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Med 
mundbind
Oplev Storm P. med 
mundbind i Slesvig.

Anderledes
SdUs sendemandsmøde 
bliver en del anderledes 
end ellers.

Historisk
På lørdag træffer SSWs 
delegerede en historisk 
afgørelse: Om at deltage i 
forbundsdagsvalget.
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Dansk-frisisk
kommunalpolitisk
forening grundlægges
På SSW-landsmødet på lørdag tager 
de delegerede, andre interesserede 
medlemmer og gæster stilling til 
grundlæggelsen af en dansk-frisisk 
kommunalpolitisk forening.
Besluttes etableringen, organiserer 
SSWs landsstyrelse i løbet af efteråret 
en stiftende generalforsamling for en 
sådan.
Foreningen får bl.a. til opgave at 
organisere kursustilbud og arrange-
menter målrettet til SSWs kommu-
nalpolitikere samt at rådigve SSWs 
kommunalpolitikere.
SSWs medlemmer i land- og for-

bundsdagen, kommunalpolitikere og 
”borgelige medlemmer” samt kom-
munalpolitisk interesserede SSWere 
kan blive medlemmer af foreningen. 
Foreningen støttes finansielt af SSWs 
landsforbund og søger om tilskud fra 
landet. 
Baggrunden for etableringen begrun-
des med, at kursus- og uddannelses-
tilbuddene til SSWs kommunalpoliti-
kere søges styrket gennem grundlæg-
gelse af en dansk-frisisk kommunal-
politisk forening efter forbillede fra 
andre partier i Slesvig- Holsten.

Koncerter flyttes
Da der pga. de nuværende coro-
na-retningslinjer kun må lukkes 50 
publikummer ind på Flensborghus, 
har SSF besluttet at flytte nogle arran-
gementer til Tyske Hus/ Deutsches 
Haus i Flensborg:
»De forbudte sange« med Bodil Jør-
gensen torsdag den 22. oktober, kl. 
19 (dørene åbnes kl. 18).
»Børnejulekoncert« torsdag den 3. 

december, kl. 19 (dørene åbnes kl. 
18).
»Julekoncert med Mark & Christoffer« 
torsdag den 17. december, kl. 19 (dø-
rene åbnes kl. 18).
For alle tre gælder, at der er unum-
mererede siddepladser, og at det ikke 
er nødvendigt at bytte de billetter, der 
allerede er købt.

Tre aflysninger i Flensborg
Corona-restriktionerne gør desværre, 
at SSF har måttet aflyse følgende tre 
forestillinger:
”Sværdet i stenen” ved Louise 
Schouw Teatret, familieforestilling 
den 26.9.,

”Emma ude af takt” ved Folketeatret 
den 31.10. og
”Et dukkehjem” ved Det Kgl. Teater 
den 21.11.
Købte billetter bliver refunderet på 
køberens bankkonto. SSF beder om 

en mail til billetten@syfo.de med 
navn, kontonummer (IBAN) og billet-
tens ordre-nummer. Der refunderes 
ikke gebyrer samt eventuelle forsen-
delsesomkostninger.

I hovedstyrelsen lyttes der intenst.  (Fotos: SSF)

SSFs hovedstyrelse besluttede tirsdag 
aften, at der skal holdes et ekstraordi-
nært møde udelukket med mindretal-
lets struktur på dagsorden. 
Forinden havde medlemmer af ho-
vedstyrelsen påpeget, at debatten 
snart skal føres i distrikterne. Der blev 
blandt andet foreslået formandsmø-
der i amterne. 
Der lød også et forslag om at sende et 

digitalt spørgeskema ud til medlem-
merne - fulgt op af fællesmøder. 
Foruden debatten om strukturen, af-
lagde flere udvalg deres beretninger. 
Det samme gjorde Lars Erik Bethge, 
leder af Danevirke Museum. Han 
takkede blandt andet de mange sam-
arbejdspartnere og de mange frivil-
lige, der altid er parate til at give en 
hjælpende hånd.

