sundhedstjenestens ledere
tog imod. Men inden skulle der lige hilses på de små fra Vesterallé Børnehave. 
(Foto: Tim Riediger)

Kaffe og samtale
på Alderdomshjemmet
Dronning Margrethe mødte på sit besøg på Dansk Alderdomshjem en række beboere fra plejehjemmet og seniorboligerne. Ved et fælles kaffebord hørte hun om Sundhedstjenestens arbejde, og beboerne fortalte om deres liv

i mindretallet. Dronningen havde forud for sit besøg i et
interview udtrykt sin respekt for de ældre i mindretallet,
der holdt fast i det danske i en tid, hvor det bestemt ikke
altid var nemt.

Elke Riemer fortalte om mindretalstilværelsen før og nu. 

(Foto: Tim Riediger)

KONTAKT
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Lars Erik Bethge
Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller
14408 122
Internet: www.syfo.de
e-mail: info@syfo.de

Flot ser det ud, når politiets motorcykler med blå blinklys eskorterer den kielske ministerbil med den royale gæst og det
øvrige følge rundt fra programpunkt til programpunkt. 
(Foto: SPT)

Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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EN SOLSTRÅLEHISTORIE

FLENSBORG NORD

Ny præst pr. 1. oktober

På sportspladsen bag ved skolen var der forskellige aktiviteter. 

(Privatfotos)

Menighedsrådet for Ansgar Kirkes
menighed, Flensborg Nord, har
ansat cand. theol. Merethe Neldeberg Jørgensen med virkning fra 1.
oktober.
”Jeg ser i den grad frem til at tiltræde embedet i Flensborg Nord,”
siger Merethe Neldeberg Jørgensen.
”Der venter en række spændende udfordringer i forhold til både
kirkeliv og lokalsamfund, og jeg
glæder mig til at tage fat på dem
sammen med et meget engageret
og kompetent menighedsråd.”
Merethe Neldeberg Jørgensen er
53 år. Hun kommer fra et embede
som sognepræst i Askov og sygehuspræst på psykiatrisk afdeling i
Esbjerg.

”Før det var jeg i 19 år præst i to
landsogne i Åstrup og Vester Starup
i Sydvestjylland. Jeg har været glad
for arbejdet som sognepræst med
alle de forskelligartede opgaver, det
indebærer. Arbejdet som sygehuspræst har føjet nye perspektiver til
det at være præst, som har været
værdifulde. Jeg glæder mig til at
bringe mine erfaringer i spil i en ny
sammenhæng i Sydslesvig.
Jeg er gift med Dansk Kirke i Sydslesvigs provst Hasse Neldeberg
Jørgensen. Vi har tilsammen fem
voksne børn og et barnebarn. Vi
har boet i Flensborg siden 1. juni i
år og er allerede faldet godt til.”
”Det er med stor glæde, jeg kan
meddele, at DSUKs bestyrelse

har valgt at følge indstillingen fra
menighedsrådet for Ansgar Kirkes
menighed, Flensborg Nord,” siger
menighedsrådsformand Helle Wind
Skadhauge. ”Alt andet ville nu også
have undret mig, for vi har holdt
orienterings- og indstillingsmøde
med DSUKs udlandsprovst Pia
Sundbøll hhv. biskop Marianne
Christiansen. Sydslesvigprovsten er
vores nye præsts ægtefælle. Så han
har naturligt nok på ingen måde
været involveret i forløbet omkring
ansættelsen,” siger menighedsrådsformanden afslutningsvist.
Merethe Neldeberg Jørgensen indsættes i Ansgar Kirke i Flensborg
søndag den 6. oktober kl. 14.

ENGELSBY SSF-DISTRIKT

Dansk musikaften med ”Rynkerock”

På børnehavens legeplads kunne man få ansigtet malet.

