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Sang sig ind
hjertene

Oplev
Sydslesvig

Flotte årsmødekrus

Sangerinden Greta
Schenk og musikeren
Niels Münster gav en
stemningsfyldt koncert på
Husumhus. (Foto: Peter
Hansen)

Under overskriften ”Oplev Sydslesvig” men
denne gang med fokus
på Unesco-verdensarven
Danevirke deltog mindretallet i rejsemessen i Herning. (Foto: privat)

To slags flotte årsmødekrus med svanemotiv kan
nu og frem til 29. marts
bestilles online eller på
SSFs sekretariater.
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DANEVIRKE MUSEUM
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ALLE VELKOMNE TIL FROKOST-DEBATMØDE

Følg den nye udstilling på vej
I morgen, fredag den 1. marts, slår
SSFs Danevirke Museum dørene op
for sæsonen 2019. I de første måneder får gæsterne lejlighed til at følge
med i, hvordan den ny Danevirke-udstilling opstår.
I de seneste dage er der blevet gjort
hovedrent på museet, så nu fremstår
det skinnende blankt og parat til at
tage imod besøgende, der vil opleve
Sydslesvigs nye verdensarv og museets andre attraktioner. Besøgende må
dog være indstillet på, at de møder
en udstilling under om- og opbygning
i de næste måneder.

NYE PLANCHER

I flere uger har museumsleder Nis
Hardt og pedel Ejgil Linde haft travlt
med at luge ud i den hidtidige Danevirke-udstilling. En over 15 meter
lang væg af lyskasser med fotos af
volden er taget ned for at give plads
til nye plancher på dansk og tysk.
De gør rede for verdensarven Hedeby-Danevirke og produceres for tiden
i samarbejde med de slesvig-holstenske arkæologer fra Archäologisches
Landesamt/ arkæologisk landskontor.

Linde, der graver. ”Vores midler er
begrænsede, så det er en sand velsignelse at have en så talentfuld og engageret altmuligmand ved hånden,”
fortæller museumsleder Nis Hardt.
”Ejgil har muret, skåret stålsøjler over,
flyttet vægge og montrer og lagt flisegulv. Og nu sætter han nye vægge
op, så vi får skabt en situation, der
minder om gennemgangen i Danevirke. ”For at gæsterne får indtryk af,
hvordan det har været at komme til
”Porten til Norden” sydfra, skal de
på gulvet kunne se det hjulspor, der
trak sig gennem Danevirke. Desuden
præsenteres de bestående modeller af
voldanlægget og Valdemarsmuren på
en ny måde.

AFSLUTTES

Nis Hardt forventer, at ombygningen

vil være afsluttet inden sommer.
”Indtil da får vores gæster den særlige
oplevelse at se, hvordan det er, når
en ny museumsudstilling opstår. Men
der er også stadig mulighed for at se
på en del af udstillingen om det middelalderlige voldanlæg, og museets
to andre udstillinger om Danevirke i
1864 og det danske mindretal er slet
ikke berørte. Og så ser den arkæologiske park bare vidunderlig ud i forårssolen, så der er da nok at komme
efter i mellemtiden”, siger han med et
bredt grin.
Informationer om Danevirke Museum, den arkæologiske park og museets åbningstider findes på hjemmesiden www.danevirkemuseum.de og
museets facebook-side.
leb

Hvad er mindretallets
”immaterielle kulturarv”?

AKTUALISERES

Derudover aktualiseres udstillingen
med nyere forskningsresultater som
det sensationelle fund af portåbningen i Danevirke, der i slutningen af
det første årtusinde var kendt i Europa
som ”Kalegat”. Skæbnens ironi ville,
at denne port har ligget mindre end
et stenkast fra det sted, hvor SSF mere
end 1000 år senere oprettede sit museum. Denne del af udstillingen udfører Nis Hardt sammen med kollegaen
Jørgen Andersen, som har været
grafiker ved Museum Sønderjylland i
Haderslev. De sætter ord og billeder
på det, der blev fundet, da Nis Hardt
sammen med arkæolog-kollegerne
gravede i voldanlægget.

