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Unge og
nazismen
Unge (men også voksne) 
er indbudt til to works-
hops om nazismen og 
grænselandet på kz-min-
destedet Svesing.

Lille men
trofast
SSF Skt. Peter-Ording 
er et lille men trofast 
distrikt – uden skole og 
børnehave men med solid 
opbakning.

Operette
i morgen
SSF og OperetteKompag-
niet indbyder til operetten 
Flagermusen i morgen på 
Flensborg teater.

SSF FLENSBORG BY JON HARDON HANSEN
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Sydslesvigsk Forenings informationsblad

KONTAKT

Dannebrogs 800 års fødselsdag fejres 
i flere sammenhæng - også hos os 
i Sydslesvig, bl.a. ved årsmøderne. 
Den måske mest spændende måde 
at markere fødselsdagen på er nok 
at tage med på en rejse med SSF 
Flensborg By 13.-17. juni til Tallinn 
i Estland for at besøge det sted, hvor-
fra sagnet om verdens ældste flag, 
Dannebrog, der faldt ned fra himlen, 
stammer.

LEGENDEN
Siden 1500-tallet er sagnet om Dan-
nebrog blevet fortalt. Sagnet har sit 
udgangspunkt i forbindelse med 
slaget ved Lyndanisse/ Estland den 
15. juni 1219 (Valdemarsdag), hvor 
danskerne vandt herredømmet over 
den nordlige del af Estland. Legenden 
siger, at esterne overfaldt danskerne, 
selvom disse egentlig havde givet 
udtryk for at ville underkaste sig dan-
skerne og gå over til den kristne tro.
Danskerne var tæt på at tabe, da 
ærkebisp Anders Sunesen rakte sine 
hænder i bøn mod himlen. Dermed 

blev nederlaget i første omgang 
forhindret. Dog var ærkebispen til 
sidst så udmattet, at han ikke kunne 
holde armene oppe længere, og det 
så ud til, at esterne nu alligevel ville 
sejre over Valdemar Sejrs hær. I dette 
øjeblik skal et rødt korsbanner være 
faldet ned fra himlen og have givet 
danskerne sejren.
I dag er Dannebrog langt mere end 
bare et nationalt symbol. Det er ble-
vet et kært folkeeje, som hejses ved 
fødselsdage, eller der pyntes med 
Dannebrog på juletræet, kransekager 
eller som bordpynt. Danskere verden 
over samles omkring vores fane.
Dannebrogs fødselsdag fejres derfor i 
flere sammenhæng også hos os i Syd-
slesvig. Den måske mest spændende 
måde at markere dette er nok at tage 
på en rejse med SSF 13.-17. juni.

REJSEN
Der rejses med bus til Stockholm, via 
Danmark, og derfra videre med fær-
gen til Tallinn med overnatning om-
bord inklusive fællesspisning morgen 

og aften. I Tallinn er der overnatning 
på et hotel i to nætter med halvpen-
sion. Der er arrangeret en guidet by-
rundtur med politisk islæt.
Prisen er på 600 euro pr. deltager i 
dobbeltkabine (indvendig).
Udvendig dobbeltkabine ombord på 
færgen koster 41 € ekstra, enkeltvæ-
relse på hotellet samt enkeltkabine 
(indvendig) på færgen koster 190 € 
ekstra, enkeltværelse samt enkeltkabi-
ne udvendig 199 € ekstra.
Med i prisen er en rejseforsikring (på 
nær færgeoverfarten).
Bindende tilmelding skal ske til for-
mand for SSF-distrikt Sct. Jørgen/
Mørvig, Lars Nielsen, ssfsjm@gmail.
com eller 0162-7328 0054 eller til 
bysekretariatet på 0461 14408-125/-
126/-127 senest den 15. marts men 
gerne inden.
Ved tilmeldingen bedes 50 pct. af 
beløbet indbetalt på Union-Banks 
konto IBAN: DE65 2152 0100 0000 
0118 60, kontoindehaver: SSFs Byse-
kretariat.

Til Tallinn på sporet af 
800-årige Dannebrog

Tallinn og Dannebrogs sagnomspundne ”fødested” besøges.

Jon Hardon Hansen, seit 2013 
Vorsitzender des Kulturträgers der 
dänischen Minderheit in Südsch-
leswig, Sydslesvigsk Forening (Süds-
chleswigscher Verein), ist neuer 
Vorsitzender des Minderheitenrates 
der vier autochthonen nationalen 
Minderheiten und Volksgruppen in 
Deutschland. Er folgt dem Vorsitzen-
den Karl-Peter Schramm, Saterfriese 
aus Niedersachsen, der nach dem 
Neujahrsempfang des Bundesprä-
sidenten Frank-Walter Steinmeier 
satzungsgemäss den Staffelstab wei-
terreicht.
Die Wahl gilt für ein Jahr.