Struktur til debat

Lars Erik Bethge, Danevirke Museum, var en af flere, der aflagde beretning.



18.
HKUF: Generalforsamling på Harre-
slev Danske Skole kl. 19.30
SSF Sydtønder, Husum og Ejdersted 
amter: Vestkystkultur med Gasoline 
på Bredsted Danske Skole - AFLYST
Rendsborg-Egernførde amt: Udstil-
lingen ”100 år med grænsen” vises i 
Atelier 4und20, Slesvig 18.9.-6.11.

19.
SSW: Landsmøde i Idrætshallen, 
Flensborg kl. 9

22.
Lyksborg Kvindeforening: Besøg i ud-
stillingen ”Perspektivwechsel 1920-
2020” i Flensborg, fra ZOB kl. 14
SSF-distrikt Bøglund: Spilleeftermid-
dag i forsamlingshuset kl. 15-17

23.
Historisk Samfund Sønderjylland, 
Kreds Sydslesvig: Kreds-generalfor-
samling på Mikkelberg, Hatsted kl. 
18.30
 

24.
Dansk Centralbibliotek: Foredrag 
med advokatfirmaet Causa Concilio 
om ”Arv og testamenter” på Flens-
borg Bibliotek kl. 18
Borgerforeningen: Foredrag med 
Thomas Tram Pedersen om ”Dan-
nebrog gennem 800 år” i Restaurant 
Borgerforeningen kl. 19
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biograf 
i den lille sal på Slesvighus kl. 19.30

PELLE EROBREREN

MUNDBIND

TEATER PÅ SLESVIGHUS

NY DATO FOR FOREDRAG BIFFEN FOR BØRN

HUSUM

KAJS KAFFEKLUB

SOMMERBOGEN 2020

UGEN  
DER KOMMER
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50 børn deltog
I bibliotekets læsekonkurrence 
Sommerbogen 2020 (12. juni til 22. 
august), deltog 50 børn fra 17 sko-
ler i Sydslesvig, en fordobling siden 
2019. De læste mindst 3 bøger og 
gennemførte mindst 10 læseudfor-
dringer hver.
Alle børn fra Sydslesvig, der deltog 
i Sommerbogen, får et ”læseønske” 
opfyldt. 
Der var 20 bøger at vælge imellem, 
og læseønskerne kommer ud til 
deltagerne i indeværende måned 

via bogbussen eller skolebibliote-
ket.
Hovedpræmien i den nationale 
konkurrence var at tømme en bog-
handel på 5 minutter, og Merle 
Weyrauch fra Sønder Brarup blev 
udtrukket som Sydslesvigs vinder-
kandidat. Hun var desværre ikke 
blandt vinderne i landskonkurren-
cen.
I alt skrev ca. 7000 børn i 76 kom-
muner i Danmark 21.000 anmel-
delser.
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GUDSTJENESTER
15. s.e.trin., 20. september, Luk. 10, 38-42 

Arnæs  11.30  Mogensen 
Aventoft Menighedshus  9.30  Tygesen
Egernførde  10  Vogel
FL Ansgar Kirke  10  Jacobsen 
FL Helligåndskirken  10  Knudsen 
FL Sct. Hans  11  Egeris
FL Sct. Jørgen  9.30  Egeris
Frederiksstad  16  Heide-Jørgensen høstfest 
Hanved  10  konfirmation i Harreslev danske kirke
Harreslev  10  Böll konfirmation
Lyksborg  10  Schmidt
Læk  11  Tygesen 
Satrup  10  Mogensen 
SL Ansgar  14  Olesen
Tarp  14  Risvig indsættelse 
Tønning  11  T. Jørgensen
Valsbølhus  12  Strelow
Vesterland/ Skt. Niels  10.30  Hansen