INDENFOR

Indenfor museet er det pedel Ejgil

Pedel Ejgil Linde, medhjælper Manfred Schimmer og museumsleder Nis Hardt
har stået for den omfattende ombygning. Efter at den hidtidige lysvæg er taget
ned, metalgelænderet er fjernet og fliser lagt tager de nu fat på de nye dele af
Danevirke-udstillingen. (Foto: SPT)

DANEVIRKE/HEDEBY

Ny
markedsføring
Samtidig med denne udgave af KONTAKT præsenterer verdensarv-partnerne – landsmuseerne (med Hedeby), arkæologisk landskontor, SSF og
turismeagenturet Ostseefjord Schlei
– en ny marketingkampagne, der især
foregår via facebook og henvender
sig til interesserede i både Tyskland
og Danmark.
Nogle af billedmotiverne og det ny
fælles bomærke – et abstrakt logo der

Samlivet i det dansk tyske grænseland er allerede anerkendt som kulturarv i
Tyskland og Danmark. Nu vil den danske og tyske regering i fællesskab foreslå
UNESCO at optage mindretalsordningen på et verdensomspændende register
for gode eksempler. (Foto: Flensborg Avis; montage: KONTAKT)

indeholder både en bølget voldprofil
og et vikingeskibs sejl – kan ses på
Danevirke Museums facebookside fra
torsdag middag.
På mandag præsenterer museerne,
arkæologerne og SSF sammen med
kulturminister Karin Prien desuden
et nyt motorvejsskilt, der på tysk og
dansk gør opmærksom på den fælles
verdensarv.

Hvorfor er det dansk-tyske grænseland en sag for UNESCO? Hvad er
mindretallets ”immaterielle kulturarv”? Hvad synes du, bør fremhæves?
Og hvad kan andre regioner i verden
lære af at se på Syd- og Nordslesvig?
Lørdag den 9. marts kl. 11 inviterer
SSF alle mindretallets medlemmer til
borgermøde på Flensborghus i Flensborg om den dansk-tyske ansøgning
til UNESCO, der skal indgives i år.
Planen er, at samlivet i det dansk-tyske grænseland optages på et register
over gode eksempler – som inspiration til, hvordan man sikrer kulturarven
i en region med mindretal og flertal.
Inden alle deltagere får lov til at give
deres besyv med og diskutere, gør
projektkonsulent Maria Lanng fra Det
Kongelige Bibliotek i København rede

for, hvad den immaterielle kulturarv
og UNESCOs register går ud på.
SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen gør rede for, hvordan
ansøgningen opstod, og historiker
og tidligere generalkonsul Henrik
Becker-Christensen forklarer, hvorfor
den dansk-tyske mindretalsmodel
fortjener at blive fremhævet på denne
måde.
SSF inviterer til en frokost under mødet.
Af denne grund bedes interesserede
tilmelde sig senest torsdag den 7.
marts på 0461-14408 120 eller jette@
syfo.de
leb
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HØJSKOLEUGE 7.-12. APRIL

RISBY I MORGEN

5 ledige dobbeltværelser
SSFs Humanitære Udvalg gør opmærksom på, at der er 5 ledige dobbeltværelser på Rude Strand Højskole
i perioden 7. - 12. april, hvor udvalget og højskolen byder velkommen til
en uge med et bredt og alsidigt informativt program.

Pris for bustransport tur/retur, ophold,
undervisning og ekskursioner er: i
dobbeltværelse 450 € per person, og
i enkeltværelse: 500 €. Tilskud kan
søges.
Tilmelding hurtigst muligt - kun via
Bysekretariatet, 0461-14408 126.

JARUPLUND HØJSKOLE

Ny rosin i pølseenden
Mens det oprindeligt var forfatteren
Karin Johannsen-Bojsen, der skulle
afslutte den vellykkede serie af litterære foredrag på Jaruplund Højskole,
er det forfatteren Egon Clausen, der
bliver rosinen i pølseenden lørdag
den 2. marts kl. 13.30.
I stedet taler Karin Johannsen-Bojsen
samme dag kl. 10. 15. I centrum vil
denne gang stå hendes skønlitterære

værk - digtsamlingen ”Sindelag” og
romanene”Regnbuelandet” og ”Himmel med mange Stjerner” - mens
erindringsbøgerne ”Sydslesvigpige”
og ”Sydslesvigkvinde” og mere dokumentariske udgivelser som”Hjerteblod og Tryksværte” og ”Som vi ser
os selv” blot strejfes perifært.
Begge foredragene er åbne for publikum.

