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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Humoristisk

Klassisk

De drages

På mandag gæster Folketeatret Flensborg teater
med ”Livet – hvor svært
ka’ det være?”, der følger
to gamle venner gennem
deres livslange venskab –
baglæns. (Foto: Gudmund
Thai)

”3 x Henrik” kalder Sønderjyllands Symfoniorkester koncerten i Flensborg
i morgen, fredag kl. 20
i Tyske Hus/ Deutsches
Haus. På billedet er der
to af dem. (Foto: Patricio
Soto)

Der var masser af tilstrømning til de 52
arrangementer, SSF Drage-Svavsted tilbød sine
186 medlemmer i 2018; i
snit deltog 52. Efter generalforsamlingen sidst var
der kålbuffet. (Foto: Peter
Hansen)

Læs mere på KONTAKT side 3
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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS
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SSF/OPLEV SYDSLESVIG

DR Big Band og norske
Marius Neset i Flensborg
Fredag den 1. marts kl. 20 kommer
Danmarks Radios berømmede bigband til Flensborg sammen med den
norske jazzkomet Marius Neset. Den
32-årige saxofonist og komponist er
ifølge britiske The Guardian ”et af de
hotteste europæiske jazz-talenter i
mange år”.
Marius Neset stammer fra Norge
men har fast base i København, hvor
han på én gang er en unik del af det
danske jazzmiljø og en ny, original
stemme i international jazz. Hans
særlige kombination af blændende
teknik, virtuos improvisation og en
enorm genremæssig spændvidde har
gjort ham kendt som ”den nye Jan
Garbarek”.
Med superlativer som ”sensationel”
og ”hot” i international jazzpresse,
en norsk Grammy og en nominering
til Nordisk Råds Musikpris i bagagen
kan Neset i dag rejse verden rundt,
både med egne bands og som feteret
gæstekunstner.
Nu er det lykkedes at få DR Big
Bands og Marius Nesets travle kalendere til at gå op, så publikum
i Flensborg kan opleve det norske
jazzfænomen i en koncert, der byder
både på højdepunkter fra Nesets kometkarriere samt et nyt, større værk
skrevet specielt til DR Big Band.
Arrangør: SSF og SdU.
Billetter: www.ssf-billetten.de, 046114408125 - SSFs amtssekretariater
- Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter eller ved indgangen.

Mindretallets og Grænseforeningens fælles stand på Ferie for Alle-messen i
Herning sidste år. Standen i år præges af Danevirke som UNESCO-verdensarv.

(Foto: SSF)

Til turist-messe i
Herning også i år
Det er nu det 9. år - siden 2011, at
Sydslesvigsk Forening deltager på Ferie for Alle-messen i Herning og laver
reklame for Sydslesvig og det danske
mindretal under brandet "Oplev
Sydslesvig" – i år fra fredag den 22.
til søndag den 24. februar (fredag og
lørdag 10-18, søndag 10-17).
Og som altid drager en flok frivillige
fra mindretallet sammen med SSF- og
GF-medarbejdere til messebyen for at
lave reklame for danskheden syd for
grænsen.
Messebesøgende kan møde det danske mindretal i Hal C (Danmarksferie-hallen), stand 2510 og få gode
ideer til udflugter og oplevelser i det
nordlige Slesvig-Holsten.
I år er der fokus på Danevirke som
UNESCO-verdensarv.
Interesserede kan også informere sig
om mulighederne for "grænseløse
venskaber" mellem deres barn/ børn

leb

Den norske jazzkomet Marius Neset
(32) - sammen med DR Big Band - i
Flensborg 1. marts.
(Foto: Lisbeth Holton)

og et barn/ børn fra Sydslesvig: http://
www.feriebarn.dk/
Der vil også i år være øl- og romsmagning: "Danmarks bedste øl"
(Flensburger) og Braasch-rom - sponsoreret fra de to firmaer.
Og ved mindretallets lykkehjul kan
man teste sin viden om Sydslesvig/
Sønderjylland og vinde små gaver
(slik, t-shirts, Danevirke-katalog og
andet).
Oveni kan de besøgende være med
i en konkurrence/ quiz, hvor der kan
vindes et weekendophold i Sydslesvig
på kursuscentret Christianslyst. Der
udloddes to weekendophold for hver
to personer.
Det er Sydslesvigsk Forening, der
sammen med Grænseforeningen står
for standen.
http://www.ferieforalle.dk/
ta

MIKKELBERG

Søger leder på deltid
Mikkelberg, Center for Nordisk Kunst
og Cricket, Hatsted, søger en dynamisk og engageret leder på deltid til
udvikling af Mikkelbergs fremtidsplan
på kunstområdet.
Mikkelbergs bestyrelse vil vægte, at
ansøgerne:
- har interesse for og en vis viden om
Mikkelberg i Hatsted søger kunstnerisk leder på deltid.