BUNDESRAT
„Ich freue mich sehr, nun zum zwei-
ten Mal den Vorsitz des Minderhei-
tenrates zu übernehmen. Auf uns 
wartet ein ereignisreiches Jahr. Am 
Herzen liegt mir insbesondere die 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit dem Bundesrat. Deshalb habe 
ich schon unseren Ministerpräsiden-
ten aus Schleswig-Holstein, Daniel 
Günther, der zurzeit auch den Vorsitz 
des Bundesrates innehat, angespro-
chen, und um ein erstes Gespräch 
mit dem Minderheitenrat gebeten”, 
so der neue Vorsitzende Jon Hardon 
Hansen zum Amtsantritt.
Im Fokus steht dabei der Wunsch 
nach einem regelmäßigen Austausch 
des Minderheitenrates mit dem Bun-
desrat einmal im Jahr. 2019 soll dazu 
als Startpunkt dienen.

WANDERAUSSTELLUNG
Ebenfalls soll in diesem Jahr die 
Wanderausstellung der nationalen 

Minderheiten erarbeitet werden. 
“Letztes Jahr haben wir dazu die 
finanziellen Mittel - 125.000 Euro - 
zugesagt bekommen. Nun liegt es an 
uns, mit unseren Experten eine gute 
und interessante, interaktive Wande-
rausstellung zu erarbeiten. Dies ist 
eine große Herausforderung, wenn 
man bedenkt, wie unterschiedlich 
wir in unseren Kulturen, Sprachen 
und unserer Geschichte sind. Aber es 
ist auch das erste Mal, dass wir den 
Versuch wagen, uns gemeinsam nach 
außen zu präsentieren, um das wo-
hlgehütete Geheimnis ein stückweit 
zu lüften. Dieses Projekt möchte ich 
als Vorsitzender gerne unterstützen”, 
ergänzt Jon Hardon Hansen.

EUROPA
Auf europäischer Ebene stehen im 
Mai die Wahlen ins EU-Parlament 
an. Hierbei soll das neugewählte 
Parlament davon überzeugt werden, 
Mitverantwortung für die Minderhei-
tenpolitik in der EU zu übernehmen.
Die weiteren Schwerpunkte werden 
zur ersten Minderheitenratssitzung, 
die am 13.-14. Februar in Berlin statt-
findet, beschlossen.

(Minderheitensekretariat Berlin)

Neuer Vorsitzender
des Minderheitenrates

Jon Hardon Hansen, neuer Vorsitzender des Minderheitenrates in Deutschland. 
 (Foto: Lars Salomonsen)



MIKE ANDERSEN

NAZISMEN TIL DEBAT

BANGLADESH-MØDE
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UGEN  
DER KOMMER

DANSKE GUDSTJENESTER

JARUPLUND

SSF OG SSW SILD

Tirsdag den 5. februar kl. 15 
fortæller Erik Johansen, Flensborg, 
om en rejse ”Fra Barcelona til Biscay-
en” i kirkens lokaler i Jaruplund, Jar-
plunderweg 14.
Erik Johansen har tidligere - bl.a. på 
højskolen - fortalt om Kina i ord og 
billeder.
Denne gang bliver det om et lidt nær-
mere rejsemål, som Erik Johansen har 
besøgt ad flere omgange.
Alle er velkomne.
Takket være Margit og Erna kan man 
købe kaffe for 2 euro.

 SSF og menigheden

Erik Johansen fortæller. 
 (Privatfoto)

