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Et historisk
besøg

Dansk
musical

Klassik
sœsonstart

HM Dronningen var glad
for at møde det danske
Sydslesvig – og omvendt.
(Foto: SSF/ Tim Riediger)

Musicalen ”Lyset over
Skagen” kan om få dage
nydes in Flensborg.

Med cellisten Jian Wang
(foto) som solist åbner SSF
og Sønderjyllands Symfoniorkester deres classic-sæson 2019/20.
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KOMMENTAR

Tusind tak for besøg,
Deres Majestæt! Og tak
for hjælpen, allesammen!

Christian Juhl, MF for Enhedslisten, er udpeget til ny formand for Sydslesvigudvalget, der fremover har syv i stedet for som tidligere fem medlemmer. (Foto:
Enhedslisten)

I sidste uge har vi alle fået oplevelser,
som vi aldrig vil glemme. Den varme,
som Hendes Majestæt Dronningen
viste, mens hun i løbet af fire dage
mødte flere tusinde mennesker fra
det danske mindretal, har fået erindringen om selv det værste regnskyl
til at fordampe. Tilovers bliver mange
gode minder.
Dronningens besøg har ikke kun
været en stor fælles oplevelse, som
har styrket sammenholdet indenfor
mindretallet og vores bånd til Kongehuset. Det har også på helt uvurderlig
måde været med til at vise danskerne
i Danmark og også tyskerne, at vi er

til og at vi ikke er et lukket, forstenet
fortidslevn fra 1920. Det danske mindretal er et sprællevende og åbent
fællesskab, der er gået med tiden og
har fundet frem til en moderne identitet.
Hendes Majestæt fik vi sagt behørigt
tak for besøget på Flensborghus og
ved kajen i fredags. Men der er også
al grund til at sige tak til alle i mindretallet, der gjorde Dronningens
besøg så vellykket. Uden de mange
medlemmer, medarbejdere, forældre,
elever og børnehavebørn, som var
på pletten så mange steder og gav en
hånd, var det ikke blevet så storslået.

Hver enkelt har bidraget til den rørthed over den fantastiske modtagelse,
som Dronning Margrethe gav udtryk
for.
Når vi nu sammen med resten
af Danmark i 2020 festligholder
100-året for Genforeningen, kan vi
gøre det i vished om, at danskerne
ved, at vi syd for grænsen er en del
af det danske fællesskab. Danmark
slutter ikke ved grænsen, som Dronningen sagde forud for besøget. Hvad
mere kan vi som dansk mindretal
ønske?!
SSF

Tillykke!

Sydslesvigsk Forening (SSF) siger tillykke til Christian Juhl (MF/ EL), der
af kulturministeren netop er blevet
udpeget som ny formand for Folketingets Sydslesvigudvalg.
”Valget af Christian Juhl er en god
nyhed for det danske mindretal. Christian Juhl har som medlem af Sydslesvigudvalget altid været en konstruktiv
partner for mindretallet med dyb
indsigt i forholdene i Sydslesvig. Vi
ser frem til at fortsætte det tillidsfulde
samarbejde med ham,” siger SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen.
Samtidig takker SSF-formand Jon
Hardon Hansen den hidtidige udvalgsformand Anni Matthiesen for
samarbejdet i de forgangne år. »Anni

Matthiesen har vist en stor kærlighed
til mindretallet, så vi er meget glade
for, at hun også fortsat er medlem af
Sydslesvigudvalget og ser frem til et
fortsat godt samarbejde.« Sydslesvigudvalgets syv medlemmer forvalter
Danmarks tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på rundt regnet
500 millioner kroner om året. Det er
det eneste af Folketingets udvalg, der
selv disponerer over midlerne indenfor den økonomiske ramme.
De andre medlemmer af udvalget er
Troels Ravn (S), Anni Matthiesen (V),
Martin Henriksen (DF), Lotte Rod
(RV), Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF) og Niels Flemming Hansen (K).
leb

Flere tusinde var kommet for at takke Dronningen for besøget. (Fotos: SSF/ Tim Riediger - Flensborg Avis/ Martin Ziemer)

SSFs LANDSMØDE

Finder sted
9. november
SSF indvarsler sit ordinære landsmøde lørdag den 9. november 2019 på
Husumhus.
Landsmødet vælger i ulige år til forretningsudvalget: formand, 2. næstformand, 2. bisidder, 1. suppleant
og 2. suppleant plus til regnskabsog revisionsudvalget: formand og
yderligere to medlemmer.
De faste udvalg aflægger deres beretning over for hovedstyrelsen og
skriftligt med mundtligt supplement
over for landsmødet.

