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Jazz i
Egernførde
Fredag den 22. marts 
giver saxofonisten Jan 
Harbeck (foto), pianisten 
Henrik Gunde og bassi-
sten Eske Nørrelykke årets 
første jazzkoncert i Med-
borgerhuset i Egernførde. 

Soul i
Flensborg
Fredag den 22. marts kl. 
20 giver The Commit-
ments Souvenirs koncert 
på Flensborghus med æg-
te sort soulmusik.

Fest i
Vestermølle
Fra nær og fjern mødte 
de kostumerede op til fest 
og farver, idet SSF-distrik-
tet Hohn Herred havde 
indbudt til spisning, tøn-
deslagning og karaoke.

Solen over 
Sydslesvig
En del af os mødte i den forgang-
ne uge deres livs største snefnug, 
men vi vil nu alligevel holde fast 
i, at det er ved at blive forår i Syd-
slesvig. SSF er ved at ryste vinter-
kulden af sig og gøre klar til en ny 
sæson fuld af aktiviteter.

DISTRIKT SLESVIG
Den varmende sol kom i hvert 
fald frem sidste torsdag aften, da 
SSF-distriktet Slesvig holdt gene-
ralforsamling. Det er simpelthen 
fantastisk, at der er lykkedes at 
etablere en ny bestyrelse, efter at 
forgængerne i samlet trop har valgt 
at stoppe. Alle bekymringer om en 
sammenlægning med det velfunge-
rende nabodistrikt blev blæst væk.
Distriktets medlemmer har i deres 
egne rækker kunnet rekruttere en 
ny og aldersmæssigt broget besty-
relse til at føre arbejdet videre. Det 
er et sundhedstegn, som vi alle i 
Sydslesvig kan være glade og tak-
nemmelige for. Så stedfortrædende 
for alle dem, der i de sidste uger på 
generalforsamlinger er blevet valgt 
til tillidshverv, skal der herfra lyde 
et kæmpestort tillykke til den nye 
bestyrelse i Slesvig.

EU-MINDRETALSPOLITIK
Solen skinnede også i Landdagen i 
Kiel i sidste uge. CDU, SPD, Grøn-
ne, FDP og SSW fandt sammen om 
et beslutningsforslag fra SSW og 
regeringspartierne om mindretals-
politik i EU. Efter at vi er kommet 
os over chokket med de 85% til 
danske skolebørn fra Carsten-
sen-regeringen, og fejlen er blevet 
rettet, har vi efterhånden igen 
vænnet os til, at mindretalspolitik 
er noget, der får bred tværpolitisk 
opbakning.

Men det er faktisk ingen selvfølge 
i alle kroge af Europa, og derfor er 
det særdeles positivt, at et så bredt 
flertal i Landdagen ikke kun bak-
ker op om mindretalspolitikken til 
vores egne mindretal. Vi har stadig 
en fælles ambition om at påvirke 
en europæisk mindstestandard på 
området, som det også er anlagt i 
vores succesrige borgerinitiativ Mi-
nority SafePack.

SAMLIVET I 
GRÆNSELANDET

At medlemmerne af det danske 
mindretal kan se, at vi har en for-
pligtelse for denne side af vores 
arbejde, viste også debatten under 
vores frokostmøde om samlivet 
i det dansk-tyske grænseland og 
mindretallets kulturarv i lørdags.
Den ansøgning til UNESCO, 
som regeringerne i Danmark og 
Tyskland tilstræber i fællesskab, 
handler i høj grad også om, at vi 
er villige til at dele vores erfaringer 
med andre i verden. Ansøgningen 
vedrørende sikring af immateriel 
kulturarv forudsætter nemlig, at vi 
spreder vores viden til dem, der på 
den ene eller anden måde kunne 
drage nytte af det, vi har udviklet.
Ikke som en model, man bare kan 
eksportere eller pådutte andre, 
men som en værktøjskasse, der 
kan bidrage til at løse konkrete 
problemer. Vi tager et medansvar 
for at sprede den politiske forårs-
varme, vi selv nyder så godt af, til 
andre mindretal, der stadig er ude 
i kulden.
Det er fortsat en forpligtelse for det 
danske mindretal.

Jens A. Christiansen

KOMMENTAR

SSFs HOVEDSTYRELSE

Flensborg Avis - torsdag den 14. marts 2019

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

KONTAKT

IMMATERIEL KULTURARV

Spændende
indlæg og
engageret
diskussion
Der var spændende indlæg og en-
gageret diskussion ved lørdagens 
borgermøde/ frokostmøde om min-
dretallets immaterielle kulturarv, 
som SSF havde indbudt alle inte-
resserede til på Flensborghus.
Projektkonsulent Maria Lanng fra 
det Kgl. Bibliotek, SSFs general-
sekretær Jens A. Christiansen og 
historiker dr. Henrik Becker-Chri-
stensen fortalte om, hvorfor Une-
sco sikrer immateriel verdensarv, 
hvad den dansk-tyske mindretals-
ordning går ud på og hvorfor sam-
livet i det dansk-tyske grænseland 
hører med på Unescos liste.
I den efterfølgende debat blev der 
talt engageret om, hvad der er det 
danske mindretals særegne tradi-
tioner, og hvordan samlivet med 
flertallet fungerer.
Det blev tydeligt, at den dansk-ty-
ske ansøgning også peger indadtil 
og fremmer debatten om, hvordan 
mindretallet holder fast i sine tra-
ditioner og skikke og giver dem 
videre til nye generationer.
Især daginstitutioner og skoler men 
også foreningslivet spiller her en 
vigtig rolle.

leb

Borgermødet på Flensborghus i lørdags var velbesøgt - men uden unge.  (Fotos: SSF)

Et oplagt panel med projektkonsulent Maria Lanng fra det Kgl. Bibliotek, 
historikeren dr. Henrik Becker-Christensen og SSFs generalsekretær Jens A. 
Christiansen gav bolden op.