LØRDAG 19. SEPTEMBER
Harreslev  10  Böll konfirmation

ONSDAG 23. SEPTEMBER
Hatsted  19  Heide-Jørgensen

Får Trump fire år mere?
Kom tæt på den amerikanske valg-
kamp med TV2s USA-analytiker 
Mirco Reimer-Elster, tirsdag den 22. 
september kl. 18.30.
Mange anså det ikke for muligt, at 
Donald Trump ville få stemmer nok 
til at blive USAs præsident, men det 
blev han, og han har siden delt van-
dene. Den 3. november er der igen 
valg i USA. Får Trump fire år mere?
Mirco Reimer-Elster er USA-analyti-
ker for TV2 og tidligere gæsteforsker 
ved Yale University. Han er uddan-
net cand.mag. i amerikanske studier 
og blev student fra Duborg-Skolen i 
2007.
Mirco Reimer-Elster fortæller tirsdag 
den 22. september kl. 18.30 på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 
59
Datoen er ændret, da den første præ-
sidentdebat mellem Trump og Biden 
er natten til den 30. dansk tid, så des-

værre har Mirco ikke mulighed for at 
være i Flensborg i de dage. Bemærk 
at foredraget starter 18.30.
Entré 5€. Forsalg på biblioteket.
Begrænset deltagerantal. Køb billet 
på forhånd.

LL

Mirco Reimer-Elster.

Læs bogen se filmen
I romanen ”Pelle Erobreren” af Mar-
tin Andersen Nexø kommer den lille 
Pelle sammen med sin far Lasse fra 
Sverige til Bornholm i håb om at 
finde arbejde og en ny fremtid efter 
moderens død. Det hårde slid som 
fattige landarbejdere på Stengården 
overvindes på grund af det stærke 
bånd mellem far og søn. 
I 1987 instruerede Bille August en 
film, som bygger på første del af Mar-
tin Andersen Nexøs romanklassiker, 
der udkom første gang 1906-10. Ro-
manen er stadig et hovedværk inden 

for verdenslitteraturen.
I ”Læs bogen se filmen” kan man se 
eller gense den store svenske skue-
spiller Max von Sydow, som døde i 
foråret efter at have sat sit præg på 
nordisk filmhistorie gennem 70 år.
Tirsdag den 29. september kl. 15 
fortæller bibliotekar Lilli Bruhn kort 
om romanen og viser derefter filmen 
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59
Fri entré. Tilmelding til biblioteket.
Begrænset deltagerantal.

LL

Sikkerhed og PR
SSF-formand Gitte Hougaard-Werner 
var næsten  ikke til at kende med det 
store hjemmelavede mundbind på, 
da hun gæstede SSF Flensborg bys 
generalforsamling sidst. Men hvad 
hun står for, og hvilken forening hun 
repræsenterer, var ikke til at misfor-
stå: Sikkerhed for andre - og PR for 
SSF. (Foto: SSF)

Storm P-kabaret med 
corona-begrænsninger

Når SSF og Figaros indbyder til Storm 
P-kabaret-forestillingen ”Livet er en gå-
de” med Hans Dueholm og Allan Dahl 
Hansen tirsdag den 29. september 
kl. 19.30 på Slesvighus, er der coro-
na-betingede hensyn at tage, meddeler 
Dansk Sekretariat for Gottorp amt.
Følgende skal overholdes:
Hold mindst 1,5 m afstand til andre 
gæster.
Man bedes have mundbind på, der ik-

ke må tages af under forestillingen.
I 10 minutters pausen bedes man blive 
siddende og ikke forlade salen, hvis 
muligt.
Der er ingen mulighed for garderobe 
og køb af drikkevarer.
SSF Gottorp amt forbereder en sidde-
plan og anviser plads.
Kontakt gerne SSF Gottorp amt, hvis 
man har flere spørgsmål: +49 4621 
23888.