Forslag, der ønskes behandlet på
landsmødet, skal være indsendt fire
uger før landsmødet, altså inden lørdag den 12. oktober.
Den ’Blå beretning’ inkl. dagsorden, indkomne forslag og evt. bilag
udsendes mindst to uger før landsmødet, altså inden lørdag den 26.
oktober.

Majestæten viste sig på øverste dæk og vinkede farvel, mens Kongeskibet blev ledsaget ud af havnen af talrige sejlere.
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MEDBORGERHUSET EGERNFØRDE

Om maskinerne skal skiftes ud med nyt grej, er endnu ikke helt gjort op. (Foto:
Fred Witt)

Hjemsøgt af indbrudstyve
To indbrudstyve, der blev taget på
fersk gerning, har forårsaget skader
for mindst 25.000 euro ved et indbrud i SSFs forsamlingshus og sekretariat, Medborgerhuset i Egernførde,
skønner SSF-distriktsformand Fred
Witt.
Indbruddet fandt sted i weekenden.

Tyvene tømte nogle brandslukkere,
hvilket forårsagede yderligere svineri
i lokalerne.
Takket være frivillig hjælp lykkedes
det at gøre Medborgerhuset så brugbart, at en større gruppe gæster nordfra kunne huses om søndagen.

UGEN
DER KOMMER
13.
Flensborg Bibliotek: åbnes kl. 11.00
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Musikaften med dans og live-musik i Engelsby-Centret kl. 20
SSF Gottorp amt og Slesvig og omegns danske Menighed: Koncert med
Liß-Walther „Skandinavische Klänge” på Slesvighus kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Tur til ”Hochseilgarten”, Altenhof, fra Slesvighus kl. 14.30
14.
SSW: Landsmøde på ”Hotel des Nordens” kl. 9
SSF: Koncert med “Abba Revival Band” i Kulturhaus Sylt, Keitum/ Sild kl.
19.30
SSF Gottorp amt: Udflugt til Legoland fra Schleihallenparkplatz kl. 8
16.
Harreslev Ældeklub: Klubeftermiddag på skolen kl. 14.30
17.
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
18.
Lyksborg Seniorklub: Hyggeeftermiddag med foredrag ved Trine Parbo i præstegården kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Rendsborg-Egernførde og Gottorp amter samt Det Humanitære Udvalg:
Ældreeftermiddag på Slesvighus kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
19.
SSF: Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester ”Elgars cellokoncert” i
Deutsches Haus, Flensborg kl. 20
Tarp pastorat: Hyggeeftermiddag med foredrag ved Morten Mortensen om
”Stærke jyder” i kirken kl. 15
SSF-distrikt Egernførde: 4 dages tur til Bornholm 19.-22.9.
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt og Voksenundervisningsnævnet: Dansk Samtalesalon med
Lisbeth Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15 – 20.45
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SLESVIGHUS

SSF HUSUM AMT

Joachim Liss-Walther.

Nadja Busch og Miko Caspersen lytter til guidens fortælling om hueaberne.
(Fotos: Peter Hansen)

Koncert
med
nordiske
klange
I morgen, fredag den 13. september kl. 19:30 giver pianisten, pastor
Joachim Liss-Walther en koncert på
Slesvighus med titlen »Klange fra det
høje Nord« med værker af danske
komponister, blandt andre Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900),
Ludvig Schytte (1848- 1909), Leopold
Rosenfeld (1849-1909) og Victor
Bendix (1851-1926).
Undervejs fortæller Liss-Walther om
komponisterne og deres musik.
Koncerten er bragt i stand i et samarbejde mellem Slesvig og Omegns
Danske Menighed og SSF Gottorp
amt og finder sted på Slesvighus, Lolfod/ Lollfuss 89.
Der er fri entre.
Koncerten med Joachim Liss-Walther
er et supplement til foredragsrækken
»Projekt Deutsch-Dänische Gemeinsamkeiten im Grenzland«, der
beskæftiger sig med dansk-tysk kulturudveksling og fællesskab i 1000-året
for Slesvigs deling.

Det her er ingen abekat, men en kat. En los. Den kunne få lyst til endnu mere
frisk kød, så her fodres med pincet og på behørig afstand.