Og et lydhørt publikum agerede.

Til arbejdsmøde
SSFs formand Jon Hardon Hansen 
har indkaldt til åbent møde (undtaget 
dagsordenspunkt 11) i SSFs hovedsty-
relse tirsdag den 26. marts kl. 18.30 
på Hanved Danske Skole med flg. 
dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af for-
eningen
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtig-
hed
3. Valg af dirigent
4. Protokol fra den 22. januar 2019
5. Fastlæggelse af den endelige dags-
orden

6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Revideret regnskab 2018, revideret 
budget 2019 og budget 2020 - orien-
tering, drøftelse og godkendelse
9. Status på vedtægtsændringer v/Or-
ganisationsudvalget
10. Eventuelt
11. Lukket møde
SSFs medlemmer har taleret.
Traktement serveres.



15.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i 
Tønnsenhuset kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Lotto i 
Engelsbycentret kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Pakkelotto i for-
samlingshuset kl. 20
SSF-distrikt Ravnkær: Generalforsamling 
i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Besøg 
på Taarstedt Brauerei kl. 17 med afgang 
fra Slesvighus kl. 16.30. Spisning på re-
staurant i Slesvig kl. 19

16.
SdU: Motionsstævne 40+ på A.P. Møl-
ler Skolen kl. 13
SdU: Søsports-sikkerhedsdag i Campus-
bad kl. 18.30-21.30
SSF-distrikt Sild: 80/90’er party på Sild 
Danske Skole kl. 20

17.
Valsbøl pastorat: Generalforsamling på 
Valsbølhus kl. 12

18.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margrethe-
klub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubdag på sko-
len kl. 14.30
SSF-distrikt Hanved/ Langbjerg: Gene-
ralforsamling i Langbjerg Forsamlings-
hus kl. 19
SSW-distrikt Hanved kommune: Gene-
ralforsamling i i Langbjerg Forsamlings-
hus kl. 19
SSF Gottorp amt: Formandscafé på Sles-
vighus kl. 19.30

19.
Det Lille Teater Flensborg: ”Kvinder” 
opføres i Hjemmet kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgen-
mad i Sejlklubbben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: Generalfor-

samling på skolen kl. 15.30
Skovlund Ældreklub: Forårslotto i For-
samlingshuset Skovlund kl. 15-17
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag 
i forsamlingshuset kl. 14.30-17

20.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag 
med Henrik Skov Kristensen om ”Fan-
gelejren – Frøslev- og Fårhuslejren” på 
Flensborghus kl. 14.30
Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig: 
Generalforsamling på Restaurant St. 
Knudsborg kl. 18
Harreslev danske menighed: Kirkekon-
cert med Per Nielsen i kirken kl. 19.30
Valsbøl og Omegns Folkedansere: Ge-
neralforsamling på Valsbølhus kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsam-
lingshuset kl. 19
Ugle Herreds danske menigheder: Ge-
neralforsamling i Tarp Danske Kirke kl. 
19
SSF-distrikt Nibøl Seniorklub: Klubefter-
middag i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Tønning: Børnelotto på 
Skipperhuset kl. 15-17
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i for-
samlingshuset kl. 15.30

21.
Det Lille Teater Flensborg: ”Kvinder” 
opføres i Hjemmet kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/ Mør-
vig: Besigtigelse af FSG kl. 13.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og San-
kelmark: Generalforsamling på skolen 
kl. 19
SSW-distrikt Husby: Generalforsamling 
i Begegnungsstätte kl. 19
SSF-distrikt Gettorp:  Banko i DRK-Hu-
set kl. 19.30
SSF Gottorp amt: Biograf på Slesvighus 
kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i for-
samlingshuset kl. 15
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UGEN  
DER KOMMER

2. søndag i fasten, 17. marts, Matt. 15, 21-28
Aventoft Menighedshus, 9.30, 
Parbo
Egernførde, 10, Nicolaisen
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted, 
eft. generalforsamling
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 14, Egeris, eft. ge-
neralforsamling
Garding, 9.30, Jørgensen
Gelting, 13.30, Mogensen
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 15, Vogel
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Parbo

Rendsborg, 11.30, Nicolaisen
Satrup, 10, Mogensen, eft. gene-
ralforsamling
SL Ansgar, 10, Olesen
Tønning, 11, Jørgensen
Valsbølhus, 12, Strelow, konf.
gudstjeneste og generalforsam-
ling
Vanderup, 9.30, Strelow
Vesterland, 10.30, Hansen