UGEN
DER KOMMER
1.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus – koncert
med DR Big Band og Marius Neset - UDSOLGT
Dansk Kirke i Sydslesvig: Christianslystmøde
om ”Religiøse konflikter” på Christianslyst
1.-2.3.
SSF Flensborg by, SdU og DCB: Fastelavnsfest på Flensborg Bibliotek kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Vinterfest i skolens
sportshal kl. 19.30
Egernførde IF: Banko på Jes Kruse-Skolen
kl. 19.30
SIF: Lottoaften i klubhuset kl. 19.30
2.
SSF, Det humanitære Udvalg: ”Vi spiser
sammen” i Det Danske Hus i Sporskifte kl.
12
SSF-distrikt Egernførde og menigheden: Fastelavnsfest i Medborgerhuset kl. 14.30
SSF-distrikt Bøglund: Fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 15
3.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i
Spætteklubben i Tønnsenhuset kl. 9.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark og Ugle Herreds Menigheder: Fastelavnsfest for hele familien på Jaruplund
Danske Skole efter gudstjenesten kl. 14
4.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i
menighedshuset kl. 14
Ældreklubben Harreslev: Klubdag med fastelavnsboller på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Eggebæk/ Langsted: Generalforsamling i Mines Minde kl. 19. Efterfølgende
foredrag med Tatjana Hylsky om ”Indbrud i
hjemmet”
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Sysselklub i
Skovlund Forsamlingshus kl. 17
SSW-distrikt Slesvig by: Generalforsamling
på Slesvighus kl. 19
5.
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Generalforsamling på Oksevejens Skole kl. 20
Det Lille Teater Flensborg: ”Mens vi venter
på Godot” opføres i Hjemmet kl. 19.30

Drumchapel Mist, i morgen, fredag, på Risby Danske Skole.

Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i
Sejlklubbben i Tønnsenhuset kl. 9
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling
på skolen kl. 19
SSF-distrikt Nyhus: Generalforsamling i den
gamle skole kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Fastelavnsfest på
skolen kl. 15.30
De danske foreninger i Agtrup: Fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 15
Skovby Seniorklub: Fastelavnsfest i Hærvejshuset kl. 15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i
forsamlingshuset kl. 14.30-17.00
6.
SSF-distrikt Harreslev: Generalforsamling på
skolen kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
Valsbøl Pastorat: Onsdagskaffe på Valsbølhus kl. 15
SSF-distrikt Nibøl Seniorklub: Klubeftermiddag i foreningshuset kl. 15
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset
kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spileftermiddag i Ansgarsalen kl. 14
7.
SSF, Det humanitære Udvalg: Senior/ folkedans med Inger Marie Christensen på Flensborghus kl. 14.30
Læk Kvindeforening: Generalforsamling i
pensionistboligernes klublokale kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Kaffe, hygge
og besøg af bogbussen, Møllebro Forsamlingshus kl. 15
Aventoft menighed: Seniorcafé i menighedshuset 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
- 20.45
SSF-distrikt Slesvig by: Ekstraordinær generalforsamling på Slesvighus kl. 19

SSF Svansø indbyder til en aften med
irsk og skotsk folkemusik på Risby
Danske Skole i morgen, fredag den 1.
marts klokken 19.30.
Billetter kan bestilles på skolen: 0172
4552 955, eller Dansk Sekretariat
Egernførde: 04355-2527.
Gruppen Drumchapel Mist er ikke

noget helt ungt band mere.
Musikerne Hans Kogel (sækkepibe,
guitar og sang), Fiete Lefarth (guitar,
sang og bodrahn), Ingo Kubelke
(mandolin, banjo, akkordeon, fløjte
og snaredrum), Thomas Stell (sækkepibe) samt Daniela Kirchner-Barsuhn (cello) laver musik sammen,