God tur til Skærup Zoo
En snes SSF-medlemmer fra Husum
Amt havde sidst en god tur til Skærup
Zoo ved Vejle, og blev vist allesammen en smule klogere på de vilde
dyr.
For eksempel var det nok de færreste,
der vidste, at kappucinerabe-hannen
smører sig ind i urin og hvidløg for at
gøre sig lækker for hunnen. Guiden
påstod oven i købet, at det virker.
Og hvem vidste vel, at der slet ikke er en art, der hedder panter. De

AFREGNINGENS TIME

sorte katte, som findes både blandt
leoparder og jaguarer, er simpelthen
udstyret med en pigmentfejl, lige som
albinoer.
Efter rundgang med fodring havde
deltagerne et par timer til at udforske
zoo på egen hånd.
ph

KONTAKT BEKLAGER

Fotofejl sidst
Billederne fra dronningebesøget på
sidste uges KONTAKT blev for en stor
dels vedkommende tilskrevet fotograf
Tim Riediger - grundet en kommunikationsbrist.
En del af dem er rent faktisk fotograferet af hans kollega Martin Ziemer.
Heldigvis samarbejder de to i firmaet
Nordpool.

GUDSTJENESTER

KONTAKT

13. s. e. trin., søndag den 15. september, Luk. 10, 23-37
Aventoft Menighedshus
Egernførde
FL Ansgar Kirke
Fl Helligåndskirken
FL Sct. Hans/ Herslev
FL Sct. Jørgen
FL Sporskifte
Frederiksstad
Garding
Gelting
Harreslev
Husum
Lyksborg
Rendsborg
SL Ansgar
Tønning
Vanderup
Vesterland

10
10
10
10
10
10
14
17
9.30
11.30
11.30
14
14
14.30
10
11
10
10.30

Parbo
Vogel
Kirkegaard
H. Jørgensen
Dal, høstgudstjeneste i Herslev
Egeris
Nicolaisen
Schmidt
T. Jørgensen
Mogensen
Madsen
Schmidt
Fønsbo
Vogel
Nicolaisen
T. Jørgensen
Mortensen
Hansen

Fundamentrester og mindesteler på mindestedet for koncentrationslejren Svesing. (Foto: Wikipedia)

Foredrag om retsopgøret efter
kz-lejrene Svesing og Ladelund
Den dansk-tyske arbejdsgruppe ”Harreslev Banegård”, Harreslev kommune, VHS Harrislee, Historisk Samfund
for Sønderjylland, Sydslesvigsk
Oplysningsforbund og ADS Grenzfriedensbund indbyder til et foredrag
med historikeren ph.d. Jens-Christian
Hansen om ”Afregningens time: Retsopgøret efter koncentrationslejrene

Husum-Schwesing og Ladelund”
mandag den 16. september kl. 19.30
i Harreslev Borgerhus.
Mødet indledes af borgerforstander
Heinz Petersen og afsluttes af fhv. minister og fhv. landdagsmedlem Anke
Spoorendonk.
Der serveres et lettere traktement.

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
Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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GLIMT FRA DRONNINGENS FARVEL

Flere tusinde
tog afsked
Flere tusinde mennesker var mødt op
på Flensborg havn i fredags for at se
Dronningen forlade Sydslesvig igen
med kongeskibet Dannebrog. Et stort
kor bestående af danske kor og sanggrupper fra området sang for Margrethe, der blev stående ved rælingen
for at lytte til »Hvor smiler fager den
danske kyst«. Mens flere og flere ved
kajen faldt ind i de følgende sange
- SSF havde uddelt sangblade - gled
Dannebrog langsomt fra kaj.

Dronningen stod længe på øverste dæk, efter at Dannebrog havde lagt fra kaj – nok et udtryk for, hvor meget besøget hos det danske mindretal og i delstaten
Slesvig-Holsten 3.-6. september betød for hende. (Fotos: SSF/ Tim Riediger - Flensborg Avis/ Martin Ziemer)

FLENSBORGHUS

Husherren på Flensborghus, SSFs formand Jon Hardon Hansen, gelejdede
Dronningen ind i salen til afslutningsarrangementet.

En glad majestæt og gaven, hun lige
havde fået, en kopi af et fund, et
smykke, hun dagen forinden havde
set originalen af på Danevirke.