På kz-mindestedet 
Svesing

1.
SSF: Operette Kompagniet med ”Fla-
germusen” på Flensborg Teater kl. 20
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Lotto i 
forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Læk: Skolens 1.-4. klasse 
overnatter med SSF på skolen 1.-2.2.
SSF-distrikt Husum by: Generalfor-
samling på Husumhus kl. 19 med 
spisning kl. 18
SSF-distrikt Hatsted: Rundtur på Hu-
sum Brauhaus 
SSF- og SSW-distrikt Risby: General-
forsamlinger på skolen kl. 19
SSF Gottorp amt: Nytårsstævne med 
tombola, spisning og underholdning 
på Slesvighus kl. 19.30
3.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgen-
mad i Spætteklubben i Tønnsenhuset 
kl. 9.30
4.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Mar-
gretheklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev Ældreklub: Klubeftermid-
dag på skolen kl. 14.30
SSF- og SSW-distrikt Tønning: Gene-
ralforsamlinger på Skipperhuset kl. 
18.30
5.
SSF og SdU: Koncert med Mike An-
dersen på Flensborghus kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgen-
mad i Sejlklubbben i Tønnsenhuset 
kl. 9
Flensborg SSF-distrikt Skt. Jørgen/ 
Mørvig: Generalforsamling på Jens 
Jessen-Skolen kl. 19
De danske foreninger i Jaruplund, 
Veding og Sankelmark: Hygge for 
alle med foredrag ved Erik Johansen 
om ”Fra Barcelona til Biscayen” i 
kirken kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Møde i for-
samlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Nordvest/ Sydtønder: 
Lottoaften på Vimmersbøl Skole kl. 
19
SSF-distrikt Frederiksstad: General-

forsamling i   Paludanushuset kl. 18 
med spisning kl. 17
SSF- og SSW-distrikt Hytten-Okslev: 
Generalforsamlinger på Askfelt Dan-
ske Skole kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermid-
dag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
6.
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Nord: 
Generalforsamlinger i Tønnsenhuset 
kl. 18.45 begyndende med spisning 
kl. 18
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe i me-
nighedshuset kl. 15-17
SSF-distrikt Nibøl Seniorklub: Klubef-
termiddag i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i 
forsamlingshuset kl. 15.30
7.
Borgerforeningen: Foredrag med 
Herdis Halvas om ”En tur til Nepal” i 
Restaurant Borgerforeningen kl. 19
SSF, Det humanitære Udvalg: Senior/ 
folkedans med Inger Marie Christen-
sen på Flensborghus kl. 14.30
Det Lille Teater Flensborg: ”Mens 
vi venter på Godot” i Hjemmet kl. 
19.30
Harreslev Kvindeforening: Hyggeaf-
ten i kirkens lokaler kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Store Solt: Kaf-
fe, hygge og bogbus i/ ved Møllebro 
Forsamlingshus kl. 15
SSF- og SSW-distrikt Medelby/Vesby: 
Generalforsamlinger på skolen kl. 
19.30
Aventoft menighed: Seniorcafé i me-
nighedshuset kl. 15
SSF-distrikt Bredsted: Generalforsam-
ling på skolen kl. 20 med spisning 
kl. 18
SSF-distrikt Rerndsborg by: 60+ fro-
kost i Ejderhuset kl. 11.30-13
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i 
forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenunder-
visningsnævnet: Samtalesalon med 
Lisbeth Bredholt Christensen på Sles-
vighus kl. 19.15 – 20.45

Hygge-
eftermiddag

Arnæs, 10, aflyst
Aventoft Menighedshus, 10, Parbo
Egernførde, 14.30, Madsen
FL Ansgar Kirke, 10, Kirkegaard
FL Helligåndskirken, 10, Ørsted
FL Kobbermølle, 14, Kirkegaard
FL Sct. Hans, 10, Dal
FL Sct. Jørgen, 10, Egeris
FL Sporskifte, 10, Hougesen
Frederiksstad, 10, Vogel
Harreslev, 11.30, Ørsted

Holtenå, 10.30, Madsen
Lyksborg, 10, Fønsbo
Rendsborg, 19, Brask
Forsamlingshuset Skovlund, 10, 
Strelow
SL Ansgar, 10, Olesen
Tarp, 19, Strelow
Thumby, 11.30, Mogensen
Tønning, 11, Jørgensen
Vesterland, 10.30, Hansen

4. s. e. h. 3 k., søndag den 3. februar, Matt. 8, 23-27

General-
forsamlinger
Tirsdag den 12. februar kl. 19 er der 
generalforsamlinger for SSF og SSW 
på Sild i Kejtum-Hallens klublokale.
Bestyrelserne byder på lidt spiseligt i 
pausen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 Peter Petersen

En af Danmarks mest kendte blues- 
og soul-kunstnere, sangeren og gui-
taristen Mike Andersen, giver koncert 
i Flensborg tirsdag den 5. februar kl. 
20 på Flensborghus.
Mike Andersen præsenterer pub-
likummet for sin egen, moderne 
blanding af blues og soul, der har 
rod i forbilleder som B.B. King, Ray 
Charles eller Bobby „Blue“ Bland.
Hans seneste album er en sammen-
smeltning af svedig blues, soul og 
rock, en mere rå og udfarende vokal 

og fængende melodier. I centrum står 
dog altid hans mangfoldige, fløjlsagti-
ge stemme.
Sangene har alle et umiskendeligt 
islæt af deres sanger, sangskriver og 
musiker, der kommer til Flensborg 
sammen med Jens Kr. Dam på trom-
mer.
Arrangør: SSF & SdU
Billetter: www.ssf-billetten.de, 0461-
14408125 - SSFs amtssekretariater 
- Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter - 
eller ved indgangen.