(Foto: Mikkelberg)

kunst og formidling af denne – og har
gode kommunikative evner,
- ønsker at arbejde med en øget synliggørelse af stedet gennem nye markedsføringstiltag 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 kontortider man-tors kl. 9-13.
Ansøgningsfrist: 29.3.2019.
Ansættelse: snarest muligt.
Ansøgningen stiles per mail til: info@mikkelberg.de eller per brev til:
Mikkelberg, Center for Nordisk Kunst
og Cricket, Horstedter Chaussee 1,
D-25856 Hattstedt.
www.mikkelberg.de
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”GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE” SSW-INFO OG -KURSER

SSW-arbejdsgruppe inviterer til
gåhjemmøde

Politisk videreuddannelse

SSW-arbejdsgruppen ”grænseoverskridende samarbejde” indbyder til et
gåhjemmøde, hvor der gøres ”Status
på danskundervisning i offentlige
skoler i Sydslesvig” torsdag den 28.
februar kl. 17– 19 i den store sal på
Flensborghus, Nørregade/ Norderstr.
76 i Flensborg.
SSW-arbejdsgruppen sætter sammen
med Region Sønderjylland-Schleswigs kulturkoordinator Anne Mette

SSW har udsendt et nyt kursus- og
servicehefte, den såkaldte ”Værktøjskasse for kommunalpolitikere” med
et alsidigt kommunalpolitisk kursusprogram.
Kursustilbuddet udsendes primært
digitalt, ledsaget af en stak ”spilleregler”, omfattende partiets vedtægter,
forretningsorden, voldgiftsdomstol,
vejledning for gennemførelse af møder/ generalforsamlinger, og kontaktadresser.

landssekretariatet som hvert år gennemføre yderligere arrangementer,
kurser eller informationsmøder efter
aktuelle behov.”

stem baseret på værdier, der fremmer
fællesskabets velfærd. Det er et værktøj til forandring på det økonomiske,
politiske og sociale niveau.”

BEHOV

AUF DEUTSCH

KURSERNE

OPSTART

Olsen fokus på, hvor langt bestræbelserne for at fremme danskundervisningen i de offentlige skoler i
Sydslesvig er kommet, og diskuterer,
hvad der skal til, for at alle i regionen
både taler dansk og tysk, SSWs langsigtede mål.
Alle er velkomne.
Martin Lorenzen

SPORSKIFTE MENIGHED

Generalforsamling 3.3.
Sporskifte danske menighed indkalder til generalforsamling med
kirkekaffe søndag den 3. marts efter
gudstjenesten, der begynder kl. 14 i
Det Danske Hus i Sporskifte.

Dagsordenen følger vedtægterne:
Beretninger, drøftelse af samme, valg
til menighedsrådet, eventuelt, oplyser
pastor Thomas Hougesen og formand
Kay von Eitzen.

UGEN
DER KOMMER
22.
Flensborg Ældreklubben Duborg:
Hygge med kaffe og hjemmebag på
Flensborghus kl. 14.30
SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Deutsches
Haus Flensborg kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/
Mørvig: Portvinsaften i menighedshuset kl. 19
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Tarup:
Generalforsamlinger i Taruphus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Engelsby: Plattysk teater i Engelsbycentret AFLYST
SSF-distrikt Klaustorp-Pris: Generalforsamling i Christianshus kl. 19.30
SSF-distrikt Rendsborg by: Grønkålsspisning i Lindenhof, Borgstedt kl. 19
SSF-distrikt Bøglund: Lotto i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Kappel: Generalforsamlinger på Kaj Munk-Skolen
kl. 19
23.
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted
amter: Vestkystkultur – koncert med
Greta Schenk på Husumhus kl. 20
SdU: BADminton CAMP for 10-13
årige i Husum Børne- og Ungdomshus 23.-24.2.
Den Slesvigske Kvindeforening: Højskoledag på Jaruplund Højskole kl.
15
25.
SSF: Folketeatret med ”Livet – hvor
svært ka´ det være?” på Flensborg
Teater kl. 20
Dansk Centralbibliotek og Jaruplund
Højskole: Forfatteraften med Karsten
Skov på Flensborg Bibliotek kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubeftermiddag på skolen kl. 14.30
De danske foreninger i Jaruplund,
Veding og Sankelmark: Hyggeaften
på skolen kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Tarp/ Jerrishøj:
Generalforsamlinger på Treneskolen
kl. 18.30
26.
Store Vi Kvindeforening: Lotto og
hygge i skolens forhal kl. 19.30
Sønderbrarup Seniorklub: Rundvisning på skolen kl. 15

SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17.00
Sønderbrarup Menighed: Sangaften
med Hans Jacob Jessen i menighedslokalet i Satrup kl. 19
SSF-distrikt Dannevirke: Vi mødes
ved ”Mehrgenerationshaus Tilo”,
Slesvig, Lolfod 48, kl. 19
Dansk Centralbibliotek, Dansk Skoleforening, Aktivitetshuset, SSF Gottorp
amt + Århus Universitet: Offentligt
foredrag i naturvidenskab ”Klimaændringer – den danske vinkel” i Slesvig
Roklub kl. 18.50
27.
Sydslesvigs Museumsforening: Generalforsamling på Danevirke Museum kl. 18
Flensborg SSF-distrikt Engelsby:
Generalforsamling i Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Agtrup: Generalforsamlinger i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Garding: Generalforsamling i børnehaven kl. 19.30
med spisning kl. 20
SSF-distrikt Bøglund: Møde for de ældre i forsamlingshuset kl. 14.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i
forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag
i Ansgarsalen kl. 14
28.
Det Lille Teater Flensborg: ”Mens vi
venter på Godot” i Hjemmet, Flensborg kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Flensborg
Nord: Besøg hos virksomheden
”Trixie” i Tarp, fra Ansgar Kirke i privatbiler kl. 14
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sporskifte: Generalforsamlinger i Det
Danske Hus kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Filmaften med ostemad i Møllebro Forsamlingshus kl. 19
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for
de ældre hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i
forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt og Voksenundervisningsnævnet: Dansk Samtalesalon
med Lisbeth Bredholt Christensen på
Slesvighus kl. 19.15 – kl. 20.45

DANSKE GUDSTJENESTER
Seksagesima, søndag 24. februar, Mark. 4, 1-20
Bredsted, 9.30, Parbo
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 10, Dal, kaffe
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 19, Vogel
Hanved, 10, Böll
Harreslev, 11.30, Böll
Husum, 15, Vogel, kirkekaffe
Kappel, 11, Mogensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 11, Parbo
Rendsborg, 14.30, Brask, kaffe
SL Ansgar, 10, Olesen
Store Vi kirke, 11, Strelow

Sørup sognekirke, 9.30, Mogensen
Tarp, 9.30, Strelow
Tønning, 14.30, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen
TORSDAG, 21. FEBRUAR
Harreslev, 17, Böll, spaghettigudstjeneste
Lyksborg, 17, Fønsbo, familiegudstjeneste
FREDAG, 22. FEBRUAR
FL Sct. Hans, 18, Dal, spaghettigudstjeneste
Egernførde, 19.30, Brask, andagt
m. konfirmanderne

SSW-formand Flemming Meyer skriver om kursusprogrammet:
”Landsforbundet fremlægger med
glæde kursus-programmet for 2019.
Det meget høje aktivitetsniveau fortsætter fra år til år, og 2019 er ikke en
undtagelse for de mange aktive medlemmer i kommune- og amtsråd.
Derfor har vi igen lagt vægt på, at
programmet er fagligt vedkommende,
men også indeholder mere ”afslappende” elementer som f.eks. studierejser til Berlin og Tønder.
Ud over det foreliggende program vil

SSWs landsforbund tilbyder kurser
og informationsmøder til kommunalpolitikere efter behov. Henvendelse
til SSW-sekretær i Slesvig-Flensborg
amt, Bodo Neumann, 04621-25022
eller bodo.neumann@ssw.de
Lørdag den 9. marts kl. 12-17 på
Flensborghus, Nørregade/ Norderstr.
76, 24939 Flensborg, er der opstart
med en introduktion ”Gemeinwohl-Ökonomie/GWÖ” – en workshop
ved Jutta Hieronymus og Gerd Lauermann, GWÖ Hamburg.
SSW skriver:
”Vores nuværende økonomiske system står på hovedet. Pengene er
blevet målet i sig selv, i stedet for at
være et middel til det, der virkelig
tæller: et godt liv for alle.
„GWÖ“ refererer til et økonomisk sy-