For underholdningen den eftermiddag på Flensborghus stod bl.a. Ejderskolens
Kor fra Rendsborg.

En rørt Majestæt takker for fire dages
oplevelser bl.a. med ordene ”I er så
sandelig ikke glemt”.

Der var blomsterpiger overalt, hvor Dronningen kom i de minderige dage i
sidste uge. Stedfortrædende for dem alle ses her blomsterpigen Esther på ni år,
elev på Jørgensby-Skolen, modtage Hendes Majestæt ved Flensborghus. (Fotos: SSF/Tim Riediger - Flensborg Avis/Martin Ziemer)

Mindretallet sagde
farvel og tak for besøget
Ved en afskedsreception med 150 deltagere sagde det danske mindretal farvel
til Hendes Majestæt Dronningen og takkede for det imponerende fire dage
lange besøg i Sydslesvig. Under receptionen fik Dronningen lejlighed til at
tale med syv engagerede mennesker fra mindretallet. Desuden underholdt Ejderskolens Kor fra Rendsborg med sang, Maylis Rossberg med poetry slam og
Lene Rosenbaum og Mia Tams fra Cornelius Hansen-Skolen med sang.
Majestæten fik af samrådsformand Christian Jürgensen også på mindretallets
vegne foræret en særlig afskedsgave. Det er en forgyldt afstøbning af et smykke
fra vikingetiden, som blev fundet i nærheden af Danevirke for få år siden. Originalsmykket af kobber, som ikke er tilgængeligt for offentligheden, blev vist til
Dronningen, da hun så på fund i Danevirke Museum torsdag formiddag - uden
dog at hun kendte til gaven. Det er sat på en kæde med glasperler, som er ligesom afstøbningen lavet af vikingekunsthåndværkeren Sven Hopp og svarer til
den slags perler, man brugte, da smykket blev skabt i starten af 900-tallet.
I slutningen af receptionen greb Dronningen ordet hinsides programmet og
takkede »for disse fire helt særlige dage«. »Jeg har set frem til denne rejse, men
har overtruffet mine vildeste forventninger,« sagde hun og sluttede »I er sandelig ikke glemt«.
leb
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DANEVIRKE

Over 1000 børn fra de danske skoler på østkysten i over 20 busser og en hel
del voksne havde taget turen til Danevirke og det våde ophold der for at ople
ve et historisk moment: hilse på Dronningen.

I silende regn men med humøret i behold så HM Dronningen ledsaget af bl.a. SSFs formand Jon Hardon Hansen, SSFs
generalsekretær Jens A. Christiansen og museumsleder Nis Hardt på de dele af Porten til Norden, der endnu kan anes.
(Fotos: SSF/Tim Riediger - Flensborg Avis/Martin Ziemer)

De fik et stort dronningesmil som tak.

Våde men glade: Skolebørn fra hele østkysten til dronningebesøg på Danevirke.

Dronning Magrethe så på arkæologiske fund med museumsleder, arkæolog Nis
Hardt og kollegaerne Astrid Tummuscheit og Matthias Maluck fra Archäologi
sches Landesamt. Det havde Majestæten helt øjensynligt stor fornøjelse af.

Dronningen på Danmarks
gamle sydgrænse

Hjulpet lidt til af SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen afslørede HM Dronningen den officielle plakette for verdens
arven Hedeby-Danevirke.

Torsdag formiddag sidste uge gæstede Dronning Margrethe Danevirke
Museum, hvor hun besigtigede de
dele af Porten til Norden, som endnu
kan anes.
I et telt ved porten fortalte SSFs museumsleder Nis Hardt, hvordan den
eneste port i Danevirke blev fundet,
og at volden er meget ældre end tidligere antaget.
Derefter afslørede Hendes Majestæt
den officielle plakette for verdensar-

ven Hedeby-Danevirke. På trods af
silende regn var mere end 1000 skole- og børnehavebørn fra østkysten
kommet til volden, for at tage imod
Dronning Magrethe, der efterfølgende så på arkæologiske fund med
Nis Hardt og arkæologerne Matthias
Maluck og Astrid Tummuscheit fra
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.

