Flensborg Avis - torsdag den 23. april 2020

KONTAKT

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Indsamling

Tillykke

Kager

SSFs Dybbøldagsindsamling finder sted
trods corona.

Også fra Sydslesvig var
der fødselsdagshilsner og
lykønskninger
til Dronning Margrethe.

I Kiel-Pris havde de bagt
flotte ”dronninge-fødselsdagskager”.
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SYDSLESVIGSK FORENING

Corona aktuelt
Efter de seneste meldinger fra Berlin og Kiel vedrørende retningslinjer og restriktioner giver det mening at fortsætte nuværende ordning med lukket publikumstrafik på vore sekretariater frem til mandag den 4. maj. Men alle medarbejdere, der
på en eller anden måde servicerer vore medlemmer og publikum i øvrigt, skal
kunne træffes per telefon eller e-mail.
Da de fleste af os, hvis ikke alle, trygt kan arbejde på sekretariaterne, idet vore
kontorfaciliteter er gode og derved lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er vi i princippet vendt tilbage til normale forhold på arbejdspladsen
siden mandag, 20. april. Der vil fortsat være mulighed for at arbejde hjemmefra
nogle dage (børn er forsat hjemme og skal passes, eller det på anden måde er
fornuftigt), men ellers vender vi langsomt tilbage til normale arbejdsforhold.
Skulle der være medarbejdere, der af helbredsgrunde er nødt til at tage forbehold
over for en begyndende normalisering, skal der foreligge en sygeerklæring.
Arrangementer og møder er fortsat aflyst frem til 4. maj. Det ser ud til, at vi kan
skubbe afvikling af de resterende generalforsamlinger til ultimo august med den
konsekvens, at landsmødet også flyttes, nemlig til den 21. november. Men det
vender jeg tilbage til, når det er endeligt besluttet. Fra landsregeringens side vil
der den 30. april blive præsenteret detaljerede retningslinjer for forsamlinger de
næste efterfølgende måneder.
Ledelsen ser frem til at kunne gennemføre næste ordinære hovedstyrelsesmøde
den 19. maj, hvor vi kan samle op på regnskab 2019 og budget 20, årsmøder,
kulturarrangementer m.m.
Hold stadig afstand og sørg for, at en selv og andre har effektiv håndhygiejne og
en forsvarlig nyseadfærd.
Så skal det nok gå alt sammen.
Det danske mindretal er noget helt unikt, og når man først er med i fællesskabet, følger det én hele vejen. Uanset hvor
man står i livet, eller hvor man befinder sig i verden. (Ill.: SSF)

Sydslesvigere
Worldwide rammer plet
SSFs nye Facebook-gruppe “Sydslesvigere Worldwide” er kommet godt
fra start. Sydslesvigere fra overalt i
verden strømmer til for at holde kontakt til hinanden og for at dele deres
fortælling om opvæksten i mindretallet.
Sydslesvig forbinder. Det danske mindretal er noget helt unikt, og når man
først er med i fællesskabet, følger det
én hele vejen. Uanset hvor man står
i livet, eller hvor man befinder sig i
verden.
Med det som udgangspunkt startede
SSF lørdag Facebook-gruppen “Sydslesvigere Worldwide”. Gruppen har
til formål at give sydslesvigere mulighed for at holde kontakt til hinanden.
- Hvert år tager store dele af de sydslesvigske årgange ud i verden for
at studere, eller fordi de er grebet af
eventyrlyst. Mange af dem vender ikke tilbage til hjemstavnen. Men de er
stadig en del af vores fællesskab, og
vi har tit overvejet, hvordan man kan
holde kontakten til dem, der flytter
herfra, siger Jens A. Christiansen, SSFs
generalsekretær.
Gruppen startede som en forholdsvis
løs idé i SSF. Men i forbindelse med
Corona-krisen, hvor folk i forvejen
primært kommunikerer via internet-

tet, virkede det oplagt at starte på
gruppen nu.
- Fællesskab gør stærk - også på afstand. Det motto har vi brugt siden
krisen startede, og det passer jo perfekt til gruppen Sydslesvigere Worldwide.