Viser 
familiefilm

Livlig 
lørdag 

Mødes igen

Hele familien og især de yngste fra 3 
år inviteres til filmforestilling på bør-
nebiblioteket i Flensborg lørdag den 
19. september kl. 11:
Bjarne Reuters elskelige historie om 
7-årige Anna, der sammen med bam-
sekaptajnen i det gule fly Zanzibar 
begiver sig ud på en fantastisk dukke-
redningsaktion.
Tilladt for alle.
Begrænset antal pladser.
Tilmelding til mtk@dcbib.dk er nød-
vendig – ingen adgang uden tilmel-
ding.

Så starter Husum Bibliotek igen sæso-
nen op med sine livlige lørdage.
Her i efteråret har de to livlige lørda-
ge, hvor unge kan komme og hygge 
sig med ens ven eller familien.
Den første af to finder sted nu lørdag 
den 19. kl. 10.30-12.30 med spæn-
dende, overraskende kreativitet og 
hygge – og noget lækkert til ganen.
Tilmelding nødvendig til imbe@dc-
bib.dk

Kajs Kaffeklub på Aktivitetshuset i 
Nørregade/ Norderstrasse i Flensborg 
genstarter mandag den 28. september 
kl. 10-12.
Hvad siger du til en hyggelig formid-
dag med søde mennesker og en god 
kop kaffe? Over kaffen snakkes om 
løst og fast og fås altid lidt inspireren-
de input til livet i Sydslesvig. Denne 
gang er det Nikolai Lengefeldt fra 
Oplev Sydslesvig, der kommer forbi 
og holder et oplæg om internetpor-
talen, der virker som et vindue til 
landsdelen.
Arrangementet er gratis, men pga. be-
grænsede pladser, skal man tilmelde 
sig på +49 (0)461 150140 hhv. akti@
sdu.de
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SSW-PARTEITAGSDU

SSF EJDERSTED

Et noget anderledes 
sendemandsmøde i vente
SdU har indkaldt til et noget anderle-
des sendemandsmøde i Idrætshallen i 
Flensborg lørdag den 7. november kl. 
14.30-18.00.
På grund af den aktuelle situation 
og dens uforudsigelige udvikling har 
SdUs sendemandsmødeudvalg be-
sluttet, at dette års sendemandsmøde 
afholdes i Idrætshallen med de nød-
vendigste dagsordenspunkter og uden 
gæster. 
Det vil dermed nok blive en af de 
mest nøgterne og korte sendemands-
møder i SdUs snart 100-årige historie. 
Men organisationen håber selvsagt 
på, at den i slutningen af marts 2021 
igen kan holde sin generalforsamling, 
som man plejer. 

PROGRAM
Indskrivning og udlevering af stem-
mesedler fra kl. 13.30. 
15. oktober udsendes endelig dags-
ordenen samt bilag til alle tilmeldte 
per mail. 
SdUs årsberetning udkommer digitalt. 
Ønsker man en trykt udgave kan det-
te angives ved tilmeldingen, den vil 
så blive udleveret på dagen. 
Da der skal vælges medlemmer til 
Styrelsen, bedes man overveje al-
lerede nu, hvem man kan pege på 
og anbefale af kandidater til styrel-
sesarbejdet ude fra ens forening og 
institution. 
Tilmeldingen til sendemandsmødet 

skal være SdU i hænde senest den 9. 
oktober.