Sommerfest i Askfelt
Den årlige sommerfest, i år lørdag
den 24. august, arrangeres i fællesskab af skolen, børnehaven, forældrene og SSF i Askfelt; et af flere større
traditionelle arrangementer med den
sædvanlige hjemlige atmosfære, som
altid i Askfelt.
Imponerende er også den store buffet, som alle familier bidrager til.
SSF-distriktsbestyrelsen solgte grillpølser og spenderede i år hoppeborgen. På den store sportsplads bag ved
skolen var der mange andre forskellige aktiviteter, og på børnehavens legeplads kunne man få ansigtet malet
som en sommerfugl eller superhelt.
Bogbussens besøg i forbindelse med
et arrangement i regionen er altid en
gevinst, som giver mere tid end ellers
ved de månedlige besøg; mere tid til
at snuse i bøger og film – og måske
friste til nogle ekstra udlån.
Fællesskab, hygge og fest var i fokus
i det herligste sommervejr, og ifølge
skoleleder Wolfgang Bradtke ikke
skolens 70 års jubilæum, for den
blev sidst hyldet ved 60 års fødsels-

dagen og stod ikke for tur. Under
overskriften ”Fra hønsehus til mindretalsskole” havde han forberedt en
PowerPoint-præsentation om skolens
historie og betydning for mindretallet
i regionen.
En af passagerne lød: ”Skolen (den
nye skole, som afløste ”hønsehuset”,
bygget 17.3.1951) dannede med det
samme basis for et velfungerende
dansk mindretalsliv i regionen. Undervisning, gudstjenester og fester
fyldte skolens bygninger.”
To nye klasselokaler, som for to år
siden kunne indvies, viser, at der er
brug for institutionerne og foreningslivet i Askfelt, for mindretallet er i
stadig udvikling i regionen.
Askebjerghus, hvor idrætsundervisning, møder, julebasar, teater, talentshow, mm. finder sted, blev bygget
i 1961. Her har SSFs lokale formand
Gisela Engel sammen med sin bestyrelse sat præg på aktiviteter og kultur
på stedet. Hun har stort set været
med fra start, siden sin ansættelse på
skolen for 40 år siden.

SSFs HOVEDSTYRELSE

Åbent møde i Risum
Hermed indkaldes til åbent møde
i SSFs hovedstyrelse tirsdag den
10. september kl. 18.30 på Risum
Skole, Dorfstraße 91,
25920 Risum-Lindholm.
Dagsorden:
Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes §12,
stk. 7.
Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. §6.
Valg af dirigent.
Godkendelse af protokollen fra
mødet 25. juni.

Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
Formandens beretning.
Nyt fra SSFs udvalg.
Årsmødeudvalgets beretning v/
Gitte Hougaard-Werner.
Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Tine Bruun Jørgensen.
Kulturudvalgets beretning v/ Knud
Ramm-Mikkelsen.
Udkast til SSFs inhabilitetsregler.
Forslag til mødeplan for 2020.
Eventuelt.
Lukket møde.
Der serveres et traktement.

Dansegulvet er åbent hele aftenen,
og der serveres lækker fingerfood
samt festlige drikke - med og uden
alkohol - til rimelige priser.
Der vil være live-musik med den
ægte vare: Rynkerock leverer den
rigtige musik og en medrivende
stemning.
Køb din billet som SSF-medlem for

SSW-LANDSMØDE

Tilmelding senest
i morgen, fredag
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)
afvikler sit landsmøde lørdag den
14. september fra kl. 9 i ”Hotel des
Nordens”, Alte Zollstraße 44, 24955
Harrislee
• Tilmelding til landsmødet via SSWs
landssekretariat på 0461-14408 310
eller info@ssw.de senest i morgen,
fredag den 6. september. Resolutionsforslag og spørgsmål indsendes
skriftligt ligeledes senest i morgen,
fredag.
Skulle man som delegeret være forhindret i at deltage i landsmødet, bedes
man sørge for, at der kommer et medlem fra dit distrikt som stedfortræder.
Dagsorden:
1. Åbning og velkomst
2. Valg af mødeleder
3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Dagens aktuelle emner/ landsstyrelsens beslutningsforslag
6. Formandens beretninger:
a) Politisk beretning ved landsformand Flemming Meyer
b) Beretning for regnskabsåret
2018 ved næstformand Rüdiger
Schulze
7. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne
8. Valg til landsstyrelsen i hht. vedtægterne
- Landsformand (Flemming Meyer
tager imod genvalg)
- 2. næstformand (Christian Dirschauer tager imod genvalg)
- 2. bisidder (Jette Waldinger-Thiering tager imod genvalg)
- 4. bisidder (Sybilla Nitsch tager
imod genvalg)

