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Jazz
i Egernførde

Forfattertræf uden
Blædel

Veronica Mortensen
leverer vokaljazz af karat
ved koncerten i
Egernførde næste uge.

Læs mere på KONTAKT side 2

Udstiller
dansk-tysk
Mikkelberg åbner en ny
udstilling næste uge.

Sara Blædel har meldt
forfald til forfatter-træffet
næste uge onsdag men
kommer til gengæld 26.
august.

Læs mere på KONTAKT side 4
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MINISTRE I FLENSBORG

SSF

Underskriver
Unesco-ansøgning

Afstemningsmøde aflyst

Danmark og Tyskland ønsker, at
samlivet i det dansk-tyske grænseland optages på Unescos liste over
immateriel verdensarv.
Lørdag underskrives landenes fælles
ansøgning. Det sker i forbindelse
med, at udstillingen “Perspektivwechsel 2020” åbner på Museumsberg
i Flensborg. Udstillingen er en del af
markeringerne af grænsedragningen
for 100 år siden, og med ved åbningen er blandt andet Joy Mogensen,
Danmarks kirke- og kulturminister,
og Michelle Müntefering, viceminister (Staatsminister) for internationale
kulturelle anliggender i det tyske
udenrigsministerium.
De to højtstående repræsentanter benytter lejligheden til at skrive under
på ansøgningen om at få samlivet i
grænselandet optaget på Unescos
liste over verdensarv.

Underskriver ansøgning: Viceminister Michelle Müntefering
Officielle ansøgere er dermed Danmark og Tyskland, men initiativet
går ikke mindst ud fra det danske
mindretal i Sydslesvig og det tyske
mindretal i Nordslesvig.
I 2018 søgte Sydslesvigsk Forening
(SSF) og Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) i fælleskab de to
lande om at optage samlivet i grænselandet på de to nationers lister over
immateriel kulturarv. Det var første
skridt i den langvarige proces. Det
er nemlig kun national kulturarv, der
kan optages på Unescos liste.
Sidenhen har de to lande i samarbejde med mindretallene arbejdet på at
formulere en fælles ansøgning, der
nu er klar til at blive forsynet med de
afgørende underskrifter.

BEST PRACTICE

Samlivet i grænselandet ønskes optaget i gruppen over gode eksempler
på rammebetingelser eller programmer, der beskytter immateriel verdensarv. Gruppen dækker dermed

… og kirke- og kulturminister Joy
Mogensen.
over den såkaldte “best practice”, og
netop hér hører mindretalsmodellen
i grænselandet hjemme, vurderer
SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.
- Det er efter triste perioder med krig
og konflikter i grænselandet lykkedes
os at overvinde en kløft, der for ikke
mange år siden virkede umulig at
overvinde. Vi er nået derhen, hvor
vi kan vise andre grænseregioner, at
det kan lade sig gøre at gå fra krig til
fred uden at give afkald på kulturel
og sproglig autonomi, lyder det fra
Jens A. Christiansen.
BDN-formand Hinrich Jürgensen
tilføjer:
- Vores fredelige og konstruktive
samliv i grænselandet er blevet styrket i de seneste årtier. Vi har i fælleskab bevæget os væk fra voldsomme og uforsonlige konflikter. Men vi
skal huske på, hvor vi kommer fra,
og at det opnåede ikke er en selvfølge. Optagelsen på Unescos liste over
immateriel verdensarv vil give os
opbakning til at sikre den kulturelle
mangfoldighed i de kommende generationer. Samtidig vil andre grænseregioner få øjnene op for, hvordan
flertal og mindretal kan leve fredeligt
sammen.
Flere af mindretallenes organisationer, institutioner og kulturelle arrangementer nævnes i ansøgningen.
Det gælder for eksempel de danske
skoler i Sydslesvig og de tyske skoler
i Danmark samt andre organisationer, der i det daglige er med til at
sikre mindretalslivet på begge sider
af grænsen.
Men også kontaktarbejdet på politisk
plan, som for eksempel kontaktudvalget for det tyske mindretal og mindretalsrådet i Berlin, nævnes i den
omfattende ansøgning.
På samme måde indgår mindretallenes kulturarrangementer som for
eksempel de danske Årsmøder i
Sydslesvig eller BDNs årlige Knivsbjergfest.
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Sydslesvigsk Forening (SSF) har besluttet at aflyse afstemningsmødet
lørdag aften i Borgerforeningen.
Mødet var tænkt som markering af
afstemningsdagen i zone 2 for 100
år siden. SSF ønsker at bidrage til at
inddæmme smittefaren af den nye
coronavirus og har derfor valgt at udskyde mødet.
- Vi har et ansvar over for vores gæster lige som over for vores medarbejdere. Derfor vil vi hellere være på
den sikre side. Vi satser på, at vi kan
gennemføre mødet i løbet af efteråret,
siger Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær.
Han henviser til, at der var tilmeldt
mange deltagere til mødet, der skulle
holdes i et relativt trængt lokale.
Billetter refunderes ved henvendelse
til Bysekretariatet Flensborg, 046114408-125/126/127 eller billetten@
syfo.de
Aflysningen falder sammen med en
række andre aflysninger. Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger (SdU)
meddelte onsdag, at Forårsopvisningen ligeledes er aflyst. Forinden
havde Sydslesvigsk Vælgerforening
(SSW) aflyst regionalkonferencen i
Husum, og Dansk Kirke i Sydslesvig
aflyste festgudstjenesten søndag.
Men også uden for mindretallet er
flere arrangementer blevet aflyst på
grund af fare for smitte. Det gælder
for eksempel mindretallenes Melodi
Grandprix, LIET International, der
skulle holdes i Aabenraa den 3. og 4.
april. Folketingets besøgstur i Sydslesvig mandag den 16. og tirsdag den
17. marts er ligeledes aflyst.