MANGE POSITIVE
FORTÆLLINGER
Gruppen startede lørdag med nogle
få medlemmer. Men i løbet af meget kort tid, voksede den sig stor.
SSF-kommunikationschef Rasmus
Meyer forklarer:
- Gruppen er privat, men alle med tilknytning til Sydslesvig er velkommen.
Vi startede lørdag med at invitere
nogle få til gruppen. Sidenhen har
mange af medlemmerne også inviteret andre sydslesvigere til gruppen. På
den måde er der meget hurtigt kommet nye sydslesvigere til.
Han forventede at kunne samle ca. 100-200 medlemmer i løbet af
weekenden. Søndag aften rundede
gruppen næsten de 1000 medlemmer.
- Det er gået stærkt, og det er imponerende. Men mere imponerende er
indholdet i gruppen. Mange af med-

lemmerne fortæller deres personlige
historie, og hvad de forbinder med
Sydslesvig. Hver især har utrolig
spændende historie, men samtidig
bliver det hurtigt tydeligt, at vi uafhængig af alder, familiær baggrund
eller individuel karriere har utrolig
meget tilfældes. Nogle føler sig forbundet med Sydslesvig - også selv
om de har boet i USA i 50 år, siger
Rasmus Meyer.

FORDELT I
HELE VERDEN
I SSFs nye gruppe samles sydslesvigere fra hele verden. Der er medlemmer
med bopæl i Brasilien, Sydafrika,
Kuwait, Australien, Irland, Sverige,
Norge og mange andre steder rundt
om i verden.
Størstedelen bor i Tyskland, Sydslesvig og Danmark, hvor de blandt
andet arbejder som håndværkere, læger, hjerneforskere, kemilaboranter,
medierådgivere og som undervisere.
Sydslesvigere Worldwide er et levende bevis på, at Sydslesvig forbinder, og at fællesskab gør stærk.
SPT

Jens A. Christiansen,
generalsekretær
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Nach dem 4. Mai müssen die
Grenzen geöffnet werden
Zur Verkündung des Bundesinnenministeriums, dass Deutschland die
Grenzkontrollen bis zum 4. Mai
verlängert, sagt der schleswig-holsteinische Europaabgeordnete Rasmus
Andresen:
»Dass Deutschland die Grenzkontrollen bis zum 4. Mai verlängert,
ist sicherlich kein schönes Zeichen.
Immerhin wurde mit dem Beschluss
jedoch Klarheit geschaffen. Die Bundesregierung muss diesen Zeitraum
nutzen, um gemeinsam mit der
EU-Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten die Öffnung der
Grenzen nach dem 4. Mai vorzubereiten.
Länger dürfen die Grenzschließungen nicht andauern. Sie sind weder
besonders geeignet noch verhältnismäßig, um Corona zu bekämpfen.
Das Virus hält sich nicht an Grenzen

und hat längst alle europäischen
Staaten erreicht. Bei einem gemeinsamen, abgestimmten Handeln auf
europäischer Ebene werden Grenzschließungen überflüssig.
Schon jetzt müssen besonders bei
uns im deutsch-dänischen Grenzland
die Rechte von Grenzpendler*innen
gewahrt und gestärkt werden. Für sie
muss gewährleistet werden, dass sie
auch in den nächsten Wochen problemlos im Grenzland pendeln können und nicht durch unnötige neue
Regelungen Probleme bekommen.
Die möglichst baldige Öffnung ist
auch für die Minderheiten auf beiden
Seiten der Grenze von entscheidender Bedeutung. Gerade ihre Rechte
inklusive des Austauschs über die
Grenze müssen unbedingt gewahrt
bleiben.
Clemens Schmidt

SSF-SEKRETARIATERNE

DYBBØLDAGSINDSAMLINGEN
2020
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Vi har brug for din hjælp...
I år gennemfører SSF atter sin Dybbøldagsindsamling til fordel for et af vores danske
forsamlingshuse i Sydslesvig.
Indtægterne går i år til SSFs forsamlingshus i
Gelting. Forsamlingshuset i landskabet Angel,
der bliver ﬂittigt brugt til lokale danske møder,
trænger hårdt til nye lamper.
Vi håber, at Du vil bidrage solidarisk til at
hjælpe vore venner i Gelting.

Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen
bedes indbetalt til
Sydslesvigsk Forening
Union-Bank Flensborg
IBAN: DE23 2152 0100 0000 0171 75
BIC: UNBNDE 21XXX
For beløb over 15 euro tilsendes ”Spenden-Bescheinigung” under forudsætning
af, at navn og nøjagtig adresse er angivet
på overførselsdokumentet.
SSF’s distrikter og andre kan foretage
listeindsamlinger. Listerne fås på de
danske sekretariater.

Også Flensborghus er publikumslukket frem til 4. maj. (Arkivfoto: SSF)

Fortsat lukket for
publikumstrafik
Indtil den 4. maj forbliver SSFs sekretariater lukket for publikumstrafik.
Men udviklingen og de seneste udmeldinger fra Berlin og Kiel gør, at
de fleste af medarbejderne siden
mandag langsomt er vendt tilbage til
arbejdspladsen.
De gode kontorfaciliteter på sekretariaterne gør, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes.

Alle medarbejdere, der på en eller
anden måde servicerer medlemmer
og publikum, kan træffes per telefon
eller e-mail.
Arrangementer og møder er fortsat
aflyst frem til 4. maj.
Delstatsregeringen har meddelt, at
der den 30. april præsenteres detaljerede retningslinjer for forsamlinger de
næste efterfølgende måneder.

SKOLEFORENINGEN

Aktuel corona-info
Skoleforenings-info pr. 17. april:

NØDGRUPPER

Dagtilbud og skoler forbliver principielt lukkede frem til 4.maj.
Nødpasningen i dagtilbud og skoler
for dem, der ikke har anden pasningsmulighed, bliver udvidet:
Det er tilstrækkeligt, at kun én forælder arbejder indenfor de systemrelevante erhverv, for at man har krav på
en nødgruppeplads.
Enlige forældre i arbejde har grundlæggende krav på en nødgruppeplads
uafhængig af erhverv.
Skoleforeningen har en særlig forpligtelse overfor børn med særlige behov.
De har ret til at deltage i nødpasningen.

EKSAMEN

Pr. 22. april kan der finde forberedende undervisning sted i skolerne for de
elever, som skal op til eksamen i ESA
(Erster Schulabschluss) og MSA (Mittlerer Schulabschluss).
Studentereksamen gennemføres pr.
21. april.

GENÅBNING

Næste gang politikerne (regeringen
og ministerpræsidenterne) mødes, bliver 30. april, hvor de tager stilling til,
om de kan fortsætte de åbningsplaner, som blev skitseret 16. april.
Undervisningsministrene og Slesvig-Holsten arbejder på detaljerede
koncepter for, under hvilke vilkår
denne åbning skal finde sted (mindre
grupper, udendørs undervisning,
transport, hygiejne).

EFTER 4. MAJ

Delstatsregeringen har det mål, at de
elever kommer i skole efter den 4.
maj, som enten står foran en overgang fra grundskole til fællesskole eller skal op til ESA og MSA i skoleåret
20/21.

DAGTILBUD

Delstatsregeringen har endnu ikke
taget stilling til, hvornår og hvordan
dagtilbuddene kommer til at åbne
igen.

Alle er velkomne til at bidrage til SSFs Dybbøldags-indsamling 2020. Dog er den passus med distrikternes mulighed for
listeindsamling p.t. en sandhed med modifikationer, idet der jo ingen sammenkomster af nævneværdig art - for ikke at
sige ingen - finder sted.

HUMANITÆRT UDVALG

SSF SLESVIG

Sommerudflugt aflyst

Udflugt
aflyst

Humanitært Udvalgs sommerudflugt
den 10. juni aflyses.

De, der allerede har betalt, får pengene retur hurtigst muligt.

KIRKEHØJSKOLEN

Foredrag aflyst
Flensborg Kirkehøjskole har valgt at
aflyse foredraget med forfatter og

debattør Kaspar Støvring på Flensborg
Bibliotek tirsdag den 12. maj.
fep

Til rækken af aflysninger i anledning af Corona hører nu også
SSF Slesvigs udflugt Ud i det blå
den 9. maj. Under de nuværende
omstændigheder er det desværre bedst at udsætte udflugten til
næste år, skriver distriktsformand
Lisbeth Bredholt.