Bringer soul, 
rhytm & blues til 
Flensborg

Mike Andersen i Flensborg på tirsdag.   (Foto: Rasmus Bundgaard)

Bangladesh-kredsen i Sydslesvig in-
viterer til møde fredag den 1. februar 
kl. 17 i Ansgarkirkens menighedshus, 
Aabenraagade/ Apenraderstrasse 25, 
Flensborg.
Kostskolen i Saraswaripur blev bygget 
i 1981 for penge, der var indsamet 
bl.a. på Gustav Johannsen-Skolen. 
Siden har skolen været delvist finan-
sieret gennem gaver fra givere i Syd-
slesvig og Bangla-Shop i Nørregade/ 
Norderstrasse.
Problemer med en medarbejders 
underslæb fik Danmission til at lukke 
skolen. Men en kreds af engagerede 
fra Danmark og Sydslesvig har arbej-

det for at få skolen genåbnet. Det er 
lykkedes for kort tid siden.
Bestyrelsen for Saraswatipur Ven-
skabsforening vil derfor møde ven-
nerne fra Sydslesvig og informere om 
situationen.
Ved mødet serveres aftensmad med 
en ”taste of Bangladesh”.
Mødet forventes afsluttet kl. 19.
Alle interesserede er velkomne.
Tilmelding værdsættes: morten.chr.
mortensen@gmail.com eller 0461 
1609 8686.

 Morten Mortensen

Om genåbnet skole
Børn fra skolen i Bangladesh.  (Privatfoto)

Danskere og tyskere opfordres til at 
diskutere et mørkt kapitel i samtids-
historien:
Hvordan så livet ud i det dansk-ty-
ske grænseland i nationalsocia-
lismens tid? Hvorfor var natio-
nalsocialismen særlig attraktiv i 
Nordfrisland? Hvilken rolle spillede 
det danske og tyske mindretal i 
NS-tiden og derefter? Hvorfor er 
højreorienterede, nationalistiske 
strømninger mere og mere attraktive 
i dag? 
I to workshops, der hænger sam-
men, drøftes disse spørgsmål på 
kz-mindestedet i Husum-Svesing/ 
Schwesing. Også området på den 
fhv. kz-lejr i Husum-Svesing udfor-
skes, og der informeres om kz-fan-
gernes menneskeforagtende og 
livstruende levevilkår. 
I workshoppene får deltagerne væ-
sentlige informationer om Syd- og 
Nordslesvigs regionalhistorie mel-
lem 1933 og 1945, og man diskute-

rer de juridiske konsekvenser efter 
krigen. I den sammenhæng drøftes 
også spørgsmålet, hvad denne fortid 
har med os at gøre, og hvad der er 
vigtigt for os i dag i vores samliv.

TO GRUPPER
Der etableres to grupper, en for 
aldersgruppen 16-21 år, og en for 
voksne.
Grupperne består af 14 personer, 
danske som tyske. Begge sprog bru-
ges, oversættelse finder sted.
Aldersgruppen for de 16-21-årige 
mødes lørdag, 23. februar kl. 9.30-
18 og lørdag, 23. marts kl. 9.30-18.
De voksnes aldersgruppe mødes 
søndag, 24. februar kl. 9.30-18 og 
søndag, 24. marts kl. 9.30-18.

GRATIS
Deltagelse og forplejning er gratis.
Projektet støttes af kulturregion Søn-

derjylland-Schleswig.
Leder er Jürgen Hansen, der er 
opvokset i Danmark og i hele sit 
erhversaktive liv har boet i Tysk-
land. Han er cand.mag. i historie, 
fransk og dansk og underviste på 
Theodor-Storm-Schule i Husum. 
Han har et nært forhold til mindes-
mærket i Husum-Svesing , idet han 
i firserne var medlem af  en arbejds-
gruppe, der arbejdede på at få min-
desmærket realiseret. 
Man melder sig til inden 14. februar 
ved at ringe på 0049 (0)4841 8973-
104 hhv. skrive til carolin.vogt@
nordfriesland.de
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SSF SKT. PETER-ORDING