DAGSORDEN
Valg af dirigent 
Formandens beretning til drøftelse 
Formandens beretning til godkendel-
se 
Årsregnskabet til drøftelse 
Revisorernes beretning 
Årsregnskabet til godkendelse 
Drøftelse af øvrige beretninger 
Behandling af indkomne forslag/ for-
slag til vedtægtsændringer 
Optagelse af nye foreninger og lands-
delsorganisationer 
Fastsættelse af kontingent 
Fremlæggelse af budgetforslag for det 
indeværende år til godkendelse 
Drøftelse af det kommende arbejde 
Valg: 
Formand for 2 år (Kirstin Asmussen er 
skriftligt foreslået) 
2. næstformand for 1 år (Katja Holz 
og Mads Lausten er skriftligt foreslået) 
4 styrelsesmedlemmer for 2 år (Wolf-
gang Bradtke genopstiller ikke - Sabi-
ne Ehlert-Pejtersen genopstiller ikke 
- Wiebke Ernst genopstiller - Linea 
Kopf genopstiller)
1 styrelsesmedlem for 1 år (vakant) 
1 styrelsesmedlem for 1 år (vælges 
Katja Holz som 2. næstformand, bli-
ver denne post ledig) 
1 revisor (2 år) (Sven Wamser genop-
stiller)

Vor historischer Entscheidung
Am Sonnabend, 19. September, über-
morgen, entscheiden die Delegierten 
des Parteitags in Flensburg, ob der 
SSW erstmals seit 1961 wieder bei 
einer Bundestagswahl antritt. 
Es liegt also Geschichte in der Luft, 
wenn Delegierte, Mitglieder und 
Gäste sich am 19. September um 8 
Uhr in der Flensburger Idrætshallen 
einfinden, um den ordentlichen Lan-
desparteitag des SSW abzuhalten. 
Geht es doch um nicht weniger als 
die Frage, ob der SSW erstmals seit 
Jahrzehnten wieder in der Bundespo-
litik mitmischen soll.
Der Südschleswigsche Wählerver-
band war zuletzt in der Wahlperiode 
1949-1953 mit Hermann Clausen 
im Bundestag vertreten. Nach drei 
erfolglosen Versuchen des Wieder-
einzugs beschloss die Partei im Jahr 
1961, nicht wieder zur Bundestags-
wahl anzutreten. 
Seitdem wurde ein Comeback regel-
mäßig diskutiert, jedoch stets mehr-
heitlich abgelehnt. Bis 2019, als der 
Landesvorsitzende Flemming Meyer 
einen neuen Vorstoß wagte.
Die politische Lage in Deutschland 
erfordere, dass die Minderheiten und 
der Landesteil Schleswig ihre Inter-
essen im Bund wieder selbst in die 
Hand nähmen, so Meyer. Die Partei-
enlandschaft sei im Umbruch, und 
das Bewusstsein der Bundestagsabge-
ordneten um nationale Minderheiten 
schwinde zunehmend.
Auch bei Verteilung von Bundes-
mitteln ziehe Schleswig-Holstein zu 
oft den Kürzeren, so Meyer: »Der 
Norden braucht jetzt eine unabhän-
gige Stimme im Bund, die sich nicht 
zwischen Fraktionszwängen, länder-
übergreifenden Befindlichkeiten und 
ideologischem Zwist in Regierungs-
koalitionen zerreiben und verbiegen 
lässt«.

KEINE HÜRDE
Da Parteien nationaler Minderheiten 
nach dem Bundeswahlgesetz von der 
Fünf-Prozent-Hürde befreit sind, wä-
ren rund 45-50.000 Wählerstimmen 
für ein SSW-Mandat im Bundestag 
erforderlich. Zum Vergleich: Bei der 