SSF EJDERSTED

Sonnabnd, 9.März, 12-17 Uhr, Flensborghus, Flensburg: Introkursus in
”Gemeinwohl-Ökonomie/GWÖ” mit
Jutta Hieronymus und Gerd Lauermann, GWÖ Hamburg.
„Unser jetziges Wirtschaftssystem
steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum
Selbst-Zweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt:
ein gutes Leben für alle.
Was also ist Gemeinwohl-Ökonomie/
GWÖ?
„GWÖ“ bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist. Sie ist ein
Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene“, schreibt der SSW dazu.
Tilmeldelse inden/ Anmeldung bis
4.3.: bodo.neumann@ssw.de

SSF SATRUP-HAVETOFT

Sølvnål til
Annegret Wulff
Fredag den 15. februar - på SSF-distrikt Satrup-Havetofts generalforsamling i Hostrup - fik distriktets trofaste
og engagerede medlem Annegret
Wulff overrakt SSFs sølvnål for mange
års upåklagelig indsats for foreningen,
både på distriktsplan som på amtsplan.
lt

Der blev spist…

SSF SKT JØRGEN-MØRVIG

780 medlemmer
SSF-distrikt Skt Jørgen-Mørvig i Flensborg har aktuelt 780 medlemmer, oplyser formand Lars Nielsen; ikke 724
som skrevet på KONTAKT sidste uge.
I 2018 var der 22 nye distriktsmedlemmer på bundlinien.

… og der blev spillet god musik…
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Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
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Bernd Engelbrecht

… og der blev danset. 

(Fotos: Kerstin Pauls)

Amtsfest med højt humør
Der var ikke én ledig plads fredag aften sidste uge, da SSF Ejdersted havde
indbudt sine medlemmer til amtsfest
med grønkålsspisning og dans på
Uffe-Skolen i Tønning. Køkkenperso-

Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller
14408 122
Internet: www.syfo.de
e-mail: info@syfo.de

nalet Henning og Sandra havde tryllet
fantastisk mad til de fremmødte, og
bagefter var der dans til musik med
Rainer Martens & Band.
kp

Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.

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
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FODBOLDGLADE TIL KAPPESTRID
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FOLKETEATRET BYDER PÅ

Fair sport i
Kejtumhallen

De dygtige spillere fra ”Reinhards Drenge 1” sammen med ”Young Boys”
fra VUI og stævneleder Kaj Andersen. 
(Fotos: Walter Johannsen)

Alle, der er betænkelige ved den
omsiggribende kommercialisering inden for sporten, ville have
godt af at overvære lørdagens 23.
fodboldstævne i Kejtumhallen på
Sild i anledning af, at det er 23
år siden, at den danske skole og
foreningerne fik deres egen lille
idrætshal i Kejtum.
Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening med Kaj Andersen i spidsen havde inviteret fodboldglade
mænd i alle aldre og fra forskellige ligaer til at deltage i en fair og
sportslig kappestrid.
Desværre måtte et hold melde afbud på grund af sygdom, og andre
måtte af samme grund aktivere
nogle spillere, der ellers ville have
tilbragt lørdagen foran fjernsynet
med ”Bundesligafodbold”.
Slesvig IF og VUI stillede med
rene foreningshold, ellers fortæller holdnavnene lidt om deres
brogede sammensætning. Her skal
nævnes ”Westerland Rote Erde”,
”Reinhards Drenge 1 og 2”, ”VUI
Young Boys” og det sammensatte
hold ”Morsum/ VUI”.
Det hyggelige og venskabelige udfoldede sig ikke alene på og uden
for banen, men fik et ekstra tand,
når folk samledes i foyeren for
at konsumere kioskens tilbud af
spiseligt og drikkeligt. Højdepunkt
for det hyggelige og venskabelige
kunne opleves i foyeren, da de
sidste havde taget bad og kom
ud fra omklædningsrummene for
at få en sidste vand, øl eller/ og
hotdogs.
Dommerne var igen Holger Carstensen og Pascal Hübler, og stævneledelsen havde Daniel Thürk og
Kaj Andersen.
Vinderne blev i herresenior ”Reinhards Drenge 1”, og i senior-oldboys-rækken vandt ”Rote Erde”.
Walter Johannsen

Spillerne fra ”Rote Erde” glæder sig over førstepladsen i senior-oldboys-rækken.