TORSDAG, 21. MARTS 
Harreslev, 17, Böll, spaghet-
ti-gudstjeneste

GUDSTJENESTER

BIBLIOTEKET ANBEFALER

Hans Christian Davidsen, journa-
list og medforfatter til ”I krig og 
kærlighed – en bog om filmen og 
1. verdenskrig”, fortæller torsdag 
den 28. marts kl. 16 på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norder-
str. 59, om bogen, der udkom 
i december. Han har lavet den 
velillustrerede bog sammen med 
forfatteren Karsten Skov.
Bogen fortæller om udviklingen 
fra idé til den færdige film. Utal-
lige tråde skulle knyttes for at få 
filmen klar til den 11. novem-
ber 2018 - 100-årsdagen for 1. 
verdenskrigs afslutning. Bogen 
handler både om filmen og 1. 
verdenskrig og giver med histori-
ske billeder og informative tekster 
også et indblik i krigens forløb og 
konsekvenserne for befolkningen 
i det nuværende Sønderjylland.
Fri entré.

LL

Hils på 
Hans
Christian 
Davidsen

  DANNEBROG 800 ÅR

Med SSF Flensborg by til Tallinn
13.-17. juni - med bus og færge

Tilmelding og information: Lars Nielsen hhv. SSFs Bysekretariat:
ssfsjm@gmail.com, 0162 7380054 hhv. 0461 14408-125/-126/-127

Ændret åbningstid
Alle bibliotekets medarbejdere holder 
internt møde i morgen, fredag den 

15. marts kl. 8.30 - 11.00, hvorfor 
Flensborg Bibliotek først åbner kl. 11.

SSF HATSTED

Børn hamrer og saver
Tirsdag den 26. marts kl.  16 holder 
SSF i Hatsted træværksted for børn i 
forsamlingshuset.
Måske skal de fremstille redekasser, 
nu hvor foråret er lige om hjørnet.
Det har de tidligere gjort.
Da havde distriktets fingernemme 

næstformand Marco Nicolaisen præ-
fabrikeret dem, altså kasserne, så de 
blot skulle samles.
Børnearrangementerne i Hatsted sam-
ler ofte op til en snes børn og voksne.

ph

Jan Harbeck Trio
gæster Medborgerhuset
Fredag den 22. marts kl. 20 giver Jan 
Harbeck Trio årets første koncert i 
rækken ”Jazz på Medborgerhuset” i 
Egernførde. Tre fremtrædende danske 
jazzmusikere spiller moderne aku-
stisk jazz med et varmt, nærværende 
og personligt udtryk.
Udover saxofonisten Harbeck omfat-
ter trioen pianisten Henrik Gunde og 
bassisten Eske Nørrelykke.
Gunde er med sit nærværende og vir-
tuose spil en af de mest efterspurgte 
danske jazzmusikere, bl.a. som med-
lem af Danmarks Radios Big Band og 
en lang række mindre ensembler.
Nørrelykke farver hele bandet med 
sin unikke, minimalistiske spillestil.
Ved koncerten i Egernførde spiller 
Jan Harbeck Trio en blanding af Har-
becks egne kompositioner og udvalg-
te jazzstandards af den mere sjældne 
art. Fælles for dem er dog, at den 

stærke melodi og den til tider melan-
kolske dramatik er i centrum.
I 2008 modtog Jan Harbeck en 
Grammy for ”In the Still of the Night” 
som Årets Jazzplade, og orkestrets tre 
udgivelser har siden da været blandt 
de bedst sælgende danske instrumen-
tale jazzgrupper. Den seneste udgi-
velse ”Variations in Blue” er skabt i 
samarbejde med den amerikanske 
stjernesaxofonist Walter Smith III.
Jan Harbeck og Henrik Gunde er 
modtagere af Ben Webster-Prisen 
2018.
Arrangør: SSF.
Billetter: www.ssf-billetten.de, tlf. 
0461-14408125 - SSFs amtssekretari-
ater - Aktivitetshuset - sh:z Ticketcen-
ter - eller ved indgangen.

leb

Jan Harbeck.  (Foto: Stephen Freiheit)

Frøslev- og Fårhuslejren
Onsdag den 20. marts kl. 14.30 er 
der foredrag ved Henrik Skov Kristen-
sen på Flensborghus.
Af hensyn til kaffen bedes om tilmel-
ding senest i morgen middag, fredag 
den 15. marts, til Bysekretariatet, tlf. 
0461-14408 126, mail: flby@syfo.de.
Henrik Skov Kristensen, overinspek-
tør ved Nationalmuseet og leder af 
Frøslevlejrens Museum, fortæller om 
”Frøslev og Fårhuslejren.”
Utallige skæbner er gået gennem Frø-
slevlejren. Den var ikke en KZ-lejr, 
men for mange blev den sidste station 
før noget værre: Deportation til tyske 
lejre. Efter befrielsen blev Frøslevlej-
ren omdøbt til Fårhuslejren. Rollerne 
blev byttet om, fangevogtere blev fan-
ger og omvendt.
Entré inkl. kaffe 5 €.