SKOLESYMFONIKONCERTER AFLYST
SSF har desuden besluttet at aflyse
skolekoncerterne med Sønderjyllands

Symfoniorkestre. De skulle have været gennemført i næste uge, men efter
flere henvendelser fra forældre, har
SSF besluttet at aflyse dem.
Jens A. Christiansen forklarer, at beslutninger om aflysninger på nuværende tidspunkt træffes fra dag til dag.
Det afhænger af myndighedernes
udmeldinger og af arrangementernes
format.
Det betyder, at SSFs øvrige koncerter
på nuværende tidspunkt gennemføres.
- Der er som udgangspunkt tale
koncerter i relativt store lokaler med
forholdsvis få deltagere, siger Jens A.
Christiansen.

BALANCEGANG

Coronavirusen rammer alle i hverdagen. Samtidig skal det være muligt at
leve et forholdsvist normalt liv.
- Det er på mange måder en balancegang. Vi må ikke blive hysteriske,
men vi skal selvfølgelig vise ansvar
og træffe velovervejede beslutninger,
tilføjer Jens A. Christiansen.
På begge sider af grænsen har forskellige myndigheder valgt at aflyse store
arrangementer i forbindelse med den
nye virus. Det gælder dog på nuværende tidspunkt kun for arrangementer med mere end 1000 deltagere.
Derfor forsøger SSF at holde fast i alle
planlagte kultur-arrangementer – så
vidt det er muligt.
- SSF følger udviklingen tæt, og vi følger myndighedernes anbefalinger på
området. Vi orienterer hurtigst muligt,
hvis der skulle ske ændringer, siger
Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær.

um påpeget, at SSFs ledelse ikke kan
forbyde medarbejdere ferierejser til
ramte byer eller områder. Dog opfordrer SSF alle medarbejdere at undgå
disse rejsemål. Risikoen for at blive
smittet er stor.
Arbejdsgiveren skal varetage sin
omsorgspligt for alle medarbejdere,
medlemmer og kunder. Derfor beder
SSF om, at især alle medarbejdere
håndterer corona-problemet med
sund fornuft. I tilfælde af, at man er
ramt af corona, bliver man hjemme,
kontakter lægen telefonisk, og myndighederne skal gerne informeres.
Primært er en telefonsamtale i tilfælde af corona mere sikker end den
personlige kontakt.
Der er ikke meddelt pandemiudbrud,
dog stiger antal af infektioner i Europa. Den tyske »Infektionsgesetz« indebærer også en del regler, der eventuelt kunne gribe ind i dagligdagen.

ÆLDREKLUBBERNE

Dansk Generalsekretariat opfordrer
alle til at tage anbefalinger og påbud fra sundhedsmyndighederne i
Danmark, Slesvig-Holsten og på forbundsplan alvorligt.
Med udvist ansvarlighed i form af
rigtig hygiejneadfærd, omtanke og
hensyn over for de medborgere, der
tilhører en særlig risikogruppe, kan
de fleste af SSFs aktiviteter p.t. gennemføres.
Dog: Med hensyn til sammenkomster
i SSFs ældreklubber anbefales det, at
vore ældre medlemmer er forsigtige
og overvejer at holde en pause frem
til påske.

MEDARBEJDERNE

SSF har tilmed i en orientering til
medarbejdere på sekretariater, i forsamlingshuse og på Danevirke Muse-

SPROGFORENINGEN

En opdatering
BIOGRAFI

Bind 2 af Hans Schultz Hansens
biografi om H.P. Hanssen ”Genforeningens arkitekt” kan bestilles til
medlemsprisen på 148 kr. + forsendelse – men kan også afhentes efter
aftale hos et bestyrelsesmedlem eller
på Folkehjem.
Samlet pris for Bind 1 ”Sønderjydernes førstemand” og Bind 2 er 250 kr.

HER GÅR GRÆNSEN

I morgen, 13. marts er der turnépremiere på Sprogforeningens historiske
teaterstykke ”Her går grænsen”, opført af seks skuespillere fra Det lille
Teater i Gråsten.
Første forestilling er i Kastrup Forsamlingshus ved Gram, herefter følger

indtil 27. maj Bevtoft, Fjelstrup,
Dybbøl, Visby, Slogs Herred, Løjt,
Løgumkloster, Spandet og Ulkebøl.
Fra 6. september til 22. oktober følger
de næste 10 forsamlingshuse.
Billetter bestilles direkte hos forsamlingshusene.

