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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Tønder
venter

Historikere
til
Sydslesvig

SSW arrangerer en studietur til Tønder (foto:
Wikipedia) for at høre
om kommunens måde at
håndtere social-, sundheds- og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer på.

Læs mere på KONTAKT side 2

BANGLADESH-KREDSEN

Digt frit

Spil Dansk udskriver en
fællessang-konkurrence
i 2020 i anledning af
75-året for Danmarks befrielse.

(Foto: Spil Dansk)

Historisk Samfund for
Sønderjylland har henlagt
sit årsmøde med offentligt foredrag ved Henrik
Becker-Christensen (foto:
Grænseforeningen) til Jaruplund Højskole.

Læs mere på KONTAKT side 3

Læs mere på KONTAKT side 4

FORÆLDRE-INITIATIV

Glæde over
skoleåbning
Bangladeshkredsen i Sydslesvig
glæder sig over, at kostskolen i
Bangladesh er i gang igen.
Det kom til udtryk på kredsens
generalforsamling den 3. april.
Efter flere år på standby kan
man nu tage fat på ny.
Ifølge formanden Morten Mortensen kunne kredsen være stolt
over, at den i 2018 havde sendt
36.500 euro til kostskolen.
Det er penge, som er givet fra
privatpersoner/ fjernfaddere og
menigheder, og som er overskuddet fra genbrugsbutikken
Banglashop i Nørregade/ Norderstrasse i Flensborg.
Kredsen glæder sig over ad denne vej at kunne hjælpe fattige
børn i et fattigt land. Og efterlyser både nye faddere og hjælpere til genbrugsbutikken.
MM

AKTIVITETSHUSET

Påskelukket
Aktivitetshuset in Nørregade
i Flensborg har reduceret åbningstid 10. og 11. april (10-16)
og 12. april (10-14) og holder
komplet lukket (for folk uden
nøgle til huset) 15.-22. april (ingen vejledning i værkstederne
og nul service til møderne).

25 sangglade til sang-/ koraften med Inga Lausen og Bente Lange i Ejderhuset i Bydelsdorf. 

(Privatfoto)

25 sangglade til sangaften
Torsdag sidste uge mødte 25 sangglade mennesker op i Ejderhuset i Bydelsdorf, hvor Inga Lausen og Bente
Lange afholdt en sangaften/ koraften.
Det var efter opfordring fra nogle forældre, hvis børn synger i Ejderskolens

Kor i Rendsborg.
Der var både unge og ældre, kvinder
og mænd, der i fællesskab havde et
par hyggelige timer sammen.
Efter lidt opvarmning gik Inga og
Bente i gang med at indstudere to-

stemmige sange. Det var sange, som
Ejderskolens Kor har sunget igennem
de sidste år.
Man kan ikke sige andet, end at det
faktisk lød ret godt, når man tager i
betragtning, at det var første gang,

og der var alt fra rutinerede sangere
til nogle, der ikke kan læse noder og
som ikke synger så meget/ slet ikke.
Flere af deltagerne håber nu på, at
Inga og Bente har tid og lyst til at tilbyde flere sangaftener/ koraftener.

VESTKYSTKULTUR

Sæsonslut med glad swing
fra swingende strenge
Fredag den 26. april kl. 20 runder
SSF sin Vestkystkultur-sæson af med
en gang glad swing på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad.
Det er Rascal Swing Trio, tre fra
Rascal Swing Band, der spiller op, og
det er folk, der ved, hvordan man får
en violin til at le.
Swing havde sin storhedstid sidst i

Trefjerdedele af The Rascal Swing
Band: Rascal Swing Trio 26. april i
Frederiksstad.