KONTAKT
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FREDERIKSSTAD / RISUM

Fornemt
besøg
på
vestkysten
Torsdag eftermiddag sidste uge besøgte Hendes Majestæt Dronningen
det danske mindretal på den sydslesvigske vestkyst.
Efter en kort andagt i den historiske
Mennoniterkirke i Frederiksstad, der
også bruges af den danske menighed,
gik turen til Prinzenstraße, hvor et
hav af dannebrogsflag ventede på
Margrethe II.
I SSFs forsamlinghus Paludanushuset
mødte hun et bredt tværsnit af de
danske organisationer, institutioner
og foreninger i Nordfrisland.
I Risum-Lindholm på den dansk-frisiske skole fik Hendes Majestæt et lyslevende indtryk af de med det danske
mindretal samarbejdende frisere.
Sent på eftermiddagen holdt Dronning Margrethe pressemøde i Flensborg om bord på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun fortalte om sine indtryk fra de første tre dage i Sydslesvig.
Hun viste sig rørt over modtagelsen
og var især imponeret over mindretallets unge generation.
Dronning Margrethe gik til fods gennem menneskemængden i Frederiksstad ledsaget af bl.a. ministerpræsident Daniel Günther som paraplyholder og generalkonsulparret Kim og Birte Andersen, høje hurraråb, masser af papirflag - og glade toner af Frederiksstad-Orkestret. (Fotos: SSF/ Tim Riediger - Flensborg Avis/ Martin
Ziemer)

Hendes Majestæt er budt til bords i Panludanushuset i Frederiksstad som SSFs
og de andre danske organisationers og institutioners gæst.
Alle ville have et glimt af den høje gæst fra Danmark

Margrethe II. havde nydt samværet med de danske over en kop kaffe i Paludanushuset og forlod siden SSFs forsamlingshus flankeret af spejdere og SSFs og
SSF Husum amts ledelse.

Forventningsfulde børn
med flag overalt – trodsende vind og vejr.

Samme dag besøgte Hendes Majestæt Risem Schölj/ Risum Skole, der er den eneste skole, hvor det frisiske sprog er
obligatorisk. Dronningen mødte elever, der sang for hende, og så på et sløjdlokale. Efterfølgende mødte hun i skolens
gymnastiksal repræsentanter for det frisiske mindretal med Friisk Foriinings formand Bahne Bahnsen (t.h.) i spidsen, der
orienterede om frisernes historie og nutidens frisiske liv på vestkysten.
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SSFs FORMAND

Travle måneder med forskudsglæde
I sin beretning på SSFs første hovedstyrelsesmøde efter sommerferien i
tirsdags på Risum Skole/ Risem Schölj
så SSF-formand Jon Hardon Hansen
tilbage på nogle travle måneder.
Især Dronningens besøg har sørget
for travlhed og forskudsglæde siden
det blev annonceret i slutningen af
maj.
Han udtalte en stor tak alle som han
medvirket med at planlægge og gennemføre besøget og tog godt imod på
de mange besøgspunkter. ”De titusindvis af mennesker, som tog imod
overalt i Sydslesvig, kan ikke andet
end at have givet Dronningen en
tydelig fornemmelse af, hvor afholdt
hun er blandt de dansksindede. Ja,
danskheden slutter ikke ved grænsen.
Det gør kærligheden og den store
tilslutning til Kongehuset heller ikke,”
konstaterede SSF-formanden.

Formand Jon Hardon Hansen aflægger sin beretning. (Fotos: SSF)

INHABILITETSREGLER

En livlig diskussion udspandt sig om
et udkast til nye inhabilitetsregler for
SSF, der glaskart udelukker nepotisme, hvor flere ansatte eller folkevalgte fra samme familie på samme plan
kan skabe tvivl om uafhængigheden
og lødigheden.
Der var enighed om, at der er behov
for sådanne regler.

Blandt de aflagte beretninger på mødet var også teater- og koncertudvalgets
ved Tine Bruun Jørgensen.

Dansk musical i
topklassen
Onsdag den 25. september kl. 20
byder SSF i Tyske Hus/ Deutsches
Haus i Flensborg på en oplevelse
udover det sædvanlige. Musicalen
”Lyset over Skagen” om de berømte
skagensmalere har allerede begejstret
mere end 60.000 tilskuere i Danmark
med intense skuespilscener, store
ensemblenumre, smukt lys og de iørefaldende sange. Det er den største,
rent danske musical nogensinde, der
har haft premiere udenfor København, og den har fået fremragende
kritikker.
Lyset over Skagen skildrer fisker- og
kunstnerlivet på toppen af Danmark
ved forrige århundredeskifte. Centralt
i handlingen står vennerne: det rolige
ægtepar Anna og Michael Ancher
overfor ægteparret P.S. og Marie
Krøyer, der begge døjer med psykisk
sygdom og ikke lægger bånd på deres
store temperamenter. Helt dramatisk
bliver det, da Marie Krøyer under en
udlandsrejse til Italien forelsker sig i
den unge, svenske komponist, Hugo
Alfvén, som af nogle anses for at være en charlatan.
Lyset over Skagen bliver instrueret af
den garvede musicalinstruktør Daniel