FOLKEMØDE

Den 22. og 23. maj deltager Sprogforeningen med fem foredrag i Folkemødet ”Grænsen” i Ribe.

DE FORBUDTE SANGE

Sprogforeningens Danmarks-premiere
på ”De forbudte sange” på Folkehjem
lørdag den 13. juni kl. 18,45 med
skuespiller Bodil Jørgensen akkompagneret af Martin Schacks kvartet

– samt et kort foredrag ved Lis Mikkelsen om ”Kampen om sproget” er
totalt udsolgt.

SKIBELUND

Sprogforeningen deltager sammen
med Sønderjydsk Skoleforening med
en pavillon ved friluftsmødet i Skibelund Krat søndag den 14. juni. Vi
genopfører bl.a. H.P. Hanssens tale
fra 17. november 1918 fra Folkehjems balkon ved skuespiller Bjarne
Christensen, Det lille Teater i Gråsten.
Disse og andre aktiviteter: www.
sprogforeningen.dk

Frode Sørensen,
formand
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JAZZ I EGERNFØRDE

SSF-distriktsformand Kirsten Anthonisen overrakte SSFs sølvnål til Bodil König.
(Foto: SSF)

SSFs sølvnål til Bodil König
SSF Harreslev Distrikt tildelte onsdag
sidste uge SSFs sølvnål til Bodil König, der i mere end 37 år har ydet en
ekstraordinær indsats for de ældre i
mindretallet.
Hvornår Bodil startede med det aktive arbejde, er der ikke helt præcise
tal på, men i Harreslevs amtsblad
“Unsere Gemeinde” blev Bodil i
2007 rost for sit store engagement for
de ældre i mindretallet gennem 26 år.
Dengang - i 2007 - stod der, at Bodil
ville fortsætte to år endnu indtil hun
fyldte 75.
Det blev til lidt mere endda, for nu

som 86-årig har hun besluttet at stoppe.
Bodil König har foruden sin indsats
for Dansk Ældreklub Harreslev også
været aktiv i SSW - både i bestyrelsen
og som medlem af kommunerådet.
SSF-distrikt Harreslev synes derfor, at
det nu, hvor Bodil stopper med det
aktive arbejde, er på tide at tænke
varmt på alle de år med stort engagement.
Det skete ved generalforsamlingen
onsdag, hvor distriktsformand Kirsten
Anthonisen overrakte SSFs sølvnål.
ram

UGEN
DER KOMMER
13.
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus - koncert med
Claire Martin på Flensborghus kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte: Rejoining – caféaften i Det Danske Hus - AFLYST
SSF-distrikt Ravnkær: Generalforsamling i forsamlingshuset kl. 15
14.
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig: Udstillingsåbning i Christian Lassens Mindemuseum kl. 14
SSF, Borgerforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland: Afstemningsmøde i Restaurant Borgerforeningen kl. 18.30 AFLYST
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Generalforsamling
på Jørgensby-Skolen kl. 13
SSF Gottorp amt: Koncert med MC Hansen og Jacob
Chano på Slesvighus kl. 20 –
AFLYST
15.
Deutsch-dänisches Komitee 2020: Dansk-tysk festgudstjeneste i St. Marien Kirche, Flensborg kl. 11.15
AFLYST
SdU: Forårsopvisning i Idrætshallen - AFLYST
SSF-distrikt Medelby/ Vesby: Til koncert ”Sigurd og
genforeningen” i Alsion kl. 16
SSF-distrikt Skovby: Loppemarked i Hærvejshuset
kl. 10.30-16
16.
SSF: Mungo Park Kolding opfører ”Bilisten” på Flensborg Teater kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Hyggeeftermiddag på
skolen kl. 14.30
Hejmdal Blæseorkester: Generalforsamling på Harreslev Danske Skole kl. 19.30
SSF- og SSW-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark og SSW-distrikt Hanved Kommune: Generalforsamlinger på skolen kl. 19
17.
SSF Det Humanitære Udvalg: Formiddagsbiffen med
filmen ”Før frokosten” på Flensborg Bibliotek kl. 10
SSF, Dansk Centralbibliotek og Jaruplund Højskole:
”Litterært Træfpunkt” – foredrag ved prof. Christian
Bjørnskov om ”Lykke” på Flensborg Bibliotek kl. 16
SSF, Dansk Centralbibliotek og Jaruplund Højskole:
”Litterært træfpunkt” – foredrag med Erling Jepsen
om ”Hjemmefra” på Flensborghus kl. 19
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Danske Skole kl. 19-21.30
Lyksborg Kvindeforening: Tur til Slesvig Bymuseum
fra ZOB kl. 13.30
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves og SSW-distrikt Nordangel: Generalforsamlinger i Oksbøl Forsamlingshus
kl. 19