Henrik Skov Kristensen. 
 (Foto: Grænseforeningen)
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THE COMMITMENT SOUVENIRS

FORÅRETs LYTTESALONER

MIKKELBERG

TØNNING MENIGHED

MIDTANGELS SENIORER

Kommer med fed soul og god stemning
Efter mere end 15 års pause er The 
Commitments Souvenirs klar igen til 
at indtage de danske musikscener og 
levere den ægte sorte soulmusik tilba-
ge til folket.
Fredag den 22. marts kl. 20 giver de 
koncert på Flensborghus med en lang 
stribe populære numre.

The Commitments Souvenirs består 
af en række erfarne og rutinerede 
musikere fra alle områder af den 
danske musikscene. Det 10 mand 
store soul-orkester præsenterer i løbet 
af deres legendariske show alle de 
kendte numre fra filmen ”The Com-
mitments”.

Arrangører er SSF & Flensburger Hof-
kultur.

BANDET
Vokal/kor: Morten Bramming, Anni 
Slot og Mette Dalgaard
Trommer: Erik Raugstad
Keys: Torben Mamsen

Bas: Peter Strunck
Guitar: Bjørn Egeskjold
Sax: Nis Hellerøe Myrtue
Trombone: Bent Aas Kjær
Trompet: Steffen Brøns

BILLETTER
www.ssf-billetten.de, tlf. 0461-
14408125 - SSFs amtssekretariater 
- Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter 
- eller ved indgangen.

leb

10 musikere på scenen: 22. marts på Flensborghus.

Med 2x Andersen
Forfatteren Benny Andersen ville i 
år være blevet 90 år. Den folkekære 
digter nåede ud til flere generationer 
bl.a. med sine viser om Svante.
Bibliotekar Lilli Bruhn læser mindre 
kendte tekster af ham - en novelle og 
nogle prosadigte. Benny Andersens 
humor skinner igennem det hele - og 
viser også slægtsskab med den store 
Andersen. 
Den 2. april er det H.C. Andersens 
fødselsdag, så hans eventyr og hi-
storier er på programmet denne dag. 

Samtidig er det i år 200 år siden, den 
da 14-årige digterspire brød op fra sin 
barndomsby Odense for at søge lyk-
ken i hovedstaden.
Tirsdag den 19. marts læser Lilli 
Bruhn tekster af Benny Andersen, og 
tirsdag den 2. april læser hun H. C. 
Andersen, begge dage kl. 15
Lyttesalonerne finder sted på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 
59.
Fri entré. Kaffe og kage kan købes.

Familie-fastelavn
Tønning danske menighed holdt 
forleden en familie-fastelavns-guds-
tjeneste.
16 udklædte børn mødte op med 
deres forældre, som til dels også var 
udklædt.
Efter en kort gudstjeneste med fælles 
fastelavnssang under postludiet var 

der kaffe og dejlige fastelavnsboller.
Derefter gik børnene »catwalk«, og 
den bedste udklædning fik en lille 
præmie.
Det var en hyggelig dejlig eftermid-
dag. 

Kerstin Pauls Bollerne smagte.

Der var sang og dans efter gudstjenesten.  (Fotos: Kerstin Pauls)

26 til grønkål
Seniorerne fra Damholm, Havetoft/ 
Satrup og Midtangel menighed var 
sidst taget til grønkålspisning i Ambi-
ente i Flensborg.

De retter en stor tak til Edel og Jens 
Møller Overgaards fondstildeling, der 
blev brugt til bussen, og til SSF for 
tilskuddet til grønkålen.
Alle 26 deltagere havde god appetit 
og en hyggelig aften.
Den 12. marts mødtes de i præstegår-
den i Satrup til en hyggeeftermiddag 
med harmonikamusik ved Karin. Der 
var som altid kaffe og hjemmebag.

Seniorerne hyggede sig på en restaurant 
i Flensborg.  (Foto: privat)

Søger leder på deltid
Mikkelberg, Center for Nordisk Kunst 
og Cricket, Hatsted, søger en dyna-
misk og engageret leder på deltid til 
udvikling af Mikkelbergs fremtid.
Mikkelbergs bestyrelse vil vægte, at 
ansøgerne:
- har interesse for og en vis viden om 
kunst og formidling af denne – og har 
gode kommunikative evner,
- ønsker at arbejde med en øget syn-
liggørelse af stedet gennem nye mar-
kedsføringstiltag og brugen af sociale 
medier,
- har kendskab til økonomistyring, 
- har erfaring med fundraising,
- er ansvarsbevidst,

- er udadvendt og opsøgende,
- behersker dansk og tysk og
- har kendskab til og interesse for 
Sydslesvig og det danske mindretal.
Kontaktperson er Birgit Holthusen, 
sekretær på Mikkelberg, tlf. 0049 
(0)4846-6604 i Mikkelbergs kontorti-
der man-tors kl. 9-13.
Ansøgningsfrist: 29.3.2019.
Ansættelse: snarest muligt.
Ansøgningen stiles per mail til: in-
fo@mikkelberg.de eller per brev til: 
Mikkelberg, Center for Nordisk Kunst 
og Cricket, Horstedter Chaussee 1, 
D-25856 Hattstedt.
www.mikkelberg.de

Mikkelberg i Hatsted søger en leder.  (Foto: Mikkelberg)
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BENNETGAARD