1930 og beskrives som en variant
af jazz, men med en egen rytmisk
spændstighed. Men næsten et hvilket
som helst stykke musik kan spilles
- og bliver spillet - i swing-arrangement.
Rascal Swing Band består af de fire
musikere: Lasse Høj Jakobsen - vokal/
violin, Jens Christian Kwella – leadguitar, Jon Noe – rytmeguitar, og
Torben Bjørnskov – bas. Men ved
koncerten i Frederiksstad kommer
kun tre af dem, og de udgør Rascal
Swing Trio.
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SSW-STUDIETUR

Noch ein freier Platz
Ein Platz ist noch frei beim Dänischkurs für Anfänger des SSF Rendsborg
und der dänischen Erwachsenbildung
Voksenundervisningen i Sydslesvig,
der am Dienstag, den 23. April beginnt.
Und zwar um 17 Uhr im Ejderhuset
in Büdelsdorf.
„Dansk i Ejderhuset“ findet an 10
Spätnachmittagen statt - jeden Diens-

Til social-,
sundheds- og
arbejdsmarkedspolitisk besøg i
Tønder

tag 17-18 Uhr.
Start: 23. April – und dann am 30.4.,
7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6.,
18.6. und am 25.6.
Lehrerin ist Thora Harbeck.
Gebühr: 34 € + 2,50 € für Kopien.
Plus Unterrichtsmaterial.
Anmeldung und Information: harbeckthora@yahoo.de

SSW-landsforbundet inviterer til et
social-, sundheds- og arbejdsmarkedspolitisk besøg i Tønder kommune lørdag den 27. april kl. 9-14 med
afgang fra Exe i Flensborg.
Med amtskonsulent Bodo Neumann
som rejseleder kommer deltagerne i
studieturen til at se nærmere på implementeringen af kvindelige migranter i det danske samfund, og hvad
Danmark er bedre til, når det gælder
om at få flygtninge m/k integreret på
arbejdsmarkedet.
Grethe H. Nielsen, direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed i Tønder, og Jan Voss Hansen, formand for
Arbejdsmarkedsudvalget samme sted,
orienterer.
Tilmeldelse senest 20. april til bodo.
neumann@ssw.de

Tønder – en af 96 kommuner
i Danmark. 
(Wikipedia)

SSF EGERNFØRDE

FRIISK FORIINING

Friesischer
Nachmittag
Der nächste friesische Nachmittag, zu dem die Friisk Foriining
alle Mitglieder über 60 einlädt,
findet am heutigen Donnerstag
um 14.30 Uhr statt; in der Friesenhalle in Risum-Lindholm.
Anmeldungen an Ilwe Boysen,
04671-6024154.
Neue Teilnehmer sind willkommen.

FRASCHE EEFTERMADI

E Friisk Foriining lååsit åle lasmoote ouer 60 tu en meekliken
eeftermadi, än törsdi, di 11. önj
e gjarsmoune am e kl. huulwe
trii önj e Friesenhalle önj Risem-Lunham.
Följk koon ham önjmalde bai
Ilwe Boysen, 04671-6024154.

UGEN
DER KOMMER
13.
SSF og Mittendrin Veranstaltungsgesellschaft mbH: Koncert med Hugo
Helmig i Max, Flensborg kl. 19.30
15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
16.
Borgerforeningen: Dronningens
fødselsdag markeres på Dansk Alderdomshjem kl. 18.45
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Sejlklubbben i Tønnsenhuset
kl. 9
Skovlund Ældreklub: Dronningens
fødselsdag markeres i forsamlingshuset kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17

17.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Menighedspleje: Møde i Ansgarsalen kl. 14.30
18.
Valsbøl pastorat: Påskemiddag på
Valsbølhus kl. 17.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i
forsamlingshuset kl. 15
HEER DRÅÅWE WE ÜS
11.
Friisk Foriining: Frasche eeftermadi
för åle lasmoote ouer 60 önj e Friesenhalle am e kl. huulwe trii

Fiskekursus for børn
Er du mellem 6 og 12 år, og har du
lyst til at stå tidligt op og lære at
fiske, så er dette tilbud lige sagen,
skriver SSF Egernførde i en indbydelse målrettet på de helt unge.
Lørdag den 21. april mødes fiskeglade unge til et fiskekursus kl.
6.30 ved Medborgerhuset i Egernførde og følges i privatbiler til en
fiskesø, hvor der fiskes til klokken
12.
Derefter går turen tilbage til Medborgerhuset, hvor der klokken
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GUDSTJENESTER
Palmesøndag, 14. april, Matt. 21, 1-9
Bredsted, 10, Parbo
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Jørgensen
FL Sct. Hans, 10, Dal, kaffe
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 11.30, Kirkegaard
Husum, 15, Vogel
Hørnum, Skt.Thomas, 11.30,
Hansen
Lyksborg, 14, Fønsbo
Medelby Skole, 9.30, Strelow

SSF Egernførde indbyder de 6-12-årige morgenfriske til fiskekursus.