SSF HATSTED

SSF FREDERIKSSTAD

HUSUM SSF-DISTRIKT

SSF HUSUM AMT 2019

”PROVINS-PIS”-FORFATTER

Kommer til 
Husum
Ida er 19 år. Hun bor i et hul, der 
ligger så langt ude, at man taler om at 
”tage ind” til Grindsted.
Hendes far er ligeglad, hendes 
stedmor er en åndssvag mokke, og 
hendes bedste ven, Jon, gider ikke 
kneppe hende.
Hun kan lige så godt gå ad helvede 

til, og det går hun så i gang med. 
Trappen derned bliver til sidst så 
smal, at man ikke kan vende om. 
Eller......?
Ditte Wiese, som har skrevet "Provin-
spis", bogen om Ida, besøger Husum 
Danske Skole tirsdag den 5. februar, 
klokken 9.

Det er Husum Danske Bibliotek og 
SSF Husum Amt, der står bag arran-
gementet, men skolen har været så 
venlig at lægge hus til, og at lægge 
det om formiddagen, så de store ele-
ver - eller nogle af dem - kan deltage.
Andre er dog også velkomne.
 ph

Ditte Wiese har med ”Provinspis” 
begået en ungdomsbog, der ligger 
langt fra tidligere tiders idyllisering 
af teenagelivet.

Fisk en læseprøve fra Provinspis 
ved at zappe QRen.

Når SSF i Frederiksstad den 5. februar 
samles til generalforsamling, bliver 
det sidste gang, Sina Clorius holder 
beretning.
Hun har meddelt, at hun ikke ønsker 
genvalg.
Bestyrelsen har dog en kandidat til 

posten, så man kan roligt møde op.
Generalforsamlingen begynder som 
vanligt med spisning klokken 17, og 
mens mødet bliver holdt, kan børne-
ne se film i Paludanushusets store sal.
 ph

Formandsskifte forestår

Gør status i morgen

Tre udflugter venter
I år kan medlemmerne - familier, 
enlige og par - glæde sig over, at 
SSF Husum amt byder på hele tre 
udflugter for alle men ikke mindst for 
børnefamilier.
Den første tur, lørdag den 15. ju-
ni, går til Frydendahl Ismejeri ved 
Dybbøl, hvor man producerer ikke 
mindre end 37 forskellige slags is. For 
eksempel kærnemælksis med blåbær 
og sorbetis med skovbær. 
Deltagerne får fortalt om produkti-
onen og produkterne, og der bliver 
mulighed for at shoppe i mejeriets 
udsalg - gårdbutik.
Se mere om stedet på frydendahl-is-
mejeri.dk

VILDE DYR
Den 31. august bliver det mere vildt. 
Da skal man ud at se på vilde dyr.
Der køres til Skærup Zoo mellem 
Vejle og Kolding. Det er en halvlang 
tur, så når man er landet, spises de 
medbragte madpakker først.

Derefter tager en dyrepasser alle med 
på en rundtur, hvor man blandt andet 
ser hende fodre aber og rovdyr.
Siden har man et par timer på egen 
hånd, hvor man kan ride på pony, 
ae en ged, se på slanger og krybdyr 
eller gense rovdyr og aber. Man kan 
endog lige nå at se deres ordinære 
fodringstid. 
Se mere på skaerup-zoo.dk

SLARAFFENLAND
Årets sidste tur går til Stalden ved 
Diget. Det ligger nær Højer og er et 
sandt slaraffenland at besøge - ikke 
mindst op til jul. Husum amt tager 
derop søndag den 24. november, 
hvor der er julemarked. Der kan man 
købe kunsthåndværk, gourmetvarer, 
retro, juledekorationer, julepynt og 
juleguf. Ved ankomsten byder amtet 
på gløgg og æbleskiver.
 ph

I Skærup kan sydslesvigerne blandt andet møde ham her.

Der er ingen konkrete planer om, at 
vi skal flyttes, sagde distriktsformand 
Jeanett Larsen, da hun i mandags 
holdt beretning på SSF Hatsteds gene-
ralforsamling.
Der havde nemlig svirret rygter om, 
at forsamlingshuset skulle lukkes og 
distriktets aktiviteter deporteres til 
Mikkelberg.
Men det behøver man ikke frygte 
foreløbig, forsikrede formanden.
Derimod er det en kendsgerning, at 
forsamlingshuset snart får endnu en 
bruger, nemlig den danske børneha-
ve i Husum. Den mangler plads, og 
når den nødvendige ombygning med 
toiletforhold er på plads, bliver for-
samlingshuset, der tidligere har været 