SSF HOHN HERRED

SSWs KVINDEFORUM INVITERER

SSW ØSTLIGE DISTRIKTER

BORGERFORENINGEN

Prof. David Nicolas Hopmann – 25. 
marts i Borgerforeningen i Flensborg. 
 (Privatfoto)

Godt tilbud til Sydslesvigs ældre
Foråret nærmer sig med raske skridt, 
og det betyder, at Dansk Sundheds-
tjeneste for Sydslesvig og hvile- og re-
kreationshjemmet i Skovshoved nær 
Vejen, Bennetgaard, atter har nogle 
gode tilbud til det danske mindretals 
seniorer.
Tilhører man det danske mindretal i 
Sydslesvig, og har man lyst eller træn-
ger til et pusterum, kan man tilmelde 
sig til et gæsteophold på Bennetgaard 
på 0461-570580.

Tilbuddet henvender sig primært til 
seniorer.
Prisen for 10 dages ophold er 200 € i 
delt dobbeltværelse og omfatter fuld 
forplejning og bustransport fra og til 
Flensborg. Ønskes eneværelse, koster 
det 50 € ekstra.
Følgende startdatoer tilbydes: 2/4, 
23/4, 7/5, 21/5, 11/6, 25/6, 6/8, 20/8, 
10/9, 5/11, 26/11.
Desuden medbringes 150 dkr. i kon-
tanter, som deltagerbidrag til arrange-

menter og aktiviteter under opholdet. 
Det forventes, at man deltager i de 
tilbudte arrangementer. 
Der kan i særlige tilfælde ansøges 
om økonomisk støtte til opholdet hos 
fonde/ legater via Dansk Sundheds-
tjeneste. 
Mere info: Dansk Sundhedstjeneste 
for Sydslesvig, Skovgade/ Waldstrasse 
45, 24939 Flensborg, info@dksund.
de, 0461-570580, www.dksund.de

Hvile- og rekreationshjemmet Bennetgaard er klar til en ny sæson med ældre fra Sydslesvig.  (Arkivfoto)

Fastelavn med fest og farver
Fra nær og fjern mødte de op til fest 
og farver i Vestermølle Danske Skole 
i lørdags, hvor SSF-bestyrelsen invi-
terede til spisning, tøndeslagning og 
karaoke.
Minimum forklædning var en hat, men 
det var der heldigvis ingen, der ville 
nøjes med. Det var tydeligt, at man 
havde glædet sig til denne sjove event, 
og alle havde gjort sig stor umage.

Minnie Mouse, spændende var Catri-
nas udklædning fra de dødes fest i Me-
xico og en veninde, der mere lignede 
rødhætte i en dæmon-udgave , bager-
ne fra Hakkebakkeskoven, guitarristen 
fra Kiss, Jack Sparrow og en vaskeægte 
Mario Cart, et par pirater samt et fanta-
stisk ærtebælg var blot nogle af de flot-
te forklædninger, som de veloplagte 
voksne havde iklædt sig.

SSFs distriktsformand Inken Flöge 
lavede cocktails, og kattekonge blev 
klovnen Monika Neumann. Angelika 
Kordes blev valgt som bedste kostume 
i hendes Kiss outfit med markant an-
sigtsmaling og oppustelig el-guitar.

ds

Festligt stemte fastelavns-voksne. (Fotos: privat)

Mon jeg kan klare den….? Man kan da prøve… Smil til fotografen…

Fagpolitisk møde
SSWs Kvindeforum indbyder til fag-
politisk møde om “Vold mod kvin-
der - er der nok beskyttelsesrum til 
berørte kvinder?” mandag den 18. 
marts kl 18 i Ejderhuset i Bydelstorp/ 
Büdelsdorf.
SSWs Kvindeforum undersøger sam-
men med deltagerne, hvorvidt kvin-
delige ofre får hjælp, og hvilke krise-
systemer der er.Målet er at finde ud 
af, hvor strukturerne kunne forbedres. 
Jette Waldinger-Thiering refererer til 
de nye retningslinjer for støtte og in-
vesteringer til kvindekrisecentre.
Ligestillingskonsulent i Rends-
borg-Egernførde amt, Silvia Kem-
pe-Waedt fortæller om aspekter om-
kring Istanbul-konventionen - Europa-
rådets konvention til forebyggelse og 

bekæmpelse af vold mod kvinder og 
vold i hjemmet - og dens realisering 
i amtet.
Andrea Gonschior, leder af kvinde-
krisecentret i Rendsborg, beretter om 
det daglige arbejde i centret.
Alle interesserede er velkomne og 
må gerne deltage i diskussionen, som 
skal bidrage til at undersøge de rets-
lige rammebetingelser og følge op på 
realiseringen og praksiserfaringer.
Der serveres en bid mad og drikke-
varer. 
Tilmelding senest fredag den 15. 
marts til Susanne Storch, 04351/ 
477158 eller sanne.storch@locomp.
de

SLN

Bytur 
med bus
SSW Østlige Distrikter inviterer til by-
tur med bus lørdag den 23. marts.
Deltagerne mødes kl. 10 ved Margre-
the Gudme-Hjemmet og tager derfra 
med bus rundt i Flensborg-Øst.
SSW-byrådsmedlem Glenn Dierking 
fortællere om byudviklingen i kvar-
teret. 
Turen afsluttes ved 15-tiden med kaf-
fe og kage.
Tilmelding til Wilma Nissen på 
36614 eller Christian Dirschauer på 
c.dirschauer@t-online.de hhv. 313 
4455.