(Ill.: SSF Egernførde)

Rendsborg, 11.30, Brask, kirkekaffe
Ravnkær, 11.30, Nicolaisen
Skovlund Forsamlingshus, 11,
Strelow
SL Ansgar, 10, Nicolaisen
Tarp, 10, Mortensen
Tønning, 11, Jørgensen
ONSDAG, 17. APRIL
Mårkær Børnehave, 10, Mogensen
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12.30 venter en grillpølse og en
sodavand i haven.
Desuden kan (bedste)far og (bedste)mor komme og hente børnene,
overvære slutceremonien og selvfølgelig også spise en grillpølse.
Deltagergebyr 6 euro.
Tilmelding senest den 20. april til
Britta Jöns på berta.dittmann@web.
de eller fra klokken 16 på 043549969470.

HANNE BAY LÜHRSSEN

Udstiller i
Hobro
Mariagerfjord Kunstforening gør opmærksom på, at dens to udstillinger i
”Kunstetagerne” på Store Torv i Hobro - smykker af flensborgske Hanne
Bay Lührssen og skulpturel samtidskunst med værker af Søren Behncke,
Maiken Bent, Rose Eken, Jens Chr.
Jensen og Hartmut Stockter - kan ses
til og med fredag den 26. april.
Der er gratis adgang man-fre 9-18,
ons 11-18, lør 9-13, søn- og helligdage lukket.

SSF RENDSBORG

Linedance-eftermiddag
- hurtig tilmelding ønskes
I samarbejde med Voksenundervisningen og instruktør Annemarie
Wichmann-Hansen inviterer SSF
Rendsborg by til en hyggelig eftermiddag med linedance og fællesspisning lørdag den 27. april kl. 13-17 i
Ejderhuset, Brandtsgade 29, Bydelsdorf.
På programmet står dans med workshop i to afdelinger, fællesspisning/
buffet i pausen og fælles oprydning
som afslutning.

Man medbringer drikkevarer til eget
forbrug samt en lille ret eller kage til
en fælles buffet.
Pris 10 euro inkl. kaffe/te.
Minimum 12 deltagere.
Der bedes om omgående tilmelding
a.h.t. kursets gennemførelse.
Spørgsmål og tilmelding: annemarie@
wichmann-hansen.com eller sekretariatet 04331-4388077.
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SLARAFFENLAND?
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HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND

I marts 1919 sendtes en dansk-slesvigsk delegation til fredskonferencen i Paris. F.v.: Andreas Grau, Nis Nissen, Emil
Glückstadt, H.D. Kloppenborg-Skrumsager, H.P. Hanssen, Niels Neergaard, Alexander Foss, C.V. Bramsnæs, P. Munch
og H.N. Andersen. Bag de to sidstnævnte ses sekretæren Helm Petersen. 
(Foto: Museum Sønderjylland ISL)

Årsmødet 2019 syd for grænsen

Lars Olesen tager virkeligheden under lup.

Lup på
virkeligheden
Danmark opfattes af mange både
i mindretallet og blandt vore tyske
naboer som et slaraffenland, hvor
man svælger i SU, hvor ældreplejen
er i top, hvor sygehusvæsnet fungerer
upåklageligt, hvor der står almindelig
respekt om folk, der lever af almindeligt hæderligt arbejde.
Men er det stadig virkeligheden i det
lille, hyggelige land?
Det sætter forfatteren og debattøren
Lars Olsen under lup, når han torsdag
den 25. april kl. 19.30 gæster Husum
danske bibliotek.
Lars Olsen har skrevet ni debatbøger,
hvor han går tæt på skævhederne i
det danske samfund.
Om en af dem, Eliternes triumf, skrev
Ekstrabladets politiske kommentator,
Hans Engell: ”Det kan godt være, at
klassekampen er aflyst, men klassesamfundet består. Det er en bog, politikere og meningsdannere har godt
af at læse inden næste oprør fra de