både skole og børnehave, satellit-bør-
nehave.
Der sker noget i SSF Hatsted, kunne 
Jeanett Larsen berette på mødet.
En række velbesøgte børnearran-
gementer med op til 25 deltagende 
børn – et distrikt med godt 100 med-
lemmer.
Men også en række mandagskaf-
fe-arrangementer målrettet de mere 
modne.
Det er vigtigt at tilbyde noget til både 
ældre, børn og forældre, sagde Jea-
nett Larsen.
Dog måtte hun erkende, at det kniber 
med at samle folk til aftenarrange-
menter. Bortset fra sankthansfesten, 
som holdes sammen med distriktet 

i Husum og de lokale spejdere. Der 
kom 80. Sankthansfesten er blot et 
eksempel på, at distriktet finder sam-
arbejdspartnere, der passer til det 
enkelte arrangement.
Børnearrangementerne holdes i 
forbindelse med bogbusbesøg, og 
mandagskaffen sammen med Husum 
Danske Menighed.
Det høje aktivitetsniveau havde også 
sat spor på distriktets regnskab. For-
muen var halveret og kommet ned 
på omkring 600 euro, kunne kasserer 
Daniel Lies berette. Det dækkede dog 
også over nogle anskaffelser, men en 
betragtelig del var gået til aktiviteter.
 ph

Aflivede flytte-rygter
Der var genvalg over hele linjen, så bestyrelsen består fortsat af, f.v.: Marco Nicolaisen, Jeanett Larsen, Daniel Lies, Katrin 
Ladwig, Kathrin Mathiesen, Hans Hansen og Annemarie Jensen.  (Foto: Peter Hansen)

I morgen den 1. februar klokken 19 
holder SSF Husum og Omegn sin ge-
neralforsamling på Husumhus. 
Der er allerede sikret en pæn del-
tagelse, for der er tilmelding til den 
spisning, der går forud for selve mø-
det.
Distriktet er vært ved en schnitzelme-
nu, og der har tilmeldt sig et par sne-

se medlemmer af de fire hundrede, 
distriktet har.
Efter den formelle del er der mulig-
hed for at sidde og hyggesludre, og 
formand og kasserer orienterer om 
den tur til Bornholm, distriktet plan-
lægger at gennemføre i Kristi Him-
melfartsferien. 
 ph

Onsdag den 23. januar holdt SSF-di-
strikt Skt. Peter-Ording deres general-
forsamling på Klitskolen.
Formand Angelika Hesselbarth fortal-
te i sin årsberetning, at de i 2018 har 
kunnet afvikle flere arrangementer på 
distriktets forsamlingshus, Klitskolen, 

end året før.
Bestyrelsen yder en utrættelig indsats 
for at opretholde et dansk foreningsliv 
i Skt. Peter-Ording, hvilket ikke er 
nemt, når man holder til et sted, hvor 
der er langt til dansk børnehave og 
skoler, og som er beliggende i udkan-

ten af Ejdersted.
I snit deltager 50 pct. af den besked-
ne (men trofaste) medlemsskare i alle 
arrangementerne.
Angelika tog imod genvalg.

 kp

Ydmygt distrikt yder 
trofast indsats

I SSF Skt. Peter-Ording forstår man at hygge sig, ikke mindst ved den kulinariske del af generalforsamlingen. 
 (Foto: Kerstin Pauls)
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Fredag
01.02.2019 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Tirsdag
05.02.2019 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Torsdag
14.02.2019 • 20:00
Harreslev Danske 
Kirke
Harreslev

Fredag
15.02.2019 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Arild Andersen
New Quartet

Fredag
22.02.2019 • 20:00
Deutsches Haus
Flensborg

Onsdag
13.02.2019 • 20:00
Slesvighus
Slesvig

Mandag
25.02.2019 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Lørdag
16.02.2019 • 20:00
Stadttheater
Flensborg

Flagermusen Mirja Klippel & 
Alex Jønsson

3 x Henrik Livet - hvor svært 
ka’ det være?

Mirja Klippel & 
Alex Jønsson

Foto: S. Khabthani

i Sydslesvig  2018/2019
Arrangementer
februar

Foto: S. KhabthaniFoto: R. Skjoldborg

Foto: G. ThaiFo
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PÅ FLENSBORGHUS

Arild Andersen (kontrabas)
Tommy Smith (saxofon)
Paolo Vinaccia (trommer)
Carsten Dahl (klaver)

KRASH &  
Chopin Danser

Mike Andersen

Foto: P. SotoIntroduktion kl. 19:15
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ANSGAR-VESPER