SSF Skovlund Ældreklub: Påskelotto i Forsamlingshuset Skovlund kl. 15-17
Store Vi Kvindeforening: Generalforsamling i Spejderhytten kl. 18.30
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft og SSW-distrikt
Gelting Bugt: Generalforsamlinger i Gelting Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30-17
Gottorp-Skolen: Jordbærbakkens sanger(inder):
øveaften kl. 19.00 – 20.30 i musiklokalet på skolen
kl. 19-20.30
18.
SSF, Dansk Centralbibliotek og Jaruplund Højskole:
”Litterært Træfpunkt” – foredrag ved Jens Kjeldgaard-Christiansen om ”Skurke i litteratur og film” på
Flensborg Bibliotek kl. 16
SSF, Dansk Centralbibliotek og Jaruplund Højskole:
Mød forfatteren Sara Blædel på Flensborg Bibliotek
kl. 19 - AFLYST
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset
kl. 19
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Filmaften på Valsbølhus kl. 19
Vanderup UF: Påskeklip på skolen kl. 15-16.30
SSF-distrikt Nibøl: Senior-klub i foreningshuset kl. 15
Egernførde menighed: Læsekreds i kirkens havestue
kl. 20
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset
kl. 15.30
SSW-distrikt Sønderbrarup: Generalforsamling i mødelokalet på skolen kl. 19
Slesvig Menighedspleje: Foredrag med Cecilie Brask
om ”Pilgrimsvandring gennem Jylland” i Ansgarsalen
kl. 14.30
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset
kl. 15
19.
SSF, Dansk Centralbibliotek og Jaruplund Højskole:
”Litterært træfpunkt” – foredrag med Pernille Juhl om
”Genforening” på Harreslev Danske Skole kl. 19
SSF-distrikt Hanved/ Langbjerg: Generalforsamling i
Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Sørup: Generalforsamling på skolen kl.
19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet:
Dansk Samtalesalon med Lisbeth
Bredholt Christensen på Slesvighus kl. 19.15-20.45
SSF-distrikt Slesvig: After work party på Slesvighus
kl. 18

GUDSTJENESTER
3. søndag i fasten, 15. marts, Joh. 8, 42-51
Egernførde
10
Vogel
FL St. Marien
11.15
festgudstjeneste i anledning af 		
		
100-året for genforeningen - AFLYST
Gelting
11
Schmidt
		generalforsamling
Hanved
14
Böll generalforsamling
Lyksborg
10
Fønsbo
Rendsborg
19
Brask
Satrup
9.30
Mogensen
SL Ansgar
10
Olesen
Tønning
11
T. Jørgensen
Vanderup
10
Mortensen dåb
FREDAG, 13. MARTS
FL Sct. Hans
18
Dal
		spaghettigudstjeneste
ONSDAG, 18. MARTS
Hatsted
19
Heide-Jørgensen

Veronica Mortensen. (Foto: Ida Wang)

Vokaljazz med
Veronica Mortensen
En af de mest interessante og sympatiske sangerinder på den danske
jazzhimmel kommer til Egernførde.
Fredag den 20. marts kl. 20 spiller
Veronica Mortensen i Medborgerhuset.
Veronica Mortensens varme udstråling og elegante fortolkninger af egne
og andres kompositioner er højt elsket af både publikum og anmeldere.
Hun har udgivet fem albums i eget
navn og gennem årene spillet en lang
række koncerter i både ind- og udland samt gæsteoptrådt i et utal af Big
Bands (Klüvers Big Band, Bohuslän

Big Band, DR Big Band m.fl)
Veronica Mortensen er både en
skattet sangerinde og en begavet
sangskriver. Netop derfor blev hun i
2013 hædret af komponistforeningen
”Danske Populær Autorer” med et
hæderslegat for sin sangskrivning.
Flere af hendes numre er desuden
blandt de mest spillede på DR's radiokanal P8 Jazz.
Hun kommer til Egernførde sammen
med Mads Bærentzen, jazzpianist,
og Kristor Brødsgaard, kontrabassist.
Begge kendte jazz-navne med international erfaring.

Veronica Mortensen - vokal
Mads Bærentzen - klaver
Kristor Brødsgaard - bas
Veronica Mortensen Trio
Fredag den 20. marts kl. 20
Medborgerhuset, Egernførde
Arrangør: Sydslesvigsk Forening (SSF)
og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Reisebüro Peelwatt FL og ved indgangen.
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SPD-LANDDAGSGRUPPE

SSF-SPORSKIFTE

Rejoining aflyst
De store smil var fremme, da SPDs landdagsgruppe gæstede det danske mindretal ved et informationsmøde på Flensborghus, her bl.a. landsformand Serpil
Midyatli og gruppeformand Ralf Stegner