vælgere, der føler sig udenfor og talt
henover”.
Olsen har også tidligere gjort sig bemærket i debatten i Danmark ved at
problematisere, hvor stor en del af
Folketingets medlemmer, der er hentet direkte fra ministeriers og partiers
embedsværk og ind i det politiske
uden nogensinde at have været murersvende eller drevet en købmandsbutik.
Med afsæt i sin seneste bog, Det
forsvundne folk, drager Olsen denne
aften også sammenligninger mellem Danmark og Tyskland og viser
eksempler på, at Danmark i nogle
sammenhænge er blevet overhalet eller har ladet sig overhale - når det
gælder social sikring.
Entreen er 10 euro.
SSF Husum Amt og Husum danske
bibliotek står bag aftenen.
ph

Årsmødet for Historisk Samfund for
Sønderjylland holdes i år syd for
grænsen: lørdag den 27. april kl. 1316 på Jaruplund Højskole.
100-året for 2020 markeres med et
foredrag af fhv. generalkonsul Henrik
Becker-Christensen om det slesvigske
spørgsmål på Fredskonferencen og i
Versaillesfreden januar-juni 1919.
Årsmødet begynder med foredraget.
Efter kaffen er der generalforsamling.
Med de slesvigske spørgsmål i fokus
er alle velkomne til årsmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland den
lørdag på Jaruplund Højskole, Lundvej/ Lundweg 2 i Jaruplund/ Jarplund.
Det slesvigske grænsespørgsmål blev
afgjort som en del af fredsslutningen
mellem de allierede og Tyskland efter
Første Verdenskrig. Fredskonferencen
mødtes i Paris i januar 1919.

Foredraget handler om konferencens håndtering af det slesvigske
spørgsmål. Det kommer bl.a. ind på
forelæggelsen af den danske regerings ønsker over for konferencens
timandsråd og arbejdet i den belgisk-danske kommission, den slesvigsk-danske delegations modtagelse
og Dannevirkebevægelsens lobbyarbejde for en sydligere grænse.
Foredraget belyser endvidere de slesvigske artikler i Versaillesfreden af
28. juni 1919.
Efter generalforsamlingen er der rundvisning på Jaruplund Højskole.

GENERALFORSAMLING

Efter foredrag og spørgsmål er der
kaffepause.
Derefter holdes generalforsamling i
Historisk Samfund for Sønderjylland

med følgende dagsorden:
1.) Valg af dirigent
2.) Styrelsens beretning ved formand
Hans Schultz Hansen - og godkendelse af samme
3.) Kassererens beretning og godkendelse af samme
4.) Fastsættelse af kontingentet for det
kommende år
5.) Valg til styrelsen. På valg er Henrik Skov Kristensen, Carsten Porskrog
Rasmussen, Henrik Posselt og Mette
Pilgaard.
6.) Valg af revisorer. På valg er Jørn
Andersen og Olaf Krag
7.) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før
mødet)
8.) Eventuelt
klc

HUSUMHUS

Havedag i
Husum
SSF Husum og Omegn fejrede i fredags forårets komme ved at give de
grønne arealer bag Husumhus en ordentlig omgang.
Børn og voksne fra distriktet nyder
hvert år samværet i frisk luft, hvor de
får ryddet op og plantet nyt, så gården
tager sig præsentabel ud.
Der blev luget og beskåret og plantet,
og bagefter spiste man hotdogs sammen og hyggede sig.
ph
Andre Lambertsen studser hækplanterne ved Husumhus´ ventilationscentral. 
(Fotos: Peter Hansen)

Hauke Hinrichs er på sporet af ukrudtet i blomsterbedene bag forsamlingshuset.

EN KOMMENTAR

Et entydigt opdrag
Om strukturdebatten i mindretallet
skriver Udo Jessen og Birgit Jürgensen-Schumacher, formand hhv. næstformand i Skoleforeningen:
Fællesrådet er Skoleforeningens øverste myndighed. Demokratiske beslutninger, der træffes på fællesrådsmøderne, skal accepteres af alle, selvom
man ikke er enig.
Fællesrådet har næsten enstemmigt
givet Skoleforeningens Styrelse et
mandat i forhold til strukturdebatten. Ikke et eneste af de fremmødte
fællesrådsmedlemmer stemte for, at
Skoleforeningen på nuværende tidspunkt skal fortsætte strukturdebatten
under den præmis, at man skal arbejde hen imod en stor forening. Kun
ganske få stemte for at bevare alt,
som det er nu, og cirka 95 procent af