”FLAGERMUSEN” I MORGEN

Klassisk
turbulent
operette
i Flensborg
I morgen, fredag den 1. februar kl. 
20 kommer OperetteKompagniet fra 
København til Sydslesvig, nærme-
re betegnet Flensborg Teater, med 
Johann Strauss den Yngres operette 
”Flagermusen” - på dansk.
Flagermusen handler i to akter om 
den melankolske, små-pimpende 
Rosalinde. Hendes ægteskab med 
den travle, fraværende Eisenstein 
sejler, deres stuepige Adele lyver sig 
fri for at smutte til bal i én af fruens 
fineste rober, vennen af huset pønser 
kun på hævn over en hændelse for 
år tilbage, den gale italienske sanger 
Alfred gaber konstant op ude i bag-
gården, og fængselsbetjenten Frank 
arresterer den forkerte.
Men så lægger Prins Orlofsky festsal 
til et ordentligt stemningsskifte – og 
opklaringen af de forskellige intriger 
kan gå i gang. Hele balladen slutter 
i fængslet, hvor tømmermændene 
melder deres ankomst, og Rosalinde 
og Eisenstein skal have stumperne af 
deres forhold samlet op og reddet.
Arrangør er SSF.

Billetter: www.ssf-billetten.de, 0461-
14408125 - SSFs amtssekretariater 
- Aktivitetshuset - sh:z Ticketcenter - 
eller ved indgangen.Flagermusen på Flensborg Teater i morgen, fredag.  (Foto: Robin Skjoldborg)

Ansgar 
mindes
Arbejdsfællesskabet af kristne 
kirker i Flensborg (ACK FL), der 
for tiden har 26 medlemmer, 
inviterer igen i år til markering af 
Ansgars helgendag den 3. februar 
med en aftengudstjeneste kl. 18, i 
år i St. Marien på Nørretorv.
Arv og gæld fra ”Nordens apo-
stel” giver genklang i bønner og 
salmer, samt naturligvis i præ-
dikenen, som pastor Manfred 
Vetter fra frikirken „Arche“ i 
Sporskifte holder.
Den gregorianske koral-schola 
fra den katolske kirke, koret fra 
den lutherske St. Nikolai og del-
tagere fra forskellige kirker står 
for den musikalske og liturgiske 
udformning.
Efter gudstjenesten inviterer St. 
Marien og pastor Sylvia Fuchs til 
samvær og en bid mad i „Schran-
gen” (slagterboderne) ved siden 
af kirken

pva. ACK FL
Preben K. Mogensen,

Man kan komme tæt på en drama-
tisk historie om fire soldaterskæbner 
fra det dansk-tyske grænseland i 2. 
verdenskrig, når forfatteren Jørn Tra-
nekjær Andresen besøger Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, 
tirsdag den 5. februar kl 19.

Jørn Tranekjær Andresen udgav i 
2018 bogen, ”Blod og jord”, som 
er en dokumentarisk fortælling om 
fire unge mænd fra hhv. det tyske og 
det danske mindretal, der under 2. 
verdenskrig – nogle frivilligt, andre 
mod deres nationale overbevisning 
– trækker i trøjen og kæmper for Na-
zityskland.
De fire forlader hjemmet med vidt 
forskellige baggrunde og hvirvles 
ind i krigen, hvor de bliver vidne til 
ødelæggelser og grusomheder ved 
fronten, sendes i krigsfangelejr og 
trækkes gennem efterkrigstidens rets-
lige opgør. 
Det hele er beskrevet på baggrund af 
personlige breve, dagbogsoptegnel-
ser, interviews og erindringer supple-
ret af historiske detaljer og fakta.
Bogen er endvidere en spejling af 
grænselandets møjsommelige udvik-
ling fra konfliktzone mellem dansk og 
tysk til en tilstand af fordragelighed 
og samarbejde på tværs af nationale 
forskelle. 
Forfatteren stammer fra det danske 
mindretal i Sydslesvig.
Entré: 5 euro.
 Lene Lund

»Blod og jord«
Jørn Tranekjær Andresen.