Vennerne Tom og Alex, spillet af Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard.

(Foto: Gudmund Thai)

En humoristisk
og underfundig
baglæns tur
gennem livet
Mandag den 25. februar kl. 20 kommer det københavnske Folketeatret til
Flensborg Teater med stykket ”Livet –
hvor svært ka’ det være?”, der følger
to gamle venner gennem deres livslange venskab. Det kommer der en
poetisk og humoristisk fabuleren over
livets forskellige stadier ud af.
Publikum følger vennerne Tom og
Alex, spillet af Henrik Lykkegaard og
Niels Ellegaard, fra de dør til deres
allerførste møde i barndommen. Historien fortælles nemlig baglæns, så
det begynder altså med døden - så er
det triste også ligesom overstået.
Så følger en række genkendelige livs-

kapitler: Fra senilitet, over modenhed
og ældregymnastik, midtvejskriser og
absurde bodelinger.
Historien fortsætter kronologisk baglæns med karriere, familie, den store
kærlighed og livets tilfældigheder.
Derefter de grænseløse ungdomsdrømme, den spirende seksualitet og
løfterne om evig troskab - sværget
med blod! Og så slutter det selvfølgelig med begyndelsen.
Arrangør: SSF.
Billetter: www.ssf-billetten.de, 046114408125 - SSFs amtssekretariater
- Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter eller ved indgangen.

AKTIVE KVINDER SILD

Gode til at møde op

Den nye er identisk med den gamle bestyrelse. 

(Foto: Peter Petersen)

Når der møder 14 ud af 36 medlemmer op til generalforsamlingen, så
er det i Aktive Kvinder Sild. Sket ved
generalforsamlingen den 5. februar i
Kejtumhallens klublokale.
Formand Erika Henningsen kunne
berette, at der ud over deres ugentlige
sammenkomster med håndarbejde
og hyggesnak var en hel del arrangementer, kvinderne stod for.
Desuden er kvinderne altid parate til
at hjælpe i de andre foreninger, især
når det drejer sig om salg af kaffe og
kager.
Både formandens beretning og regnskabsberetningen blev godkendt.
Valget blev hurtigt overstået; der var
genvalg til alle poster.
Det kommende års arbejde blev der
brugt nogen tid på at diskutere, idet
der var en del forslag. Aktiviteterne
går fremover mere i retning af at
fremstille marmelade, likør, marinerede sild, o.s.v.

Desuden er der planer om en udflugt
til Danmark til et sønderjysk kaffebord for at få inspiration til selv at
arrangere sådan et på Sild.
Efter den officielle del blev Giselas
lækre grønkålsuppe serveret.
Og en personlig bemærkning: Det
var igen en oplevelse at være jeres
ordstyrer; jeg kunne tydeligt mærke,
at I vil noget!
Peter Petersen
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SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER I MORGEN

Biblioteket anbefaler
Bibliotekarerne Carina Pabst og Lene
Lund præsenterer nye, gode bøger,
som netop er ankommet til biblioteket. Man kan låne bøgerne efter præsentationen.

Fri entré.
Det sker på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, torsdag den
28. februar kl. 16

HUMANITÆRT UDVALG

”Vi spiser sammen”
Lørdag den 2. marts kl. 12 i Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte, Gl.
Husumvej/ Alter Husumer Weg 220,
spiser SSFs Humanitære Udvalg sammen med alle, der har lyst.
Udvalget opfordrer til at møde op til
en hyggelig middag i godt selskab.
Der bliver serveret grønkål med det
hele. Afsluttende nydes en kop kaffe
med en småkage.

Pris inkl. kaffe: 12 euro.
Drikkevarer til maden kan købes til
rimelige penge.
Bindende tilmelding senest tirsdag
den 26. februar på 0461 14408 126
eller flby@syfo.de.
Beløbet indbetales på SSFs konto IBAN: DE96 2152 0100 1000
002247 mrk. ”Vi spiser sammen”.