Glenn Dierking orienterer om udvik-
lingen i Flensborg-Øst på byrundtu-
ren i bus den 23. marts.

Den selskabelige forening Borgerfor-
eningen har sikret sig en ekspert, når 
det gælder beskrivelsen af ”Danmark 
i valgåret 2019” (valg til Europa-par-
lament og Folketing), nemlig David 
Nicolas Hopmann, Valby, phd, cand. 
scient, professor mso ved Syddansk 
Universitet Odense.
Foredraget er programsat til mandag 
den 25. marts kl. 19 i Restaurant 
Borgerforeningen i Flensborg – efter 
spisningen. Den skal man senest 22. 
marts have tilmeldt sig til hos værten 
på tlf. 0461 23385.
Hopmann er gammel sydslesviger. 
Han kommer i foredraget bl.a. ind på 
de politiske forhold i Danmark, hos 
os og andetsteds, og bl.a. om folks 
(manglende) tillid til politikerne – bå-
de i Danmark og i Europa.

Danmark i 
valgåret 2019



Meddelelsen om Kirstens død kom 
til Uffe-Skolen i Tønning en torsdag 
morgen. Vi var rystede og chokerede, 
idet vi kort tid inden havde snakket 
med hende i ældreklubben og Uffes 
Kaffebar.
Kirsten Irene Schlickert kom som 
ung og nyuddannet lærer fra Haslev 
Seminarium til Uffe-Skolen i 1968. 
Fra starten af engagerede hun sig, 
ligesom mange andre lærere, i alt for-
eningsliv på Ejdersted.
Hun startede med at overtage en pi-
gespejdertrop, da hun selv har været 
spejder/ ungdomsleder. Pigespejder-
arbejdet gled over til at være en del 
af FDF-arbejdet i Tønning. Indtil sin 
pensionering var hun primus motor 
for at indøve og opføre Lucia-cere-
monien - ikke bare på skolen. Hun 
fik pigerne til at optræde ude på 
Ejdersted, ligesom hun fik alderdoms-
hjemmene til at få glæde af pigernes 
optræden.
Kirsten var lærer med stort L. Skolen 
og undervisningen var en vigtig del af 
Kirstens liv, og derfor var det natur-
ligt, at Kirsten efter sin pensionering 
i 2007 kunne findes ved katederet, 
når der var brug for en vikar på Uf-
fe-Skolen.
Da Kirsten efter et antal år sagde nej 
til vikararbejdet, tog hun fat på et 
andet centralt arbejde, som var så 
vigtigt for hende - det danske sprog. 
I mange år kunne vi på skolen nyde 
godt af de mange “skub igang-kur-
ser”, hvor elever fik en grundig ind-
føring i hverdagsdansk. Mange elever 
vil sikkert tænke tilbage på timerne 
i konferencelokalet, på biblioteket 
eller i skolekøkkenet, når de tænker 
på Kirsten.
Hun nød at undervise og opdrage 
børn og unge, ja også voksne. Dette 
vidner mange samtaler med Kirsten 
om. Hver gang Kirsten mødte et 
medmenneske, kunne man være 

helt sikker på, at hun hilste, og hun 
forventede, at denne hilsen blev gen-
gældt. Skete dette ikke, kunne man 
være helt sikker på, at det blev påtalt 
venligt og bestemt. Var det elever 
eller personalet på skolen, der havde 
fejlet, blev det ofte fulgt op med en 
kommentar, når Kirsten kiggede ind 
på lærerværelset eller på kontoret.
Uffe-Skolen var Kirstens andet hjem. 
For Kirsten var skolen stedet, hvor så-
vel børn som voksne havde et være-
sted for læring, udvikling og samvær. 
At skolen var et kulturelt centrum for 
det danske mindretal i Tønning og for 
halvøen Ejdersted, var sikkert og vist. 
Ligegyldigt hvad Kirsten kastede sig 
over af aktiviteter i mindretallet, hav-
de hun også i aktiviteten indarbejdet 
ét eller flere lokaler eller områder på 
Uffe-Skolen.
Gav lokalerne ikke de optimale betin-
gelser, eller kunne Kirsten se, at det 
ene eller andet kunne forbedres eller 
forenkles, kunne man være sikker på, 
at hun bankede på kontordøren.
Nu kunne man tro, at det var for at 
kræve en tilpasning. Nej, sådan var 
Kirsten ikke. Når Kirsten havde frem-
sat sine tanker, og disse var drøftet, 
fortalte hun, hvor hun kunne bidra-
ge. Ofte blev hendes “damer” sat i 
gang med praktiske opgaver, eller 
også blev der sat en lille indsamling i 
gang. I samarbejde med skolen blev 
der altid arbejdet frem mod en god 
løsning, alle kunne få glæde af. 
Kirsten havde sin gang på skolen hver 
eneste uge, ofte flere gange om ugen. 
Aktiviteter skulle planlægges, og det 
blev de til sidste detalje. Arbejds-
opgaver skulle fordeles, så ansvaret 
naturligt lå på flere skuldre. Overblik-
ket og den færdige plan, den havde 
Kirsten. 
Med Kirstens død har Uffe-Skolen 
også mistet en person, som er mindst 
lige så vigtig som et opslagsværk, et 