GRETA SCHENK I HUSUM

Fastelavn, søndag, 3. marts, Matt. 3, 13-17
Jaruplund, 14, Mortensen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 10, Parbo, efterf. fastelavnsfest
Rendsborg, 14.30, Brask,
fastelavnsgudstjeneste
SL Ansgar, 10, Nicolaisen, efterf. tøndeslagning
Sønder Brarup, 10, Mogensen
Tønning, 14.30, Jørgensen, familiegudstjeneste
Valsbølhus, 10, Strelow
Vesterland, 10.30, Hansen
FREDAG, 1. MARTS
Valsbøl, St. Christophorus kirke, 17,
Weltgebetstag für Frauen

fordi de vil have det sjovt.
Gruppen skaber gennem sine koncerter med sange om sømænd og
fiskere, soldater og udvandrere, og
om ulykkelig kærlighed og naturligvis
om whisky en pub-atmosfære, i hvilken det udtrykkeligt er tilladt at synge
med.

SSFs SØLVNÅL

Til Birgit Vogt
På generalforsamlingen i SSF-distriktet Centrum-Duborg-Vest forleden fik
Birgit Vogt overrakt SSFs sølvnål af
SSF Flensborg bys formand Preben K.
Mogensen.
Birgit har i årtier virket i det frivillige
distriktsarbejde. Hun begyndte som
tillidskvinde og kasserede kontingent
hos medlemmerne. Senere blev hun
valgt ind i bestyrelsen og var med til
at præge arbejdet i distriktet.
Altid veloplagt, hjælpsom og helhjertet var hendes indsats, som nu med
SSFs sølvnål blev påskønnet velfortjent.
Birgit valgte på generalforsamlingen
ikke at lade sig genvælge.
Distriktet siger mange tak til en stille
slider over årtier.
Der var stemning i Husumhus under koncerten med Greta Schenk og Niels
Münster. (Foto: Peter Hansen)

Sang sig ind i hjerterne

GUDSTJENESTER
Aventoft Menighedshus, 14, Parbo, efterf.
fastelavnsfest
Egernførde, 14.30, Madsen
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, 14, Kirkegaard
FL Sct. Hans, 10, Dal,
tøndeslagning
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 14, Hougesen,
generalforsamling
Frederiksstad, 19, Vogel
Harreslev, 14.30, Böll, fastelavnsgudstjeneste
Holtenå, 10.30, Madsen
Husum, 15, Vogel

Irsk og skotsk folkemusik

Med omkring 70 betalende gæster fik
Greta Schenk i lørdags på Husumhus
slået fast, at hendes fanklub i Husum
er intakt - og vist oven i købet blev
lidt større.
Tonen var slået an fra starten. Sagte,
melodiske numre, båret af hendes
klare, lyse stemme og akkompagneret
af Niels Münster på både keyboard
og guitar.
Sange om at være ung og finde livet.
Og det ved Greta Schenk noget om.
I 2011 tog hun skridtet og flyttede
hjemmefra. Langt hjemmefra, nemlig
til et andet land.
Ganske vist er der i kilometer ikke

så langt fra Husum til Esbjerg, men
når man ikke kan et ord dansk, er det
noget af et spring. ”Og det blev ikke
lettere af, at de allesammen talte vestjysk”, sagde hun.
Publikum sad andægtigt stille under
numrene og kvitterede dem med bragende bifald.
Og selv om mange var ret ukendt
med dansk, hørte man ikke en eneste
klage over, at Greta Schenk præsenterede numrene på dansk.
Musikerne må også selv have været
godt tilfredse med deres publikum.
De spillede i næsten 100 minutter,
skønt de kun havde lovet 60.
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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

Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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MINDRETALS-SAMARBEJDE

Mindretalsrådet mødtes i Berlin. (Foto: Mindretalssekretariatet)
Interessen var der så afgjort. (Fotos: privat)

Unge skal inddrages mere
På sit første møde i Berlin i 2019 under ledelse af den nye formand Jon
Hardon Hansen vedtog Mindretalsrådet i Tyskland et ambitiøst arbejds-

program for 2019.
Blandt andet tilstræbes, at unge fra
det danske mindretal, friserne, sorberne og sinti & roma inddrages mere

i mindretalssamarbejdet på forbundsplan.