På mindretalsbesøg
Torsdag sidste uge besøgte SPDs
landdagsgruppe i Slesvig-Holsten det
danske mindretal. Omkring 20 socialdemokrater var i løbet af to dage på
tur i grænselandet for at møde mindretallene.
Efter et besøg hos det tyske mindretal
onsdag gik turen torsdag til Flensborghus, hvor SSF-formand Gitte
Hougaard-Werner bød velkommen.
Derefter orienterede Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær, om
aktuelle projekter i mindretallet. Heriblandt UNESCO-ansøgningen om
at optage samlivet i grænselandet på
listen over immateriel verdensarv.
Efterfølgende kom SSW-landsformand
Flemming Meyer ind på aktuelle

politiske udfordringer, og Skoleforeningens formand, Udo Jessen,
orienterede om Skoleforeningen og
om aktuelle udfordringer på det skolemæssige område.
SPDs gruppeformand Ralf Stegner understregede det gode forhold mellem
flertallet og mindretallet.
- Når jeg besøger jer, føler jeg altid,
at vi er blandt venner. Meget forbinder os, og mindretallene udgør vores
region, sagde Stegner og henviste
blandt andet til regeringssamarbejdet
med SSW i perioden 2012 til 2017.
- Netop den tid har tydeliggjort, hvad
et mindretal er i stand til at yde, lød
det fra Stegner.

Rejoining-cafeaftenen, planlagt til i
morgen, fredag, i Det Danske Hus i
Flensborg Sporskifte, er aflyst.
SSF-distriktet forsøger med ny dato
sidst på året.
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FLENSBORG TEATER

PERNILLE JUHL
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SSW LÄDT EIN

Zu einem
Abend
im Zeichen
der Nachhaltigkeit

Pernille Juhl – 19. marts i Harreslev.

Foredrag om
”Genforening”

Frank Thiel er fænomenal. (Foto: Palle Peter Skov)

Solo med
Frank Thiel
SSF indbyder til forestillingen ”Bilisten” mandag den 16. marts kl. 20 på
Flensborg teater.
Vi lever i en tid, hvor vi er på vej hele
tiden. Vi bevæger os som aldrig før.
Vi skal udvikle os uafbrudt. Personlig
udvikling, faglig udvikling, samfundets udvikling. Vi er i flow, vi er i
proces, vi vækster, vokser, flytter os.
Tiden er ikke for de stillestående.
”Bilisten” tager vejen forbi pendlerliv,
trængsel, frihed, trafikregler, opråb
til de andre bilister… og alt dét, der
gør os til de mennesker, vi bliver til i
bilen.
Frank Thiel står solo på scenen som
manden, der sætter sig bag rattet og
kan køre, hvorhen han vil. I bilen ved
han, hvem han er. Han er én, der er
på vej. Én, der prøver at komme frem.
Komme frem til meningen med det
hele.
Scenekanten (af Anna Cæcilie Sørensen):
”Sådan en forestilling er en af grundene til, at flere mennesker burde gå
i teatret. Frank Thiels skuespilpræstation er en af grundene til, at vi ville
gå i teatret flere gange om ugen. ‘Bilisten’ taler til os. Han er os, og vi er

Torsdag den 19. marts kl. 19 besøger forfatter Pernille Juhl Harreslev
Danske Skole, hvor hun fortæller om
sin seneste roman ”Genforening”,
der handler om H.P. Hanssens liv og
hans arbejde for Sønderjyllands genforening med Danmark.
Han var en af hovedmændene bag
Genforeningen i 1920, opvokset i
Sundeved for siden at bo i Åbenrå.
Foredraget handler både om H.P
Hanssens lange, begivenhedsrige liv,
om vigtige historiske begivenheder
op til og under Genforeningen samt
om bogens tilblivelse og researcharbejde.
Pernille Juhl er uddannet kemiingeni-

ør og debuterede som forfatter i 2013
med ”Vent på mig Marie”, som blev
til, efter hun havde læst sin farfars
dagbøger fra 1. verdenskrig. Hun er
sjællænder, men blev grebet af den
sønderjyske historie og har siden
skrevet flere romaner.
I 2019 modtog Pernille Juhl Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.
Arrangør: Flensborg Bibliotek, Sydslesvigsk Forening (SSF) og Jaruplund
Højskole.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Reisebüro Peelwatt FL og ved indgangen.
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Alle interessierten Bürger aus dem
Amt Arensharde sind herzlichst eingeladen. Einlass: Ab 18:45 Uhr.
Getränke können vor Ort für „kleines Geld“ erworben werden.
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JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

Jim Mullen
melder afbud

ham. Han er statist i vores liv og vi i
hans. Det er underligt betryggende.
Scenografi, lyd og lys er eminente.
Vanvittigt enkle og helt fantastiske.
Hele rummet bliver en del af scenen.
Bilisten er hele tiden på vej et sted
hen. Han er i bevægelse lige til allersidste åndedrag.
”Bilisten” går lige i knolden og i hjertet. Frank Thiel er fænomenal og dejligt vanvittig. Kristian Hallberg, Viktor
Tjerneld og Lasse Bo Handberg har
skabt en helt genial monolog, der
passer afsindigt godt til Frank Thiel.
Han kan det hele, og han vinder vores hjerter helt fra start af. Han tager
os med på en rejse fra A til B og giver
os svar på, hvorfor vi skal gå i teatret.
Aftenens forestilling har sat sine spor
og baner vejen. Den giver sit publikum noget at tænke over, og det er
virkelig dejligt.”