register eller database. Kirsten kendte 
mindretallet indefra og kunne trække 
de nødvendige forbindelseslinjer mel-
lem tidligere elever, deres familier og 
nuværende adresser. Det samme var 
gældende for tidligere ansatte på sko-
len. Kirsten fulgte det enkelte menne-
ske i tanke og sind - mange holdt hun 
kontakt med i skrift eller tale.
Kirsten engagerede sig derudover i 
ældreklubben, håndarbejde, kvin-
deforeningen - og skuespilkunsten 
kom heller ikke for kort. Hun var fra 
begyndelsen trofast medlem af me-
nigheden, hvor hun indtil det sidste 
var revisor.
I en periode var Kirsten også 
SSW-medlem i byrådet i Tønning, 
hvor hun gjorde et stort stykke arbej-
de for mindretallet. Der var altid et og 
andet, som kunne forbedres, ikke kun 
for mindretallet men for alle borgere i 
Tønning. De ældres forhold og mulig-
heder i Tønning var ofte et tema, der 
skulle vendes.
Forhold omkring sikringen af et godt 
sundhedssystem, handelslivet og 
gode trafikale forhold for den ældre 
generation var vigtige emner. Kirsten 
vidste, at gode skole- og uddannel-
sesforhold, attraktive arbejdspladser 
samt en i øvrigt “pæn” by, der kunne 
appellere til turisterne, ville give Tøn-
ning gode betingelser for udvikling. 
Som byrådsmedlem og som medlem 
af bestyrelsen for SSW var Kirsten 
en aktiv og trofast repræsentant for 
mindretallet. Hun udførte et stort og 
solidt politisk arbejde for den by, 
hun holdt så meget af. Med sit klare 
standpunkt blev hun respekteret i 
flertalsbefolkningen, hvilket hendes 
stemmetal til byrådsvalget også vid-
ner om.
Også i SSF-bestyrelsen var Kirsten 
aktiv. Hendes hjertebarn var Uffes 
Kaffebar en gang om måneden. Hun 
stoppede for nogle år siden, dog var 

hun altid med og kom altid med gode 
ideer og råd.
Kirsten brændte for at være redaktør 
for SSF Ejdersted amts julehefte. Al-
lerede i januar var hun i gang med at 
finde på nye bidrag og inspirationer. 
Det var en fornøjelse at arbejde sam-
men med hende også på dette områ-
de. For nogle år siden lå hun alvorligt 
syg på sygehuset og læste korrektur 
på heftet – det var ting, hun syntes 
bare skulle laves.
Vi er mange, der vil komme til at 
savne Kirsten på Uffe-Skolen. Hendes 
positive, milde, venlige og imøde-

kommende måde at være på gav 
altid en god stemning rundt omkring 
hende, når man var en del af dette 
samvær. Hun har altid været inspira-
tionsgivende. Hendes store frivillige 
arbejdskraft vil blive savnet.
Vores tanker går til Kirstens mand 
Werner samt børn, svigerbørn og bør-
nebørn.
Tak for alt, Kirsten!
Æret være hendes minde.

Uffe-Skolen,
Horst-Werner Knüppel,

Ole H. Knudsen,
Kerstin Pauls
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Ved Kirsten Schlickerts død

Kirsten var elsket af alle – såvel børn som ældre. (Arkivfoto)

Kirsten overtog ældreklubben i Tøn-
ning efter Astrid S. Pedersen - den-
gang Kvindeforeningens ældreklub.
I mange år har hun holdt styr på os 
ældre – altid optimistisk og diploma-
tisk.
Vi har haft dejlige udflugter og gode 

møder hver tirsdag.
Ældreklubben i Tønning vil savne 
hende.
Vores tanker går til hendes familie.
Æret være Kirstens minde.

Tønning SSFs ældreklub

Hun holdt styr på os ældre

Informationsaften 
om efterskoleophold

 
 

SSF Rendsborg by og 
Skoleforeningen inviterer  
Denne informationsaften henvender sig til unge 
(og deres forældre), der er interesseret i et efterskoleophold i 
Danmark.  
 
Sally Flindt-Hansen fra Rejsekontoret vil gennemgå, hvad der er 
vigtigt og hvad du skal vide, når du vil på efterskole i Danmark.  
 
Der vil komme informationer om ”prøveophold” (for at mærke, om 
man er efterskole-typen), hvad et ophold giver barnet personligt og 
ift. valg af uddannelsen.  
 
Hvordan du finder den rigtige efterskole for dig, hvad det koster 
og hvad barnet skal yde, for at eksamen på efterskolen kan 
godkendes i Sydslesvig bagefter.  
 
Vi inviterer på kaffe, te og vand. 
 
 

SSF bestyrelse 

 
 

 

Efterskole – 
og hvad så? 