9.		 Resolutioner
10. Landdagsgruppens spørgetid
11. Kontingent – landsstyrelsen foreslår
uændret kontingent for 2020
12. Dato for landsmødet næste år –
lørdag den 19. september 2020
13. Eventuelt - ordet er frit
14. Afslutning

BUNDESTAGSWAHL

Der SSW-Landesparteitag wird aufgefordert, folgenden Fahrplan für die
Teilnahme des SSW zur nächsten Bundestagswahl zu beschliessen:
1. Der Landesvorstand erarbeitet eine
Bestandsaufnahme über die Vorund Nachteile einer Teilnahme zur
Bundestagswahl, die den Kreis- und
Ortsverbänden im Herbst 2019 zugeleitet wird.
2. Auf regionalen Veranstaltungen wird
im Herbst 2019 und Frühjahr 2020
ein Meinungsbild der SSW-Basis
über die Teilnahme an der kommenden Bundestagswahl eingeholt.
3. Auf einem außerordentlichen Landesparteitag im 1. Halbjahr 2020
entscheidet der SSW, ob er zur kommenden Bundestagswahl antritt.
4. Sollte dies der Fall sein wird der
SSW auf einem Landesparteitag im
2. Halbjahr 2020 seine KandidatInnen zur Bundestagswahl 2021
beschließen und auf einem außerordentlichen Landesparteitag im 1.
Halbjahr 2021 sein Bundestagswahlprogramm verabschieden.
5. Sollte es kurzfristig zu Neuwahlen
des Bundestages kommen, wird der
SSW auf einem dann sofort einzuberufenden außerordentlichen
Landesparteitag beschließen, ob er
zur Bundestagswahl aufstellt und
gegebenenfalls gleichzeitig seine
KandidatInnen wählen.

MIKKELBERG

MINDEORD

Mindes Astrid med glæde
SSFs kvinde-ældreklub i Tønning hed
i Astrid Schjødt Pedersens tid Kvindeforeningens Ældreklub.
Vi var en del kvinder, som også kom
privat til håndarbejdsaftener.
Senere foregik det i Uffe-Skolen.
Vi tog også på udflugter, og jeg husker især en tur til Inger Kølvrå.

Fredag den 13. september kl. 19.30
bliver der en dansk musikaften
med dans og ”Rynkerock” i Engelsby-Centret i Flensborg.
Kim Larsen og Gasolin, Shubidua,
TV-2, Søs Fenger, Poul Krebs, Ray
DEE Ohh.
Er man til de moderne danske klassikere, så er du her det rigtige sted.

Astrid startede altid med stolegymnastik og sang - hun elskede det.
Det er nu mange år siden, Astrid
flyttede, men vi mindes Astrid med
glæde.
På SSFs kvinde-ældreklubs vegne,
Gisela Gerdsen

Udstiller Jens Gregersen
I anledning af Foreningen Nordens
100 års jubilæum inviterer Mikkelberg i Hatsted til åbning af udstillingen ”Fugle” med billeder af maleren
Jens Gregersen lørdag den 7. september kl. 14.
Til åbningen vil der være en samtale
mellem Jens Gregersen og Ulla-Lena

Lundberg om fugle og fuglekiggeri.
Desuden underholdning ved Stormtown Jazzcompany.
Jens Gregersen er en af Danmarks
dygtigste fuglemalere og tilhører
kredsen af danske kunstnere for natur
og miljø.
Ulla-Lena Lundberg fra Åland hø-

5 euro og som ikke-medlem for 10
euro.
Tilmelding til næstformand Dorte
Jensen på dortej37@icloud.com eller
0461 9096 0565.