Når Claire Martin, et af jazz-verdens
helt store navne, går på scenen i morgen, fredag den 13. marts på Flensborghus, bliver det uden guitarist Jim
Mullen.
Jim Mullen, den legendariske skotske guitarist, har meldt afbud til
hele Claire Martins turné. Det sker af
helbredsmæssige årsager.
Afbuddet rammer dermed også koncerten i Flensborg den 13. marts, der
trods afbuddet gennemføres. Claire
Martin går på scenen med trioen
bestående af pianisten Mads Bærentzen, bassist Thomas Ovesen og
trommeslager Kristian Leth. Alle tre
er ligeledes kendte jazz-navne med
international erfaring.
Dermed er sikret, at koncerten bliver
en stor jazz-oplevelse.

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Reisebüro Peelwatt FL og ved indgangen.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Claire Martin - vokal
Mads Bærentzen - klaver
Thomas Ovesen - bas
Kristian Leth – slagtøj
Claire Martin
Fredag den 13. marts kl. 20
Flensborghus, Flensborg

MC HANSEN/SLESVIG

Arrangør: Sydslesvigsk Forening og
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

Koncerten er aflyst
Dansk Sekretariat Slesvig er ked
af at måtte meddele, at koncerten
med MC Hansen i overmorgen, lør-

Der SSW-Ortsverein Treia/ Hollingstedt und der SSW-Kreisverband
Schleswig-Flensburg laden ein
zu einem Abend im Zeichen der
Nachhaltigkeit am Dienstag, den
17. März, 19 -21 Uhr in der Treja
Danske Skole, Geilwanger Str. 21,
24896 Treia.
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 und nachhaltiges Leben für alle.
Frauke Marquardt von der Gemeinwohl-Ökonomie Schleswig-Holstein
Nord, führt die Teilnehmer in die
Thematik der Gemeinwohl-Ökonomie ein.
„GWÖ“ bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist. Sie ist ein
Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene.
Svend Wippich, Vorsitzender
des SSW Kreisverbandes Schleswig-Flensburg, wird hierzu die 17
Nachhaltigkeits-Ziele der Vereinten
Nationen ansprechen und somit
eine Brücke zwischen der Gemeinwohl-Ökonomie und dem existierenden Rahmenprogramm des SSW
knüpfen.
Fragen und Anregungen sind hiernach unbedingt gewollt.

dag, i Slesvig er aflyst pga. Sygdom,
der ikke har noget med corona at
gøre.
Claire Martin kommer uden Jim Mullen. (Foto: Kenny McCracken)

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL, Reisebüro Peelwatt FL og ved indgangen.
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FORFATTERTRÆF I SYDSLESVIG

Erling Jepsen.
(Foto: Robin Skjoldborg)

Litterært træfpunkt 17.-22. marts
Ondskaben trives og dyrkes i populærkulturen både i film og bøger, vi
ser det i talrige krimiserier og romaner. Samtidig er der fokus på lykken
og det gode liv i en verden, hvor
danskerne bliver kåret til verdens lykkeligste folk.

Forskerne Christian Bjørnskov, Søren Harnow Klausen og Jens Kjeldgaard-Christiansen fortæller om
lykken i det store perspektiv, det
personlige perspektiv samt om skurke
i film og litteratur.

SKURKE OG LYKKE

Litterært Træfpunkt finder sted fra den
17. marts til den 22. marts og er et
samarbejde mellem Dansk Centralbibliotek, Sydslesvigsk Forening samt
Jaruplund Højskole.

I denne måned tages temaerne op i
en række foredrag med både skøn- og
faglitterære forfattere. Mød krimiforfatterne Henrik Brun, Lisbeth og
Steen Bille.
Sara Blædel skulle også have deltaget, men har meldt afbud.
Erling Jepsen tager fat i løgnen i sin
nye roman ”Hjemmefra”, og Pernille
Juhl fortæller om sin seneste roman
om H.P. Hanssen.

LITTERÆRT TRÆFPUNKT

PROGRAMMET

Tirsdag, 17. marts kl 10, Jaruplund
Højskole.
Den Akademiske krimi - farlig forskning/ forfatterne Lisbeth A. Bille og
Steen Bille.

Lisbeth A. Bille er videnskabsjournalist og forfatter. Steen Bille er konsulent og forfatter. Han er formand for
Det Danske Kriminalakademi og for
Dansk-Tysk Selskab. Sammen har
de skrevet fire romaner i serien med
Thea Vind samt serien ”Mandix”.
Billetsalg ved døren.

På sporet af din lykke ved professor i
filosofi Søren Harnow Klausen.
Med udgangspunkt i bogen ”På sporet af din lykke”, som hjælper med at
finde vejen til lykken via eksempler
fra filosofien, litteraturen, kunsten og
musikken.
Billetsalg ved døren.

Fredag, 20. marts kl. 14.30, Jaruplund Højskole.
Mød forfatteren Henrik Brun.
Om hans seneste krimi ”Operation
nyttige idioter”, der forgår i Flensborg.