MINDERHEITENRAT BERLIN

Information blev givet – personligt og på tryk.

Vakte folks interesse
60.000 mennesker gæstede dette års
rejsemesse Ferie for Alle i Herning i
afvigte weekend, og en pæn del af
dem nøjedes ikke med at gå forbi
SSFs og Grænseforeningens mindretalsstand men tog den i nærmere
øjensyn.
Her var der en flok frivillige, der informerede – i år i særdeleshed om
Danevirke som Unesco-verdensarv
– men også generelt om det danske
mindretal, om muligheder for udflugter og rejser, om Grænseforeningens
virke, om feriebørnsarbejdet, om det
nordiske element i Sydslesvig, og
opfordrede til spil med lykkehjulet,
skænkede smagsprøver på flensborg-

ske drikkevarer og overrakte giveaways som slik, t-shirts, Danevirke-katalog o.a.
Og så kunne de besøgende være
med i en konkurrence/ quiz, hvor
der kunne vindes to weekendophold
for hver to personer på kursuscentret
Christianslyst.
Det var 9. gang (siden 2011), at Sydslesvigsk Forening deltog i messen i
Herning og gjorde reklame for Sydslesvig og det danske mindretal med
brandet »Oplev Sydslesvig«.
Og det må siges at have vakt folks
interesse.

KOR SØGES STARTET

Sangere og korleder søges
Traditionelle og moderne sange og
salmer bruges en del men kunne bruges mere, mener Wolfgang Kümpel,
Slesvig, der har taget initiativet til oprettelse af et nyt kor i Gottorp amt.
Han efterlyser sangere, men især en
korleder.
At der ikke var sangere nok og problemer med at finde en korleder, var
for nogle år tilbage grund til, at Slesvig Folkekor måtte lukke ned.
Nu gøres et nyt forsøg: Interesserede
bedes kontakte Dansk Sekretariat for
Gottorp amt i Slesvig, 04621 23888
hhv.gottorp@syfo.de

Minderheitenratssitzung in Berlin: Vorstellung des Plakats »Vielfalt in Deutschland« mit über 145 zweisprachigen Gemeindenamen in Friesisch, Dänisch und Sorbisch. (Foto: Minderheitensekretariat)

Interessantes Jahr steht bevor
Kürzlich tagte der Minderheitenrat
zum ersten Mal 2019 in Berlin. In
der Berliner Repräsentanz des Dokumentations- und Kulturzentrums
Deutscher Sinti und Roma standen
die Schwerpunkte des Minderheitenrates im laufenden Jahr im Mittelpunkt.
“Wir haben uns heute beim Minderheitensekretariat für die stetige
und kontinuierliche Arbeit in Berlin
bedankt. Dessen Unterstützung
ermöglicht es dem Minderheitenrat,
in diesem Umfang tätig zu sein. Die
Signale auf Bundesebene, im Bundestag sowie in der Bundesregierung
zeigen, dass wir als Vertreter aller
vier nationalen Minderheiten in
Deutschland gut daran tun, an dieser
Kooperation festzuhalten. Die Formulierung gemeinsamer Interessen
und die gegenseitige Unterstützung
von Forderungen der jeweiligen
Minderheit machen uns gemeinsam
stark”, sagt der Vorsitzende des Minderheitenrates Jon Hardon Hansen.

JUGENDLICHE

Eines der Schwerpunkte ist die
Arbeit mit Jugendlichen. Der Minderheitenrat möchte Jugendliche
der nationalen Minderheiten auf
Bundesebene stärker einbinden.
Dafür sollen im Verlauf des nächsten
Jahres verschiedene Formate einer
übergreifenden Jugendarbeit, gemeinsam mit jungen Vertretern der Minderheiten, entwickelt werden.