fællesrådsmedlemmerne stemte for at
»Skoleforeningen skal medvirke til,
at der foretages en juridisk afklaring
af organisationsmulighederne – med
evt. økonomiske konsekvenser og at
forvaltningscheferne i samarbejde
afdækker evt. effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer«. Det
er et resultat så tydeligt, som det kan
være.
Afstemningen er et nej til en ekstern strukturundersøgelse, men den
er ikke et nej til strukturforandring.
Forskellen er, at i en ekstern strukturundersøgelse er det et firma udefra,
der ser på det samlede mindretal.
Derimod ønsker Fællesrådet, at de
politiske aktører i mindretallet til deres arbejde med strukturdebatten får
en juridisk afklaring af mulighederne,

og at forvaltningslederne skal se på
effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer.
Når ledende personer i andre mindretalsorganisationer, uden i øvrigt at have været til stede til fællesrådsmødet,
betvivler, at afgørelsen er blevet taget
på et veloplyst grundlag og mener, at
Skoleforeningens Styrelse på mødet
har skabt frygt, nedgør det Fællesrådet som et myndigt folkevalgt organ.
Vejen frem til den beslutning, som
Fællesrådet har truffet omkring strukturdebatten, har været lang. Formuleringerne af de tre valgmuligheder har
været kendt i flere måneder.
Fællesrådsmedlemmerne har haft
mulighed for at diskutere indholdet
og konsekvenserne af de tre forslag i
to omgange på tolv regionale fælles-

rådsmøder og det ordinære fællesrådsmøde i sidste uge. Alle har haft
mulighed for at lytte, spørge ind til og
blive hørt. Der har været en god dialog, som det også bør være tilfældet i
en demokratisk organisation.
Når Flensborg Avis i indledningen af
en artikel mener, at Fællesrådet inden
afstemningen blev præsenteret for et
skrækscenarie, holder det ikke i virkeligheden.
Det blev udtrykkeligt sagt i starten af
fællesrådsmødet i Slesvig, ligesom på
de regionale fællesrådsmøder, at Skoleforeningens Styrelse ikke kommer
med en indstilling. Skoleforeningens
næstformand Birgit Jürgensen-Schumacher nævnte et scenarie, som før
har været fremme i diskussionen: at
en ny fælles struktur er ensbetydende

med, at Skoleforeningens Fællesråd
afskaffes, og at det ikke længere vil
være forældrene alene, der træffer
beslutninger for mindretallets skoler
og dagtilbud.
Samtidig sagde Skoleforeningens
formand Udo Jessen, at man på nuværende tidspunkt ikke ved, om det
kommer til at gå i denne retning,
fordi hele processen er åben. At kalde
dette for et skrækscenarie, der har
haft indflydelse på valgresultatet, er
nærmest absurd.
Skoleforeningens Fællesråd har givet
Styrelsen et entydigt opdrag.
Lad os komme i arbejdsmodus.
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KONKURRENCE

ET GODT TILBUD

Alle opfordres til at deltage i en sangskriver-konkurrence og skrive den sang, som danskerne skal mødes omkring ved det
landsdækkende ALSANG 2020. 
(Foto: Spil Dansk)

Digt frit og vind 45.000 kr.
Lyrikere og komponister kan godt
begynde at sætte gang i de kreative tankestorme, for nu udskrives
en sangskriverkonkurrence med to
usædvanligt lukrative præmier.
Det er ALSANG 2020, der efterlyser
en fantastisk fællessang. Den skal
synges overalt i Danmark ved store
sangarrangementer i og omkring 4.
maj 2020. I de dage fejres 75-året for
Danmarks befrielse, og det er derfor
oplagt at udbrede en helt ny sang,
som alle kan mødes omkring.
Under 2. Verdenskrig – og især i
efteråret 1940 – mødtes ca. 720.000
mennesker til hundredvis af alsangsstævner over hele landet. De kæmpe
fællessang-arrangementer blev af
mange opfattet som en slags dansk
protestbevægelse mod besættelsesmagten.
ALSANG 2020 er Danmarks største
fællessangsprojekt, som vil samle alle
borgere i en musikalsk fejring af friheden, fremtiden og demokratiet.