Landtagswahl 2017 erhielt der SSW 
knapp 49.000 Stimmen.
Dennoch sei eine Bundestagswahl 
kein Selbstläufer, warnt Meyer: 
»Leider haben wir unsere Wähle-
rinnen und Wähler seit 1961 daran 
gewöhnt, ihr Kreuz bei anderen 
Parteien zu setzen. Sollte der Lan-
desparteitag sich zugunsten der 
Bundestagswahl entscheiden, wird es 
daher unsere erste Aufgabe sein, den 
Menschen zu vermitteln, dass ihre 
Stimme für den SSW gut angelegt ist, 
auch wenn es eventuell nur für ein 
einziges Mandat reicht.«
Der SSW könnte mangels Fraktions-
status zwar keine eigenen Anträge 
stellen, jedoch per Änderungsantrag 
als Korrektiv im Bund wirken, so 
Meyer. »Wir würden jede geplante 
Maßnahme auf ihre Minderheiten- 
und Schleswig-Holstein-Tauglichkeit 
überprüfen und entsprechend öf-
fentlich reagieren. Auf diese Weise 
könnten wir auch schleswig-holstei-
nischen Abgeordneten anderer Partei-
en ein bisschen Dampf machen, sich 
konsequenter für unsere Interessen 
hier im Norden einzusetzen. Was 
Bayern mit der CSU schafft, kann der 
Norden auch mit dem SSW«, sagt 
Flemming Meyer.

EMPFEHLUNG
Der Landesvorstand hat den Dele-
gierten unlängst empfohlen, für die 
Teilnahme an der Bundestagswahl 
zu stimmen. Und auch an der Par-
teibasis zeichnet sich eine Mehrheit 

ab. Bei vorangegangenen Regional-
konferenzen des SSW sprachen sich 
rund 70 Prozent der teilnehmenden 
Mitglieder für ein Comeback in den 
Bundestag aus.
Die entgültige Entscheidung fällen 
jedoch die Parteitagsdelegierten über-
morgen.
Dann soll auch eine Nachfolgerin 
oder ein Nachfolger für den 1. stell-
vertretenden Landesvorsitzenden 
Rüdiger Schulze gewählt werden, der 
nach 19 Jahren im Landesvorstand 
nicht wieder antritt.
»Ich habe mein Soll erfüllt. Ich finde, 
es wird Zeit für einen Generations-
wechsel an der Parteispitze«, so 
Schulze. Das meint auch Flemming 
Meyer, der bereits angekündigt hat, 
seinen Posten im kommenden Jahr 
zur Verfügung zu stellen.

BERICHTE
Der Bericht des SSW-Landesvorsit-
zenden und der Organisationsbericht 
2020 liegen zur Ansicht und/ oder 
zum Downloaden auf den SSW-In-
ternetseiten: https://www.ssw.de/
fileadmin/user_upload/daten/aktu-
elles/2020/ssw-formandens_beret-
ning_2020.pdf
Der Bericht der SSW-Landtagsgrup-
pe liegt auf den SSW-Internetsei-
ten: https://www.ssw.de/fileadmin/
user_upload/daten/aktuelles/2020/
ssw-landdagsgruppens_beret-
ning_2020.pdf

Svært at finde folk
På SSF Ejdersted amts amtsgeneral-
forsamling sidste fremhævede amts-
formand Andreas Berg i sin årsberet-
ning, at det ikke bliver nemmere at 
finde folk til bestyrelsesarbejdet, og 

at personalet fra de forskellige insti-
tutioner beklageligvis ikke bor på/ 
bosætter sig i Ejdersted mere.
Der er kommet to nye, unge ansigter 
ind i amtsstyrelsen:

Andrea Holste blev valgt som bisid-
der og Anne Andresen som supple-
ant. 
På de andre poster var der genvalg.

God afstand mellem deltagerne i SSF Ejdersteds amtsgeneralforsamling i Skipperhuset i Tønning forleden.  (Fotos: Kerstin Pauls)

Amtsformand Andreas Berg aflæg-
ger beretningen; i baggrunden ge-
neralsekretær Jens A. Christiansen, 
mødets ordstyrer.
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GRETHE BAY-FOREDRAG