ÅBNING I DAG

Nordisk
Kunst Nu
Sydslesvigs danske Kunstforening
inviterer til åbning af udstillingen
Nordisk Kunst Nu på Flensborg
Bibliotek i Nørregade/ Norderstrasse 59 i dag, torsdag den 5.
september kl. 19
Der vises en kunstudstilling med
fem kvindelige kunstnere fra de
nordiske lande - i samarbejde
med Foreningen Norden og Nordisk Informationskontor.
De fem kunstnere er:
fra Sverige, Yvonne Swahn, maleri,
fra Norge, Borghild Rudfjord Unneland, installation,
fra Island, Olöf Einarsdóttir, textil,
fra Finland, Eeva Hannula, foto,
og fra Danmark, Vibeke Nørgaard Rønsbo, skulptur.
Åbningstalen holdes af den tidligere leder af Nordisk Informationskontor Anette Jensen, nu sognepræst ved Løjt-Genner kirker.
Der bliver hilsner ved direktør for
Nordisk Råd Britt Bohlin og formanden for Foreningen Norden
i Sydslesvig, fhv. kulturminister
Anke Spoorendonk.

NØRREGADE

Får kongeligt
besøg
I morgen, fredag besøger Dronning Margrethe Dansk Centralbibliotek i Flensborg, hvor hun
bl.a. skal opleve Den Slesvigske
Samling og en af bogbusserne.
Af sikkerhedsgrunde er biblioteket lukket for publikum kl. 11-16.
Men ingen behøver at blive snydt
for et glimt af Majestæten. Kom
og vær med kl. 14.45.
Biblioteket uddeler små dannebrogsflag.
Kl. 15.35 gæster Dronningen så
Flensborghus, hvor der er arrangeret afskedsreception sammen
med indbudte.
rer til de mest betydningsfulde finlandsk-svenske forfattere. Hendes bog
”Sibirien: Selvportræt med vinger”
handler om en 4 måneder lang ornitologisk rejse.
Udstillingen varer indtil 20. oktober
Åbningstider: Tors 10-13, Fre – Søn
13-17 eller efter aftale.

Flensborg Avis - torsdag den 5. september 2019
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FRA DRONNINGENS TRAVLE PROGRAM

SSFs formand Jon Hardon Hansen på vej til festmiddagen på Dannebrog hos
Dronningen. 
(Foto: Tim Riediger)

På Duborg-Skolen mødte Dronning
Margrethe en stor flok af forventningsfulde elever…

Skoleforeningens formand Udo Jessen var den anden deltager fra det danske
mindretal i festmiddagen på kongeskibet tirsdag aften. 
(Foto: Tim Riediger)

… og Johanne Juul Olsen, der med sin
tale berørte Majestæten og de andre
tilstedeværende dybt. Hun betegnede
Danmark som sit og de danske sydslesvigeres hjertehjem. 
(Fotos: Tim Riediger)

Ministerpræsident Daniel Günther, på gårsdagen nyudnævnt kommandør af
Dannebrogsordenen, entrerer kongeskibet Dannebrog.  (Foto: Tim Riediger)

På Kobbermølle Industrimuseum blev Hendes Majestæt og ledsagere (bl.a. generalkonsul Kim Andersen) modtaget af
museets formand Gerd Pickardt, borgmester Martin Ellermann, museets leder Susanne Rudloff samt af Gisela og Bodo
Daetz, idémenneskene bag og skaberne af kobbersamlingen og industrimuseet. 
(Foto: Tim Riediger)

Også foran Helligåndskirken i Flensborg havde jublende sydslesvigere indfundet
sig, bl.a. børn fra Oksevejens Skole. Her ses provst Hasse Neldeberg Jørgensen
gelejdende Dronning Margrethe ind i kirken. I baggrunden Dansk Kirke i Sydslesvigs næstformand Jochen Arndt, fra menighedsrådet Anders Molt Ipsen og (skjult)
pastor Jacob Ørsted og biskop Marianne Christensen. 
(Foto: Tim Riediger)