EUROPA
Wolfgang Kümpel efterlyser sangere
og en korleder. (Foto: privat)

Ein weiterer Schwerpunkt der
Sitzung waren die im Mai stattfin-

denden Wahlen zum Europäischen
Parlament. In Zusammenarbeit mit
der europäischen Dachorganisation
Föderalistische Union Europäische Nationalitäten (FUEN) sollen
Wahlprüfsteine an die KandidatInnen zum Europäischen Parlament
formuliert werden. Im Mittelpunkt
stehen dabei Fragen zur Verstärkung
einer nachhaltigen Förderung der
Minderheitenrechte im Rahmen der
EU, insbesondere zur Umsetzung
der Europäischen Bürgerinitiative
Minority Safepack MSPI, die über
eine Million Unterschriften in ganz
Europa gesammelt hatte.

BUNDESRAT

Ein weiteres spezielles Anliegen
der nationalen Minderheiten ist
die Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Bundesrat. Der
Vorsitz des Bundesrates obliegt
zurzeit dem Schleswig-Holsteiner
Daniel Günther. Der Vorsitzende
des Minderheitenrates Jon Hardon
Hansen sagt über dieses Anliegen:
“Im Minderheitenrat haben wir heute unterstrichen, dass wir 2019 die
Zusammenarbeit mit dem Bundesrat
– und somit den Bundesländern – in
den Fokus setzen wollen. Daniel
Günther hat mir vor kurzem signalisiert, dass er dies begrüßt. Ein erstes
Gespräch des Minderheitenrates mit
ihm soll deshalb bald stattfinden.”

AUSSTELLUNG

Abschließend wurde die geplante
Wanderausstellung über die nationalen Minderheiten und die Regionalsprache Niederdeutsch bespro-

chen. Der Minderheitenrat zeigte
sich erfreut über die Bereitschaft
der angefragten Experten aus dem
Museumsbereich, sich aktiv für die
Entwicklung der Ausstellung einzusetzen. Die Entwicklung der inhaltlichen Konzeption der Ausstellung
obliegt somit dem neu entstandenen
Expertengremium.

NIEDERDEUTSCH

Der Minderheitenrat hatte die
Sprecherin des Bundesrsaates för
Nedderdüütsch, Saskia Luther, und
Christiane Ehlers vom Niederdeutschsekretariat zu einem Gespräch
gebeten.
“Ich freue mich, dass ich als Sprecherin des Bundesraates mit dem
Minderheitenrat ins Gespräch
kam, und wir die gemeinsamen
Zielsetzungen im Bereich der Sprachförderung der Regional- und Minderheitensprachen auf Bundesebene
für die Zukunft bekräftigt haben. In
diesem Jahr haben wir mehrere konkrete Anhaltspunkte, in denen wir
dies beweisen können. Dazu zählt
die Entwicklung einer gemeinsamen
Wanderausstellung, Kooperationen
im Bereich der Jugendarbeit sowie
der Gesprächskreis der nationalen
Minderheiten beim Deutschen Bundestag, in dem wir als Vertreter der
niederdeutschen Sprache in Zukunft
teilnehmen werden”, so Saskia Luther nach dem Treffen.
Das nächste Treffen des Minderheitenrates findet Anfang Juni in Berlin
statt – und eine parlamentarische
Veranstaltung.

Minderheitensekrertariat

Arrangementer
i Sydslesvig 2018/2019

marts
Dæmoner

Foto: E. Therese

Gymnasiekorkoncert
m. Carmina Burana

Panic Day

Mandag

Flensborg

Husum

Danseteater

09.03.2019 • 20:00 11.03.2019 • 20:00
Stadttheater
Husumhus

Jan Harbeck Trio

Jan Harbeck/Henrik Gunde/Eske Nørrelykke

Onsdag

Torsdag

Slesvig

Flensborg

Midnight Blues

Kleopatra

Torsdag

14.03.2019 • 19:30
Kühlhaus
Flensborg

Peter Dyreborg
Poetry Slam

Introduktion på tysk • 19:30

Fredag

Fredag

Uden sprog

13.03.2019 • 20:00 14.03.2019 • 15:00
A.P. Møller Skolen Flensborghus

Foto: S. Freiheit

Fredag

Per Vers

Foto: M. Foley

Lørdag

The Commitments
Souvenirs

Kunsten at dø

Onsdag

22.03.2019 • 20:00 22.03.2019 • 20:00 22.03.2019 • 20:00 27.03.2019 • 20:00
Flensborghus
Medborgerhuset Bredsted Danske Idrætshallen
Flensborg
Egernførde
Flensborg
Skole

Torsdag

28.03.2019 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Bredsted

i Medborgerhuset

Billetter • Abo

VESTKYST
KULTUR

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7 eller ved indgangen
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FORENINGEN NORDEN KRIMIMESSE I HORSENS

Interiør fra det tidl. statsfængsel i Horsens.
Tilmelding til Anke Spoorendonk
påkrævet.