 

Informationsaften 
 om 
- Prøveophold 
- Omkostninger 
- Eksamen 

 

Om 

Onsdag  

27. marts  

kl. 18 – 19.30        

i Ejderhuset 

Brandtstr. 29 i 

Büdelsdorf 

 

For at arrangementet 
kan finde sted er der et 
minimum deltagerantal 
på 10 personer, så husk 
tilmelding senest  
25. marts til SSF 
bestyrelsen ved Margret 
mannes på 
m.mannes@me.com  
eller hos Sandra Martens 
i HFO´en på Ejderskolen. 
 

 

 
Onsdag den 27. marts kl. 18 i Ejderhuset i Bydelsdorf orienterer Rendsborg 
SSF og Skoleforeningen unge og deres forældre om mulighederne, der ligger i 
et efterskoleophold. Tilmelding til m.mannes@me.com eller Sandra Martens på 
Ejderskolen senest 25. marts.

Mød forfatteren
Karsten Skov
Karsten Skov, som har skrevet de to 
romaner ”Enkeland” og ”Knacker”, 
besøger Slesvig Bibliotek mandag den 
25. marts kl. 19, Bismarcksgade 18A.
Entré 6 €.
I 2013 udkom ”Knacker”.
Den handler om frontsoldaten Esben, 
der i sin orlov i april 1917 vender til-
bage til sin gård og familie i Sønder-
jylland. Han plages af grufulde op-
levelser ved Vestfronten og beslutter 
sig for at desertere. Planen er at flygte 
til Ærø, men i stedet må han skjule 
sig på loftet på sin gård. Romanen er 
brugt som udgangspunkt for filmen ”I 
krig og kærlighed”, der havde premi-
ere i 2018.
I 2018 udkom ”Enkeland”.
Under 1. Verdenskrig er Sønderjyl-
land en del af det tyske kejserrige, 
og mange mænd indkaldes til tysk 
krigstjeneste. Sille, som bor i Broager, 
håber, at hendes mand, Traugott, er 
glemt, men det er han ikke. Først på 
vinteren 1916 må Traugott tage den 
tunge vej til skyttegravene i Frankrig.
Karsten Skov fortæller, hvordan ”En-
keland” blev til og om den røde tråd 
tilbage til ”Knacker”. Han fortæller 
endvidere om den vanskelige proces, 
det er et skrive den første roman, og 
han kommer også ind på filmen.

Karsten Skov – i Slesvig 25. marts.

Påskefrokost for alle

Vores 
urolige 
klode
Jordskælv og tsunamier udgør stadig 
voldsomme og uforudsigelige trusler 
mod liv, ejendom og infrastruktur. 
Men jordskælv holder også Jordens 
overflade ung, frugtbar og oven van-
de og afslører Jordens dybe indre.
Hør om hvordan fx høj-præcise 
GPS-målinger og radarsatellitmålin-
ger sammen med klassiske geologiske 
undersøgelser tillader bedre fastlæg-
gelse af jordskælvsrisiko.
Foredrag ved lektor Bo Holm Ja-
cobsen om jordskælv tirsdag den 
19. marts kl. 18.50 på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59 i 
Flensborg.
Foredraget livestreames fra Søaudito-
rierne i Universitetsparken i Aarhus.
Fri entré.

Foredraget er en del af ”Offentlige 
foredrag i Naturvidenskab”, som ar-
rangeres af Science and Technology, 
Aarhus Universitet og Carlsbergfon-
det samt i Sydslesvig af Dansk Cen-
tralbibliotek, Dansk Skoleforening, 
Aktivitetshuset og SSF. 
 LL

Jordskælv er som regel ret så vold-
somme. (Arkivfoto)

Kom i gang med slægtsforskning
Amatørslægtsforsker Hauke Hinrichs 
er klar med anden runde med tips 
og tricks til, hvordan du kommer i 
gang - eller videre - med at finde dine 
rødder.
Det sker i Husum Bibliotek i dag, 

torsdag den 14. marts kl. 16-18.
Tag gerne din laptop eller tablet med, 
men det er ingen forudsætning.
Arrangeret i samarbejde med SSF Hu-
sum og Omegn.

RJ

SSF Rendsborg indbyder alle sine med-
lemmer til påskefrokost fredag den 22. 
marts kl. 19 i Ejderhuset i Bydelsdorf.
Der bliver tag-selv-bord. Vil man bi-
drage med noget til maden, sig til ved 

tilmeldingen. Det koster 6 hhv. 10 
euro at være med.
Tilmelding senest 20. marts hos m.
mannes@me.com eller 0174 9316 
033.

Med friske kandidater
De helt sorte skyer over Dansk Er-
hvervsforening for Sydslesvigs fremtid 
er tilsyneladende blæst væk, for når 
medlemmerne mødes til generalfor-
samling onsdag den 20. marts kl. 18 
på restaurant Skt. Knudsborg i Flens-
borg, er der tre kandidater til den 
kommende bestyrelse, der vil lade sig 
vælge: Frank Lange, Thorsten Kjärs-

gaard og Jens M. Henriksen.
De nuværende: Formand Volker An-
dersen, næstformand Glenn Dierking 
og kasserer Sven-Olaf Christensen 
tager ikke imod genvalg.
Mødet indledes med spisning, hvorfor 
man senest i morgen, fredag den 15. 
marts, skal have tilmeldt sig på 0461 
8414-229 (Schenk/ Union-Bank).
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