Tirsdag, 17. marts kl. 16, Flensborg
Bibliotek.
Lykke ved professor Christian Bjørnskov.
Foredraget tager udgangspunkt i de
senere års store, internationale studier. Er det for eksempel velfærdsstaten,
der gør os lykkelige, har det dårlige
danske vejr en betydning, eller kan
vi takke en særlig dansk ’kultur’ for
lykken?
Christian Bjørnskov har skrevet bogen
”Lykke” i serien Tænkepause
Entré 5€. Forsalg på biblioteket.
Tirsdag, 17. marts kl 19, Flensborghus.
Forfatteren Erling Jepsen.
I 1972 flytter Erling på kollegium, da
han skal på gymnasiet i Haderslev. På
egne ben er der mange nye sociale
spilleregler at lære, hvis man vil være
en del af fællesskabet. Pigerne lokker,
og nye venskaber etableres. Om romanen ”Hjemmefra”.
Entré 13/10 €. Forsalg på www.
ssf-billetten.de.
Onsdag, 18. marts kl.16, Flensborg
Bibliotek.
Skurke i litteratur og film - ph.d.-stipendiat Jens Kjeldgaard-Christiansen.
Fiktionens skurke er designet til at
vække afsky, og alligevel drager de os
mod den mørke side. Her venter Jens
Kjeldgaard-Christiansen, udspekuleret antihelt ved Aarhus Universitet,
på endelig at møde os. Jens Kjeldgaard-Christiansen har skrevet bogen
”Skurke” i serien ”Tænkepause”.
Entré 5€. Forsalg på biblioteket.
Onsdag, 18. marts kl. 19, Flensborg
Bibliotek.
Pga forfatteren Sara Blædels melden
forfald udgår arrangementet.
Men krimidronningen vil i stedet kunne opleves i Flensborg onsdag den
26. august kl. 19.
Torsdag, 19. marts kl. 19, Harreslev
danske Skole.
Mød forfatteren Pernille Juhl.
Pernille Juhl fortæller om sin seneste
roman ”Genforening”, der handler
om H.P. Hanssens liv og hele hans
store arbejde for at få Sønderjylland
tilbage til kongeriget.
Entré 10 /13 €. Forsalg på www.
ssf-billetten.de.

Jens Kjeldgaard.

Fredag, 20. marts kl. 10, Jaruplund
Højskole.

Sara Blædel – melder afbud nu onsdag men kommer i stedet den 26. august.
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SDU-SENDEMANDSMØDE

MIKKELBERG/HASTED

SdU minder om
Sydslesvigs danske Ungdoms
foreninger (SdU) oplyser, at de har
måttet flytte Sendemandsmødet lørdag den 21. marts kl. 14.30 til
Flensborghus.
Desuden gennemføres mødet med
en forkortet dagsorden, og gruppe-

drøftelserne samt
aftenfesten er aflyst.
Ved indgangen vil der stå håndsprit
til rådighed, og man beder om, at
personer, der siden 2. marts har
opholdt sig i et risikoområde, ikke
deltager i mødet.

1.

Valg af dirigent

9.

2.

Formandens beretning
til drøftelse

10. Fastsættelse af kontingent

3.

Formandens beretning
til godkendelse

4.

Årsregnskabet til drøftelse

5.

Revisorernes beretning

6.

Årsregnskabet til godkendelse

7.

Drøftelse af øvrige beretninger

8.

Behandling af indkomne
forslag/ Forslag til
vedtægtsændringer

5

SSF RENDSBORG

Påskefrokost
SSF Rendsborg minder om påskefrokosten i Ejderhuset, Brandtstr. 23-31,
Bydelsdorf, fredag den 20. marts kl.
18.30.
Sidste frist for tilmelding til Margret
Mannes, 0174 9316 033, m.mannes@me.com er søndag den 15.
marts.
Der bliver sørget for tag-selv-bord
med lækker påskemad. Har man lyst
til at lave lidt mad til aftenen, siges
dette ved tilmeldingen. Omkostningerne bliver refunderet af SSF.
SSF-medlemmer betaler 6 €, gæster
10 €.

Optagelse af nye foreninger
og landsdelsorganisationer

11. Fremlæggelse af budgetforslag
for det indeværende
år til godkendelse
12. Drøftelse af det
kommende arbejde
13. Valg: Formand for 2 år ,
4 styrelsesmedlemmer for 2 år,
1 styrelsesmedlem for 1 år,
1 revisor for 2 år,
1 revisor-suppleant

SSF EGERNFØRDE

Generalforsamling

14. Eventuelt

SSF Egernførde har indkaldt sine
medlemmer til generalforsamling
fredag den 27. marts kl. 19 i Medborgerhuset med en dagsorden efter
vedtægterne.
Kandidater til bestyrelsen efterlyses.
Der indledes med spisning.