SYDSLESVIGS MUSEUMSFORENING

Generalforsamling på
museet
Nis Hardt, formand for Sydslesvigs
Museumsforening, har indkaldt til generalforsamling onsdag den 27. marts
kl. 18 på Danevirke Museum.
Dagsordenen følger vedtægterne og
indeholder beretninger, indkomne
forslag, det fremtidige arbejde, kontingent, valg og eventuelt.

Forslag sendes til formanden.
Der bydes på et lettere traktement.
Hardt minder om, at medlemmerne
betaler deres kontingentet på 10 euro
for 2019 på konto IBAN: DE44 2152
0100 0000 021 0192 / BIC UNBNDE21XXX

HUSFLIDSKREDSEN

Generalforsamling 5.3.
Tirsdag den 5. marts kl. 20 er der generalforsamling i Dansk Husflidskreds
Sydslesvig i foreningslokalet på Oksevejens Skole i Sporskifte.
Dagsordenen følger vedtægterne
med beretninger, drøftelse af samme
samt - indkomne forslag og valg af
formand (p.t. Walter Schneider), kasserer (p.t. Eske B. Kjems) og bisidder
(p.t. Helmut Wullf) samt revisorsup-

pleant (p.t. Bente Schneider) – samt et
afsluttende ”eventuelt”.
Forslag, som ønskes behandlet, skal
være formanden Walter Schneider,
Twedter Feld 76, 24944 Flensborg, i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Husflidskredsen er vært ved en kop
kaffe / te og en ostemad.
Der er alm. klubaften kl. 19- 20.

WOCHENEND-INTENSIVKURSUS

„Dänisch“ in Holtenau
Einen Wochenend-Intensivkurs „Dänisch für Anfänger mit Vorkenntnissen“ bietet die dänische Abendschule
„Dansk Voksenundervisning“ im
dänischen Versammlungshaus Holtenau, Westenhofstr. 8, an.
Und zwar Freitag, 29.3. 17-21 Uhr,
Sonnabend, 30.3. 9-15.45 Uhr und
Sonntag, 31.3. 9-15 Uhr.

Kursgebühr: 70 € inklusiv Lernmaterial und Getränke (Kaffee, Tee,
Wasser). Auskunft und Anmeldung
bei Mette Salomo, 0431-323708,
mettesalomo@aol.com. Mit der Anmeldung wird die Kursgebühr fällig;
sie ist bis 8.3. auf Konto IBAN: DE47
2152 0100 0003 0119 09, SSF Holtenau, zu überweisen.

To af tre Henrik´er til morgendagens koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Flensborg. Tredje Henrik er dirigenten, der ikke er med på billedet.
(Foto: Patricio Soto)

Sprøde slag og bløde strygere
”3 x Henrik” kalder Sønderjyllands
Symfoniorkester koncerten i Flensborg i morgen, fredag den 22. februar
kl. 20 i Tyske Hus/ Deutsches Haus.
Orkestrets to percussionister Henrik
Cornelius Hansen og Henrik Termansen får mulighed for at slå sig løs
som solister i et kendt værk af Anders
Koppel. Desuden spilles værker af
Larsson, Barber, Grieg og Mozart.
Ved pulten står den tredje Henrik, dirigenten Henrik Vagn Christensen.
Aftenens hovedværk stammer fra
danske Anders Koppel. Den inter-

nationalt anerkendte komponist og
musiker har skrevet musik i mange
forskellige genrer; fra filmmusik til
symfoniske værker. Koppels stykke
for vibrafon og marimba blev oprindeligt komponeret til det danske
succesband Safri Duo i 1990 og senere også skrevet i en orkesterversion.
Det er denne Toccata for vibrafon,
marimba og orkester, som Sønderjyllands Symfoniorkester med dets
tre Henrik’er opfører denne aften.
De to udgaver af værket, som Henrik
Cornelius Hansen betegner som ret

vanskeligt at spille men også ”fedt,
velskrevet og sjovt”, er i dag kendt og
spillet over hele verden.
Til denne koncert opføres desuden
tredje sats af Lars-Erik Larssons Pastoral-suite opus 19, Samuels Barbers
Adagio for strygere, To elegiske melodier af Edvard Grieg og Mozarts
Symfoni nr. 41.
Arrangør: SSF.
Billetter: www.ssf-billetten.de, 046114408125 - SSFs amtssekretariater
- Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter eller ved indgangen.

mandens beretning med bl.a. at fortælle om situationen i List, hvor SSW
har været med til at spænde ben for
Skoleforeningens salg af den tidligere
børnehavebygning og personalebolig
ved at stemme for en såkaldt ”Veränderungssperre” for arealet. Skoleforeningen har sendt en klage vedr.
kommunens beslutning, og den er nu
blevet behandlet, og kommunen har
fået medhold.
Manfred Koch holder fast i sit standpunkt, at børnehaven bør genåbnes
– uden børnehave dør mindretallet
i List. I øjeblikket flytter mange børnefamilier til List, og kommunen
har problemer med at tilbyde det
nødvendige antal børnehavepladser,

bemærkede han.