DET FRIE ORD

Ordet og refrænet er også frit for
deltagerne i konkurrencen. Først skal
der findes en tekst til den nye sang,
og den poetiske vinder belønnes med
45.000 kr. Når teksten er udpeget,
følger anden etape af konkurrencen:
komponister kan derefter byde ind
med en melodi til vinderteksten.
Komponisten, der begejstrer juryen
mest, vil ligeledes modtage 45.000

ALSANG 2020

Hvem skal skrive sangen, der kan
samle en stor del af den danske
befolkning ved ALSANG 2020?
Det bliver afgjort ved en ambitiøs
konkurrence, hvor der er 90.000
kr. på højkant til en tekstforfatter
og en komponist.

kr. for sin indsats.
Hjemmesiden www.alsang.dk er
lanceret.
Teksten skal afleveres via hjemmesiden senest den 4. maj 2019. Vinderteksten offentliggøres 11. juni.
En uge senere udskrives melodikonkurrencen, og ophavsmanden
til den bedste komposition afsløres
i forbindelse med Spil Dansk Ugen
2019, som finder sted 28. oktober til
3. november.

KONTANT ANSPORING

”Vi håber virkelig på, at vi får skabt
en helt ny fællessang-klassiker. Intet
mindre,” siger Jørgen Thorup, formand for Spil Dansk. Han fortsætter:
”For at det skal lykkes, må vi kunne
tiltrække de bedste lyrikere og musikskabere, og derfor tilbyder vi attraktive præmier.
Fra Spil Dansks side har vi ikke
kunnet identificere en hjemlig sangskriverkonkurrence i nyere tid, hvor
præmien for at skrive en tekst eller
en melodi var på et lignende højt niveau. Forhåbentlig vil det mobilisere
landets dygtigste og mest ambitiøse
tekstforfattere og komponister, så vi
til sidst kan præsentere en slidstærk
og flot fællessang,” siger Jørgen
Thorup.
Sangteksten skal handle om frihed.
Der er frit slag, hvad angår indhold.
Men teksten må gerne kredse tematisk og metaforisk om frihed, fællesskab og demokrati. Og den kan
eventuelt sætte erfaringer fra besættelsestiden ind i et nutidigt perspektiv,
så der bliver tale om en moderne
fællessang.

FAKTA

ALSANG 2020 er Danmarks største
fællessangsprojekt, som vil samle alle
borgere i en musikalsk fejring af friheden, fremtiden og demokratiet.
Langt de fleste af fællessangarrange-

menterne vil foregå den 4. maj 2020
og i dagene omkring som en markering af 75-året for Danmarks befrielse
i 1945.
ALSANG 2020 er workshops, konkurrencer, undervisningsprojekter og
fællessangsarrangementer i hele landet 2019-2020.
ALSANG 2020 arrangeres i samarbejde med en række større landsdækkende organisationer, kommuner og
medier.
Der er særlige støttepuljer, som skal
bruges til at engagere mindre sangvante borgere, så de kan opleve,
hvad fællessang kan.
Der præsenteres sangkonkurrencer
for skoler og professionelle sangskrivere.
Skoler og uddannelser kan online
trække på gratis undervisningsmateriale til fagene dansk, historie, musik
og samfundsfag.
ALSANG 2020 opfordrer foreninger,
kulturinstitutioner, skoler og virksomheder til på egen hånd at stå for
fællessangsarrangementer.
Alle kan deltage, og ALSANG-arrangementer indtastes i en kalender på
www.alsang.dk
ALSANG 2020 er skabt og udviklet af
Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk. Projektet er
støttet af Nordea-fonden med over 8
mio. kr.
Spil Dansk er projektleder og koordinerer ALSANG 2020.
DR har andel i projektet via medier,
kor og orkestre.
Man kan læse mere om alsangens
betydning for danskerne under 2. verdenskrig på www.danmarkshistorien.
dk

KONTAKT

Projektkoordinator Astrid Vadgaard
Christensen, ALSANG 2020: +45
2442 0671/ info@alsang.dk.