Indbyder til en
noget anderledes
generalforsamling

Alle velkommen
SSW Flensborg har indrettet en
”Stammtisch”, der mødes hver første
onsdag i måneden fra kl. 19 i Central
Café på Nørretorv/ Nordermarkt, hvor
alle, der har lyst, kan komme og dis-

kutere politik. Første gang 6. marts.
PB

HISTORISK SAMFUND

Generalforsamling og foredrag
om ”den omstridte danskhed”
Historisk Samfund for Sønderjylland,
kreds Sydslesvig, indbvder til generalforsamling med åbent foredrag
torsdag den 28. marts kl. 19 på Valsbølhus i Valsbøl/ Wallsbüll.
I foredraget efter generalforsamlingen
fortæller historiker ph.d. Merete Bo
Thomsen, Forskningsafdelingen på
DCB, Flensborg, om sine undersøgelser af ”Den omstridte danskhed
– dansksindede sydslesvigere 19191933”.

OM FOREDRAGET

Med grænseafstemningen i 1920 ændrede livsbetingelserne sig drastisk for
de dansksindede i Mellemslesvig. Der
kom et hidtil uset fokus på deres nationale sindelag, og afstemningskampen blev særdeles aggressiv. Kampen
om de dansksindede ophørte imidlertid ikke med afstemningen den 14.
marts 1920, men blev ført videre af
både tysk- og dansknationale kræfter
gennem hele Weimar-perioden. Men
hvordan reagerede de dansksindede
selv på denne uvante opmærksomhed?
Det har historikeren Merete Bo
Thomsen undersøgt i en række af Zone II’s landkommuner. Her har 199

familier, der har kunnet identificeres
som dansksindede, dannet grundlag
for en kortlægning af holdninger og
adfærd på hverdagsplanet. Med fokus
på de mange nye tilbud om danske
aktiviteter og danske fællesskaber,
som i stort omfang blev igangsat og
finansieret af rigsdanske kræfter, er
det ikke kun undersøgt, i hvilket omfang de dansksindede sydslesvigere
tog tilbuddene til sig, men også hvad
de kunne have af forbehold, og hvordan den tyske omverdens reaktioner
kunne spille ind på deres beslutninger. Tilsvarende er relationen til de
nordfra kommende hjælpere belyst,
men perspektivet er de fastboendes.
Modsat megen anden forskning i det
danske mindretals historie er der her
tale om et stykke hverdagshistorie,
som ikke kun fortæller om en tid med
helt andre betingelser end dem, der
kendes i dag, men også om sydslesvigernes meget individuelle optræden.
Foredraget holdes i Valsbøl, som
havde en ikke uvæsentlig plads i
1920’ernes danske liv, og de lokale
familier Jepsen, Bøse og Hansen samt
Maren Sørensen og Valsbølhus optræder da også i fortællingen.

BIBLIOTEKERNE

Hjælp til IT
Vil man i gang med at læse e-bøger,
høre netlydbøger eller har man problemer med ens pc eller tablet, så er
der hjælp at hente, når Michael Juul
Olsen tager på turné i Sydslesvig:
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, tirsdag den 5. marts kl. 16-

17, Slesvig Bibliotek, Bismarcksgade
18A, onsdag den 6. marts kl. 14-15,
og
Husum Bibliotek, Nystaden/ Neustadt
82, torsdag den 7. marts kl. 14-15.
Tag gerne smartphone, tablet eller
Ipad med.