SSF & SSW SILD

SSW fik ny formand
Traditionen tro holdt SSF og SSW på
Sild den 12. februar deres generalforsamlinger i forlængelse af hinanden.
Fremmødet var pænt, dog var de
ansatte i mindretallet med en enkelt
undtagelse ikke repræsenteret. Det
gav anledning til en ordmelding fra
SSW-formand og byrådsmedlem Peter Erichsen, som udtrykte skuffelse
over åbenbart manglende interesse
for det frivillige arbejde hos dem, der
tjener deres gode løn som bl.a. lærere
og pædagoger i øens danske institutioner.

SSF

SSF-formand Astrid Petzold-Detlefsen
havde dog nogle positive bemærkninger til bl.a. børnehaven, skolen
og fritidshjemmet. Hun sagde i sin
beretning, at det danske arbejde på
øen fungerer udmærket, fordi der er
et godt samarbejde om fælles arrangementer.
Medlemstallet i SSF er stigende og er
nu på 386. Kasseberetningen doku-

menterede også på sin egen måde, at
der er god gænge i foreningen.
Bestyrelsen har planlagt at invitere
til en dansk poetry-slam-aften, og
den 16. marts bliver der diskotek på
skolen med dansk musik og musik fra
80erne og 90erne.

VALGENE

Peter Petersen og Nicole Westendorf
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
Astrid Petzold-Detlefsen og Inge Bennör blev genvalgt og fortsætter som
hhv. formand og bisidder.
De nye bisiddere blev Christa Kaplan,
Britta Hansen og Janne Handt.
Amtsformand Elsbeth Ketelsen fra
Agtrup ønskede foreningen på amtets
vegne held og lykke med arbejdet
fremover.

SSW

Efter en kort pause, hvor der blev
serveret små bidder mad, kunne Sibilla Nitsch, medlem af kredsdagen,
lede forsamlingen gennem SSW-ge-

neralforsamlingens dagsorden. I sin
formandsberetning nævnte Peter
Erichsen blandt andet partiets arbejde
for at realisere en skaterpark på byens
stadion – et projekt som SSW har
initieret.

IMOD SALG AF
LIST BØRNEHAVE
SSW-næstformand og viceborgmester
i List, Manfred Koch, supplerede for-

NY FORMAND

Peter Erichsen ønskede ikke at fortsætte som SSW-formand. Ny formand
blev byrådsmedlem Christian Fin
Ingwersen. Næstformand er Manfred
Koch, og Jörg Sonntag er kasserer.
Bisiddere blev Klaus Jensen, Peter
Erichsen, Mareike Duncker og Ewa
Katharina Rahn. Foreningens medlemstal er på 109.

SSW I AMTET

Sibille Nitsch sluttede generalforsamlingen med at fortælle lidt om arbejdet i amtet. Hun kom bl.a. ind på
sagen omkring Susanne Rignanese,
som efter sidste valg skiftede til SPD
i kredsdagen. Endvidere fortalte hun
om et initiativ fra SSW-Ungdom, der
går ud på at etablere ungdomsafdelinger rundt om i landsdelen.
Walter Johannsen
T.v. Sild SSWs nye formand Christian
Fin Ingwersen, i m. hans forgænger
Peter Erichsen og t.h. SSW-kasserer
Jörg Sonntag.