Bohr og indeholder alt lige fra festlige
optrin til fortættende scener og romantiske ballader, hvilket tilsammen
udgør et nationalfolkeligt musik- og
sangunivers fuld af farvesymfonier og
klangpaletter.
På scenen optræder en stribe af dansk
musicalteaters ypperste navne: I
rollen som Marie Krøyer ses det nye
stjernefrø på den danske teaterscene
Silke Biranell, mens den garvede
Tomas Ambt Kofod giver liv til P.S.
Krøyer. Ægteparret Anna og Michael
Ancher spilles af Jesper Lundgaard og
Nicoline Siff Møller.
Publikum kan også glæde sig til at se
Joachim Knop, Anders Bircow og Anders Teigen i centrale roller.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.
Billetter: www.ssf-billetten.de, tlf.
0461-14408125 – SSFs amtssekretariater - Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter - Reisebüro Peelwatt, begge FL
- eller ved indgangen.

SSFs organisationsudvalg ser nu nærmere på et oplæg og udarbejder et
forslag.

Generalkonsul Kim Andersen takkede for indsats i forbindelse med HM
Dronningens besøg.

KLASSISK SÆSONOPTAKT

Elgar og Sibelius i Flensborg
Ved efterårets første klassiske
SSF-koncert i Flensborg torsdag den
19. september kl. 20 står Elgar og Sibelius på programmet. Sønderjyllands
Symfoniorkester medbringer en af
tidens mest efterspurgte solister, den
kinesiske cellist Jian Wang.

Cellosolisten Jian Wang, der siden
sin debut i Carnegie Hall i 1986 har
spillet sammen med en lang række
af verdens berømteste orkestre og
arbejdet med nogle af de største dirigenter, tager ved denne koncert livtag
med en af hovedhjørnestenene i cel-

lorepertoiret, nemlig Edward Elgars
cellokoncert.
Koncerten er Elgars sidste store værk
og blev komponeret i efterdønningerne af første verdenskrig - på et tidspunkt, hvor Elgars kompositionsstil af
mange betragtedes som umoderne og
gammeldags. I modsætning til hans
lyriske og passionerede violinkoncert
er den mere reflekterende og elegisk
i sit udtryk.
SSF-koncerten i Tyske Hus/ Deutsches Haus, der dirigeres af chefdirigent Johannes Wildner, afrundes med
Jean Sibelius’ 2. symfoni. Sibelius påbegyndte kompositionen af symfonien i vinteren 1901, kort tid efter han
havde haft en succesfuld uropførelse
af ”Finlandia”. Sibelius sagde selv om
symfonien, der blev færdigkomponeret i 1902, at den var som en ”sjælelig tilståelse”.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening.
Billetter: www.ssf-billetten.de, tlf.
0461-14408125 – SSFs amtssekretariater - Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter - Reisebüro Peelwatt, begge FL
- eller ved indgangen.
leb

Cellosolisten Jian Wang.

SSF HUSUM

Hamre og buer
var et hit
At støbe thorshamre og skyde med
bue var et hit blandt børnene, da SSF
Husum og Omegn forleden var på
udflugt til Danevirke.
Omkring halvdelen af turens deltagere var børn, og at støbe hamre af 400
grader varmt flydende tin var vældigt
spændende. Tin er et forholdsvis
blødt metal, så efterfølgende kunne
de slå mønstre i dem med en hammer
og en kørner.
Siden lærte de lidt om bueskydning,

og også det var de vældigt optagne
af.
Turens program omfattede også en
rundgang ved voldanlægget, hvor en
guide fortalte om volden og Porten
til Norden og Danevirkes betydning
gennem tiderne.
Madpakkerne blev indtaget i forsamlingshuset på samme matrikel.
ph
Jakob Hinrichs har vist lidt af en Robin Hood i sig. (Foto: Andre Lambertsen)