Der er Ringelnatz-oplæsning (på 
tysk) som led i udstillingen ”Künst-
lerfreunde” på Mikkelberg i Hatsted 
lørdag den 9. februar kl. 15. Alle er 
velkomne.
At Joachim Ringelnatz (1883-1934) 
har kendt næsten alle verdens hav-
ne, er måske ikke helt sandt. Men 
det praler hans alter ego, sømanden 
Kuddel Daddeldu, i hvert fald af. Og 
Husum var nok også med.
Duo Ringelnatz fra Berlin (bratschist 
Waltraut Elvers og forfatter/ recitator 

Detlef Seydel – sidstnævnte opvokset 
i Husum) ledsager i en time publikum 
igennem episoder af Joachim Ringel-
natz’ liv.
Sommetider flyver han, sommetider 
sejler han, sommetider danser han 
drømmende hen over tagene. De 
hæse strøg fra bratschens strenge 
akkompagnerer recitationen af nogle 
morsomme, ofte også tankevækkende 
digte.
 bh

»Sandheden driller,
spillemanden spiller«

Drager til Nepal
Den selskabelige forening Borgerfor-
eningen in Flensborg drager med sine 
medlemmer og ved hjælp af et lys-
billedforedrag med fotografen Herdis 
Halvas, fhv. adjunkt på Duborg-Sko-
len og A.P. Møller Skolen, til Nepal 
torsdag den 7. februar kl. 19 i Restau-
rant Borgerforeningen i Flensborg.
Mødet indledes med spisning, som 
man bedes tilmelde sig til hos værten 
på 0461 23385 senest dagen forinden 
kl. 12.

Et af Herdis Halvas` dejlige fotografier 
– denne her dog ikke fra Nepal.

I 2018 måtte Christianslystmøde-ud-
valget under Dansk Kirke i Sydslesvig 
desværre aflyse det årlige Christi-
anslystmøde på grund af dårligt vejr, 
men i år vender de stærkt tilbage. 
Mødet finder sted fredag den 1. - lør-
dag den 2. marts på lejrskole- og kur-
suscentret Christianslyst, og temaet er 
”Religiøse konflikter - på tværs af tid 
og sted”.
De fleste mennesker vil formentlig 
forbinde religion med fred, da netop 
fred er et betydeligt tema i alle de 
store verdensreligioner. Og hvor det 
ofte lykkes at holde fred indadtil, er 
det mere kompliceret udadtil, ikke 
mindst i områder eller situationer 
hvor to religioner mødes ansigt til 
ansigt. 

KONFLIKTER

Det har gennem tiden medført større 
og mindre konflikter verden rundt, 
og flere af dem har efterladt tydelige 
spor tværs over både Europa og Mel-
lemøsten.
Udvalget skriver:
Derfor vil vi på dette års Christi-
anslystmøde se nærmere på nogle 
af de konflikter, som er opstået, og 
på personer, som var involveret. Vi 
spænder vidt denne gang, både i 
tid og geografi, og vi skal bl.a. over 
Armenien, Betlehem, Syrien og store 
dele af Europa på vejen gennem dette 
års emne.
Vi vil også se på den generelle sikker-
hedssituation i en verden, hvor fred 
ikke er noget, man kan tage for givet. 
Hvilke faktorer har ført os til der, hvor 
vi er nu, og hvordan kan vi forven-
te, at situationen vil udvikle sig i de 
kommende år?
Foredragsholderne er af vanligt høj 
standard, og maden på dette års mø-
de vil bære præg af et af de lande, 
som vi møder undervejs, nemlig Pa-
læstina. Der vil være tre spændende 
oplæg:

FOLKEDRAB

På programmet fredag aften er et 
foredrag v. Mogens Højmark. Mo-

gens er tidligere efterskolelærer og 
arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv for 
Gylling. Han er forfatter til bogen 
’Kun et lille lys’, og aftenens foredrag 
har titlen ’Det armenske folkedrab og 
armeniernes moder, Karen Jeppe’.

PALÆSTINA

Lørdag formiddag byder på foredrag 
ved præst Vita Andreasen, og hun 
fortæller om ’Troen set med palæsti-
nensiske øjne - to folk side om side i 
det hellige land, hvordan skal det gå?’

KRIG OG FRED

Lørdag eftermiddag fortæller dekan 
ved Forsvarsakademiet Ole Kværnø 
om ’Krig og fred i det 21. århundrede’ 
og tegner et billede af de store driv-
kræfter under den sikkerhedspolitiske 
geografi og dynamik frem mod 2050.
Efter hvert foredrag er der tid til 
spørgsmål og debat. Og undervejs i 
programmet er der også indlagt pau-
ser, hvor man kan udveksle erfaringer 
eller lære nye mennesker at kende.
Du kan tilmelde dig allerede nu men 
senest medio februar, få program, 
yderligere oplysninger o.l. hos din 
danske præst.
Christianslyst-mødet 2019 er for alle 
med interesse for kultur og kristen-
dom.
 

 rb

»Religiøse konflikter –
på tværs af tid og sted«

Flygtninge på vej væk fra elendighed, 
forfølgelse og overhængende livsfare. 

(Ill. fra folderen)
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