(Arkivfoto: Jon Hardon Hansen)
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SSF DRAGE-SVAVSTED

De drages af det danske
Der er masser af tilstrømning til de
arrangementer, SSF Drage-Svavsted
tilbyder sine medlemmer, kunne
formand Nadine Baumann-Petersen
berette på generalforsamlingen i fredags.
Ikke mindre end 52 arrangementer
med gennemsnitligt 52 deltagere havde forsamlingshuset været ramme om
i 2018.
Det var lige fra påskeklip over høstfest til julearrangementer, årsmødet
med et par hundrede deltagere ikke
at forglemme.
Distriktet har også et par gange de
senere år været vært for besøg fra
Grænseforeningen, som her får et
unikt indblik i, hvad det vil sige at
være dansk mindretal i en landsby
langt fra metropolerne.
Formanden løftede også lidt af sløret
for, hvad de 186 medlemmer kan
vente at blive tilbudt det kommende
år.
- Når den nye sangbog kommer, skal
vi have en sangaften, sagde hun.
Regnskabet viste et betragteligt driftsunderskud, men det var med vilje,
røbede kasserer Frederik Pers.
- Vi skal ikke spare op men bruge
pengene på medlemmerne, sagde
han.

Der var genvalg både til formanden
og de seks bisiddere.
Efter mødet bød distriktet på kålbuffet
med en overdådighed af vinterrigtige
kålretter.
ph

Formand Nadine Baumann-Petersen
berettede om mange aktiviteter i
2018. 
(Fotos: Peter Hansen)

Efter mødet flokkedes gammel og ung om kålretterne.

SSF FREDERIKSSTAD

Gammel formand blev
ny formand
Forleden blev Sonja Wulff ny formand for SSF Frederiksstad.
Det vil sige, helt ny kan man dårligt kalde hende. Der er tale om en
nordfrisisk udgave af HR - human
recycling: Sonja Wulff var nemlig formand for distriktet indtil 2015.
Men da efterfølgeren Sina Clorius
efter fire år på posten bad sig fri, erklærede Sonja Wulff sig villig til at
springe til igen.
Sina Clorius stillede op til en af de ledige bisidderposter og blev valgt.
En anden bisidderpost gik til Martina
Nommensen, der arbejder i Frederiksstad Børnehave.
Sina Clorius kunne i sin sidste beretning fortælle, at distriktet i 2018 havde gennemført 82 arrangementer med
godt 22 deltagere i snit.
ph

Sonja Wulff er tilbage på formandsposten.

TRAPHOLT KOLDING

Alle hænder var oppe, da beretningen kom til afstemning.

(Fotos: Peter Hansen)

SSF HOHN HERRED

Fastelavn for voksne

Udsnit af Fundamental Uncertainty (Night/Day), 2018.

Udstiller Eske Kath
Med 20 nye værker deler den danske
billedkunstner Eske Kath sine spørgsmål og tanker om verdens tilstand
i en stor soloudstilling på Trapholt.
Under titlen Den Fundamentale
Usikkerhed udstiller Eske Kath sine
seneste værker i en totalinstallation af
maleri og skulptur. Udstillingen giver
indblik i en af Danmarks mest reflekterende og markante billedkunstnere
lige nu. Trapholt viser udstillingen
frem til 21. november.
Om sine værker siger Eske Kath: Landskabsmalerierne er for mig en
status over verdens, og på en måde
min egen, tilstand. Kunsten har den
særlige egenskab at kunne rumme

følelser og tanker, som er svære at
begribe eller kommunikere på anden
vis.
Eske Kath blev uddannet fra kunstakademiet i København i 2003. Siden
har han bl.a. udstillet i Danmark og
USA, hvor han i en periode levede og
arbejdede i New York. Hans værker
finder man blandt andet i samlingerne på ARoS, Heart, Arken og Sammlung Essl.
Udstillingen er støttet af Statens
Kunstfond.

SSF Hohn-Herred inviterer til
fastelavnsfest for voksne i Vestermølle Danske Skole,
Bargstaller Str. 2, Westermühlen
lørdag den 9. marts kl. 19:30.
”Skal du være nonne, muslim
eller bager? Enhjørning, jæger,
Rødhætte eller dronning?” spørger
bestyrelsen. Kun fantasien sætter
grænser. Det flotteste kostume
præmieres.
Minimum forklædning er en hat.
Deltagerne slår katten af tønden,
og selvfølgelig skal kattekonge og
kattedronning kåres.
Bestyrelsen glæder sig til at se
mange forskellige udklædninger
og til en sjov aften sammen med
medlemmerne.
Pris: 10 euro inkl. musik og lækker mad. Drikkevarer sælges til
små priser.
Tilmelding og betaling inden 1.3.
hos Inken Flöge i børnehaven
hhv. tlf. 0170 7041 323.