PÅSKEVÆRKSTED

Ocke Peters i færd med at indramme et oliemaleri af Ingwer Paulsen.
(Fotos: privat)

ERZÄHLUNGEN

Interessanter
Sammelband
Leif Dahl: Aprilsol.

Med scratch og
makey makey
Flensborg Bibliotek i Nørregade/ Norderstrasse byder på to dages værksted
med scratch for børn i alderen 10-14
år fredag/ lørdag 3./4. april, begge
dage kl. 10-14.
I påskeværkstedet kan du lave dit
eget digitale påskeæg, som kan dekoreres igen og igen.
Få din egen figur til at danse, når du
råber til computeren og lav dit eget
tegneprogram med påskeæg eller
blomster. Lav spil, med flere levels og
byg din egen spilcontroller til spillet
med makey makey eller andre begynder-projekter
Fri leg, hvor du kan arbejde med og
få hjælp til dine egne produktioner.

Underviser er Kirsten Dam Pedersen,
som både er bibliotekar i København
og tager ud og underviser med sit
firma: ”Scratch på dansk”. Hun har
undervist over 700 børn og voksne i
scratch og kodning gennem 8 år.
For børn i alderen 10-14 år, både begyndere og fortsættere.
Fri entré. Få pladser.
Tilmelding og information: Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
Tag din bærbare og høretelefoner
med eller lån en af bibliotekets. Der
skal ikke installeres noget.
Forældre og andre interesserede er
velkomne lørdag fra kl. 13:30.

Dansk-tysk
udstilling
2020 er ikke bare 100-året for grænsedragningen, men også dansk-tysk
venskabsår. I den anledning er Mikkelberg indgået et samarbejde med
galleristen Ocke Peters fra Husum.
Sammen arrangerer de på Mikkelberg en stor udstilling med billeder af
den danske maler Leif Dahl og hans
tyske kollega Ingwer Paulsen.
Leif Dahl blev født i 1927 på Sjælland men tilbragte næsten 60 år af sit
liv i Sydslesvig. Han var lærer på den
danske skole i Bøl og på Cornelius
Hansen-Skolen i Flensborg. I sin fritid
var han en succesfuld maler, der for
nogle år siden også havde lyst til at
prøve kræfter med SSFs julemærke.
Ved sin død i 2018 efterlod han sig
en stor samling fine pastellandskaber.
Omkring 50 af disse vises i udstillingen på Mikkelberg.
Ingwer Paulsen, ”Nordfrislands raderer”, som han tit kaldes, blev født
i 1883 i Ellerbek ved Kiel. I en alder

af 40 år slog han sig ned i Halebøl-Skovbøl/ Halebüll-Schobüll ved
Husum. Det blev hans hjemsted.
På Mikkelberg vises både store oliemalerier af Paulsen og næsten 60
raderinger.
Mikkelberg og Galerie Peters inviterer
til udstillingsåbning søndag den 22.
marts kl. 15 på Mikkelberg. Der vil
være oplæg ved Ocke Peters og formanden for SSFs billedsamlingsudvalg Erik Fredens samt underholdning
ved Stormtown Dixieland Band. Alle
er velkomne.
Udstillingen Leif Dahl og Ingwer
Paulsen er åben 22.3.-19.4., torsdage
11-16, fredage, lørdage og søndage
samt 2. påskedag 13-17. Derudover i
kontorets åbningstider. Adresse: Mikkelberg, Center for nordisk kunst og
cricket, Horsted Landevej/ Horstedter
Chaussee 1, 25856 Hattstedt. Telefon: +49 (0) 4846 6604.

Eine Vielzahl aufregender Geschichten wurden 2016 und 2018 für den
Schreibwettbewerb „Ferteel iinjsen!“
eingereicht. Der Verlag Nordfriisk Instituut hat kürzlich eine Auswahl von
36 friesischsprachigen Erzählungen
herausgegeben. Die zusammen mit
dem NDR und der AmrumTouristik
AöR veranstalteten Wettbewerbe trugen die Themen „Wat’n lok“ (Was für
ein Glück) und „Dåt jarst tooch“ (Das
erste Mal).
In einigen Beiträgen wird das Thema
Glück aus ganz unterschiedlichen
Perspektiven behandelt. Einige sind
froh darüber, dass sie das Glück
hatten, eine bedrohliche Situation
zu überstehen. Andere suchen nach
dem Glück mit Hilfe von Ratgebern.
Und dann gibt es noch diejenigen,
die sich einfach über das Glück der
Anderen freuen.
Für den Wettbewerb wurde auch so
manches Abenteuer erzählt. In anderen Texten steht die Gedankenwelt
der Protagonisten im Vordergrund.
Zu romantischen Erzählungen animierten übrigens beide Themenvorgaben.
Die Publikation wurde herausgegeben mit finanzieller Unterstützung
der Landesregierung Schleswig-Holstein über den Frasche Rädj/ Friesenrat Sektion Nord.
Das Buch umfasst 98 Seiten, kostet
7,80 Euro und ist erhältlich über den
Buchhandel oder beim Nordfriisk
Instituut in Bredstedt, 04671-60120,
verlag@nordfriiskinstituut.de