Det bliver en noget anderledes
generalforsamling, medlemmerne
af Foreningen Norden i Sydslesvig
indbydes til af formanden Anke
Spoorendonk.
Hun opfordrer medlemmerne til
ikke blot at møde talstærkt op
tirsdag den 19. marts for at styrke
foreningsdemokratiet og gøre indflydelse gældende.
Men også for sammen at markere
foreningens 100 års jubilæum.
Kl. 17.30 er medlemmerne velkomne til at udbringe en skål ved
indvielsen af Dansk Centralbiblioteks nye nordiske hjørne.
Kl. 18 serverer foreningen en bid
nordisk mad.
Og kl. 19.30 afvikles så den
ordinære generalforsamling på
biblioteket.
Maden nødvendiggør en tilmelding til formand Anke Spoorendonk, 0461 73187 hhv. anke.
spoorendonk@ssw.de senest 12.
marts.

HUSUM BIBLIOTEK

Hygge med
Dannebrog
I 2019 fejres 800-året for myten om
Dannebrogs himmelfald i Estland under Valdemar Sejrs slag mod esterne
ved Lyndanisse i 1219.
Derfor snakkes der Dannebrog i
”hyggetimen” mandag den 4. marts
kl. 16.30-17.30 på Husum Bibliotek.
Bibliotekschef Jens M. Henriksen
holder et let oplæg om Dannebrog,
traditioner og skikke.
Kaffe og kage serveres.
Hyggetimen er for alle, men især
dem, der vil øve deres danske sprog.
Man behøver ikke at kunne tale
dansk, men skal helst forstå.
Medarrangør er SSF Husum og Omegn.

JAZZ PA FLENSBORGHUS

Alt udsolgt
Det er efterhånden kendt ude omkring, at SSFs og SdUs jazzkoncerter
på Flensborghus er efterspurgte, og
at man bør være hurtig i vendingen,

hvis man vil sikre sig en billet.
Når det gælder koncerten i morgen,
fredag med DR Big Band og norske
Marius Neset, er det for sent: Der er

komplet og aldeles udsolgt og altså
heller ikke flere billetter at få ved
indgangen, oplyser SSFs Bysekretariat.

ÅRSMØDE 2019

Smukke årsmødekrus med svaner
Årsmødekrus 2019 har SSF fået et
godt tilbud på: 5 euro stykket - printet
på begge sider med svanemotiv.
SSF kan tilbyde dem i to varianter -

røde eller hvide. Men de skal bestilles
online hhv. på SSFs sekretariater gerne nu men senest 29. marts.
”Jeg synes, de er utroligt smukke, og

jeg er overbevist om, at folk bliver
vilde med dem,” siger formanden
for SSFs årsmødeudvalg Gitte Hougaard-Werner.

Onsdag den 6. marts kl. 18 giver
bibliotekar Helle Post gode tips til et
besøg på Krimimessen, Nordeuropas
største festival for krimi og spænding
i det tidligere Statsfængsel i Horsens,
som hun gennem flere år har deltaget
i. Forfattere, forlag, boghandlere og

krimi-interesserede besøger hvert år
messen.
Lørdag den 6. april arrangerer Dansk
Centralbibliotek en tur til Krimimessen for 28 euro (entré og transport).
Tilmelding senest 23. marts.

FLENSBORG BIBLIOTEK

Fastelavn med Mek Pek

Mek Pek er med.
I morgen, fredag den 1. marts kl.
14.45-17 arrangerer Flensborg Bibliotek en stor fastelavnsfest for familier,
børn og andre glade mennesker.
Mek Pek og hans trompet og ”abekattestreger” byder velkommen med
”Åh-abe-koncert”. Med en udsædvanlig energi, humor og oprigtig glæde underholder Mek Pek børn, deres
forældre og alle andre barnlige sjæle.
Koncerten varer ca. 45 minutter, og
alle synger de sjove fastelavnssange
sammen.
Personalet er alle klædt ud som aber.
Der er etableret et selfie-hjørne med

tronstol og sjove aber, hvor forældre
er velkomne til at tage billeder af deres børn med mobilen.
Der slås ”katten af tønden” på tre
tønder, én for de store, én for de mellemste og én for de mindste. Og der
bliver kattekonger og -dronninger i
alle kategorier.
Der sørges for servering for små og
store med boller og kaffe/saft.
Gratis adgang men tilmelding ønskes
a.h.t. serveringen.
Festen arrangeres i samarbejde med
SdU og SSF.