EGERNFØRDE

MINISTERBESØG

Tre kunstnere i en brydningstid

150.000 euro
til grænse-
overskridende
rådgivning
Ved hans indledende besøg som 
bestyrelsesmedlem forleden mød-
te den slesvig-holstenske minister 
for justits, Europa og forbrugerbe-
skyttelse, Claus Christian Claus-
sen, regionens formandskab, Pre-
ben Jensen og Simone Lange.
I mødet deltog også minister-
præsidenten mindretalsrådgiver 
Johannes Callsen og bl.a. mini-
steriets koordinator for dansk/ 
slesvig-holstenske anliggender 
Stefan Seidler.
Ved siden af de aktuelle coro-
na-udfordringer sattes fokus på 
en præsentation af regionen, ho-
vedopgaverne samt grænsepend-
lerrådgivningens arbejde.
I denne sammenhæng overrakte 
ministeren en bevillingsskrivelse 
på 150.000 euro, som skal støtte 
og sikre rådgivningsinstitutionen. 
Med disse ressourcer kan det fag-
ligt enestående rådgivningstilbud 
bruges af alle borgere i Sønder-
jylland og Slesvig-Holsten.

Bevillingen på 150.000 euro 
overrækkes.

SSW aflyser
SSW aflyser corona-betinget dette 
års studietur til Berlin 14.-16. ok-
tober.

Epidemiloger har varslet et øget 
smittetal i forbundsrepublikken, så 
snart de koldere udetemperaturer 

får befolkningen til at trække inden 
døre, og den risiko vil SSWs lands-
styrelse ikke udsætte medlemmerne 
for. 
I øvrigt har Bundespresseamt også 
meddelt, at forbundsdagens ældste-
råd ligeledes har aflyst alle studie-

rejser til Berlin til og med udgangen 
af 2020. 
Ministerier, museer, restauranter, 
hoteller etc. vil ikke kunne imøde-
komme regeringens afstands- og 
hygiejneregulativer.
 BN-N

Kunsthistoriker Grethe Bay fortsætter 
med kunstforedrag på Flensborg Bib-
liotek. Da der kun må være 40 perso-
ner i salen, dubleres foredragene, så 
alle kan få en plads.

TRE KUNSTNERE
Grethe Bay fortæller om de tre kunst-
nere Max Liebermann, Edvard Munch 
og Emil Nolde.
1. foredragsrække finder sted tirsdag 
den 27.oktober, 10. november og 24 
november.
2. serie finder sted tirsdag den 3. 
november, 17. november og 1. de-
cember.
Begge rækker starter kl. 10 på Flens-
borg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 
59.
Entré: € 15 for en foredragsrække.
Tilmelding til Anna-Louise Holste 
på 0045 2370 9055 eller alholste@
gmail.com med angivelse af række. 
Har man allerede tilmeldt sig 1. ræk-
ke og vil skifte, så kontakt Anna-Lou-
ise.
Der er kun få ledige pladser i 1. ræk-
ke.
Tilmelding er nødvendig.

Der serveres ikke kaffe og chokolade 
i denne sæson.

MAX LIEBERMAN
Max Liebermann (1847-1935) er en 
af Tysklands store impressionistiske 
malere. Men han begyndte som 
realistisk maler med skildringer i 
mørke farvetoner af det jævne folk. 
I 1890erne blev det friluftsmaleriet, 
der optog ham, og han udviklede 
en impressionistisk stil med en mere 
skitseagtig malemåde og med fokus 
på skildringen af lyset. Kunstnerisk 
repræsenterede han en international 
retning og fik bl.a. som en af initia-
tivtagerne til oprettelsen af Berliner 
Sezession i 1898 stor betydning for 
kunstdebatten i Tyskland. Ved Hitlers 
magtovertagelse var Liebermann, der 
var jøde, ærespræsident for det preus-
siske akademi og æresborger i Berlin. 
I maj 1933 nedlagde han alle sine 
officielle embeder.