DELTAG GRATIS

To sangskriver-seminarer
Få ekstra input og inspiration fra en
række prominente oplægsholdere,
til når du skal skrive din sangtekst og
deltage i konkurrencen om Danmarks
nye fællessang om frihed.
Spil Dansk tilbyder, at du gratis kan
deltage i ét af to sangskriver-semi-

narer af en halv dags varighed. Her
sættes perspektiver på både friheden
og fællessangen.
Deltagelse i seminaret er gratis, men
tilmelding er nødvendig.
Seminaret afholdes to steder:
København, Vartov, 24. april, 13.30

- 18.00.
Viborg, Hald Hovedgaard, 26. april,
15.00 - 19.30.
Tjek programmet og tilmeld dig på
alsang.dk

ROMAN-ANALYSE

Treffen im Nordfriisk
Instituut
Die Arbeitsgruppe Sprache und Literatur des Nordfriisk Instituut trifft sich
am Sonnabend, 13. April um 14 Uhr
im Nordfriisk Instituut in Bredstedt.
Im Mittelpunkt steht der Roman „MitDas Buch fasziniert. 

(Foto: Claas Riecken)

tagsstunde“ von Dörte Hansen, der
durch Impulsreferate und Diskussionen analysiert werden soll - auf Friesisch oder Plattdeutsch.
Die Leitung des Treffens übernimmt
die Vorsitzende der AG, Jule Homberg.
Anmeldung unter Tel. 04671-60120.

Johan Borups Højskole ligger ved Frederiksholms Kanal nær Christiansborg.

(Alle illl.: Højskolens hjemmeside)

Højskolen er et kunstnerisk mødested med seks kreative linjer: Design, Arkitektur & Kunst, Forfatter, Dokumentarfilm, Teater & Scenekunst, Musik & Sangskrivning, samt en række spændende valgfag.

Eleverne er typisk mellem 18-30 år og kommer fra hele Norden.

Højskoleophold –
midt i København
Kære unge sydslesvigere!
Jeg har en invitation til unge kreative
i det dansk-tyske grænseland, som
kunne drømme om at komme til København og gå på højskole.
A.P. Møller Fonden har nemlig besluttet at stille et antal stipendier til
rådighed for unge i det dansk-tyske
grænseland, som vil gå på Johan Borups Højskole i København.
Stipendiet dækker et helt semester
med undervisning, materialer, studierejse, måltider, samt et tilskud til
husleje på 4000 kr. pr. måned.
Vores elever finder selv et værelse
ude i byen – det plejer at gå nemt
med at finde et værelse, da der er stor
udskiftning omkring studiestart.
Højskolen ligger ved Frederiksholms
Kanal lige overfor Christiansborg og
er et kunstnerisk mødested med seks
kreative linjer:
Design, Arkitektur & Kunst, Forfatter,
Dokumentarfilm, Teater & Scenekunst, Musik & Sangskrivning, samt
en række spændende valgfag.
Vores elever er typisk mellem 18-30
år og kommer fra hele Norden.
I kraft af vores beliggenhed midt i
hovedstaden har vi nogle af landets
dygtigste undervisere og gæstelære-

re. Skolen er også et kulturhus med
koncerter, talks og ikke mindst vores
egen litteraturfestival Höst.
Johan Borups Højskole er et hjem,
mens man går her: Skolen er åben fra
kl. 8.15 om morgenen til kl. 22 om
aftenen, og vi har morgensamling,
morgen-, middags- og aftensmad hver
dag, samt masser af aftenarrangementer på skolen. Det er med andre ord
en højskole med alt, hvad det indebærer, blot uden at eleverne sover på
skolen. Man kan læse mere om højskolen på vores hjemmeside https://
johanborups.dk
Her er også et direkte link til ansøgningsproceduren: https://johanborups.dk/unge-i-det-dansk-tyske-graenseland/
Ansøgningsfristen er 1. maj, og vores
efterårshold begynder 1. august 2019.
Man er altid velkommen til at komme
forbi skolen til et uforpligtende besøg
og evt. en højskolefrokost.
Skriv til marianne@borups.dk for en
rundvisning.
Højskolen dækker rejseomkostninger
op til 500 dkr. med offentlig transport.
Marianne Gellert