EDVARD MUNCH
Præsentation af mennesket og ma-
leren Edvard Munch (1863-1944). 
Livet igennem malede han på bag-

grund af personlige oplevelser, som 
i billederne udmøntes til udtryk for 
alment menneskelige grundvilkår. 
Hans malemåde er kraftfuld med et 
farvevalg, der både er symbolsk men 
også ekspressivt med stærke kontra-
ster. Han er et vigtigt grundlag for 
ekspressionismens udvikling i mange 
lande. Dette gjaldt især i Tyskland, 
hvor Munch opholdt sig i længere 
perioder i 1890erne. Ikke mindst den 
tyske malergruppe ”Die Brücke” og 

Emil Nolde betragtede Munch som 
en banebrydende inspirator.

EMIL NOLDE
I Emil Noldes (1867-1956) billeder 
møder vi en mangfoldig motivverden. 
Han maler religiøse billeder men også 
Berlins natteliv, han maler landska-
ber, havbilleder og blomsterbilleder, 
men også fantasiens sære væsener le-
ver på hans lærreder. Strålende farver, 
stærke kontraster og grove penselstrøg 
karakteriserer hans ekspressive male-
måde. Det var den, der i 1937 bragte 
Nolde i konflikt med nationalsocialis-
mens kunstprogram og gjorde ham til 
hovednavnet i nazisternes store udstil-
ling om forfaldskunst, og det var den, 
der i 1941 medførte, at han fik udstil-
lings- og salgsforbud, samt at han blev 
udelukket fra ”Rigskunstkammeret”, 
og derved mistede sin adkomst til de i 
forvejen sparsomme malematerialer.
Ved afstemningen i 1920 undlod han 
at stemme men blev ved grænsedrag-
ningen dansk statsborger. 
Arrangør: Dansk Voksenundervisning 
og Dansk Centralbibliotek
 LLGrethe Bay.

Dekorativ, praktisk og 
dansk; en palle med 
plads til flere småkruk-
ker, set i Egernførde. 
 (Foto: Fred Witt)

DIRSCHAUER/ SSW

Minister Albrecht 
muss die Karten 
auf den Tisch legen

Christian Dirschauer, SSW MdL.

Zur parteiübergreifenden Kritik der 
Gemeindevertretung Harrislee am 
Beschluss der Jamaika-Koalition 
zur Deponierung schwach radioak-
tiven Bauschutts in der Gemeinde 
Harrislee erklärt der umweltpoliti-
sche Sprecher des SSW im Land-
tag, Christian Dirschauer:
Umweltminister Albrecht muss den 
Menschen jetzt reinen Wein ein-
schenken: Wird die Deponiesuche 
noch ergebnisoffen geführt, oder 
setzt Jamaika längst auf Zwangsan-
ordnungen statt Freiwilligkeit? Der 
Beschluss der Jamaika-Koalition 
vom 8. Mai legt dies zumindest 
nah. Insofern ist die Verunsiche-
rung in Harrislee für uns gut nach-
vollziehbar.

Unsere Haltung zur Entsorgung 
von AKW-Bauschutt hat sich seit 
2016 nicht geändert: Freigegebene 

Abfälle sollten dort entsorgt wer-
den, wo sie entstanden sind und 
gutes Geld damit verdient wurde. 
Entsorgungspflichtig ist nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz ohnehin 
der Kraftwerkbetreiber selbst und 
nicht das Land. Und annahme-
pflichtig ist der Entsorgungsträger 
im entsprechenden Landkreis.
Wenn Minister Albrecht unbedingt 
auf eine Entsorgung außerhalb der 
AKW-Gebiete setzt, dann sollte 
er die Prüfkriterien zumindest so 
fassen, dass nicht nur die techni-
sche Machbarkeit eine Rolle spielt, 
sondern auch andere Risiken. 
Diplomatische Zerwürfnisse etwa, 
die entstehen, wenn man unseren 
dänischen Nachbarn radioaktiven 
Bauschutt direkt vor die Tür kippt, 
wie es in Harrislee der Fall wäre. 
Mit dem SSW ist das jedenfalls 
nicht zu machen.
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