UNG GENFORENING 2020

Ligeledes aflyst
Undervisningsministeriet i Kiel har
som nok kendt forbudt alle klasserejser, lejrskoler, feriekolonier, skoleudflugter m.m. med rejsemål udenfor
Slesvig-Holstens grænser frem til
sommerferien. Det betyder - skåret ud
i pap - at arrangørerne har været nødt
til at aflyse det store udvekslingsprojekt UngGenforening 2020 medio
maj. Her skulle 5000 sydslesvigske
skoleelever genforenes med unge i
Danmark.

Arrangørerne er i gang med at se på
mulige alternativer i det nye skoleår.
- Jeg er utroligt ked af, at projektet
aflyses, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.
Jeg håber på, at vi finder et alternativt, for jeg er sikker på, at vi også
i fremtiden kan bruge de mange
kontakter, som vores lærere og SdUs
pædagoger har knyttet i Danmark,
siger han.

KONTAKT
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær
Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Rasmus Meyer
Dansk Generalsekretariat,
Nørregade/Norderstr. 76
24939 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller
14408 122
Internet: www.syfo.de
e-mail: info@syfo.de

Ingen arrangementer
Der er ingen arrangementer meddelt til ”Ugen, der kommer”.
Der er ingen gudstjenester. Der henvises til internettet.

Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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DRONNINGENS FØDSELDAG

Sydslesvigsk Forenings formand Gitte Hougaard-Werner medvirkede i det store kor af gratulanter, der sendte fødselsdagshilsner til Dronning Margrethe – ikke mindst via Danmarks Radio. (Ill.: DR)

Hjertelige hilsner også fra Sydslesvig
Selv om omstændighederne for fejringen af Dronning Margrethes 80 års
fødselsdag torsdag sidste uge var ret
så ugunstige, hvis man da kan kalde
det så, markerede Danmark og danskerne alligevel dagen på enestående

vis. Med taler, hilsner og fællessang
samt heldagsudsendelser i dansk
fjernsyn gjorde alle, hvad de kunne
for alligevel at festligholde begivenheden.
Og Sydslesvig gjorde sit til.

Her på siden nogle klip fra dagen, og
fra de dage i september sidste år, da
Regenten gæstede delstaten og mindretallet.

De få danske organisationers medarbejdere, der var på arbejde på Flensborghus, sang for Dronningen - med god afstand
til hinanden. (Foto: SSF)

Også her fra Wassersleben, i bunden af fjorden mellem Danmark og Tyskland,
er vores dronnings fødselsdag blevet fejret, skriver Charlotte Bodilsen .

De to - tvillinger - er fra Sild Danske
Børnehave. De er nødgruppen, og de
var med til at fejre Dronningens fødselsdag, skriver Kai Tove Zilkenat.

I anledning af hendes Majestæt Dronningens 80 års fødselsdag ville vi fra
Slesvig Roklub ønske hjertelig tillykke
med dagen, skriver Katrin Fritzsche,
formanden.

På Dronningens fødselsdag kan vi jo tænke tilbage på de dejlige, oplevelsesrige dage, vi fik lov at opleve med hende hernede i Sydslesvig i september måned, skriver Lisser Ramm-Mikkelsen: Her venter
korene lige før, Kongeskibet skal forlade Flensborg igen, opvarmningen foregik i regnvejr, så lysnede det op, lige da Dronningen kom kørende fra Flensborghus, vi sang de aftalte sange i tørvejr, og ved
tonerne af `Som en rejselysten flåde´ forsvandt Dannebrog i skyer og tåge bag skibsværftet - og så åbnede sluserne sig - igen - og det styrtede ned. (Fotos: Keld Nauntoft/ Dansk Generalkonsulat)
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Filmeinreichungen
bis 1. August
Aktuelles Kino- und Filmschaffen
aus den nordischen und baltischen
Ländern sowie aus Norddeutschland
sind der Schwerpunkt der Nordischen
Filmtage Lübeck. Zum 62. Mal wird
ein vielfältiges Programm vom 3. bis
8. November präsentiert, insgesamt
neun Preise im Wert von 52.500 Euro
werden verliehen.
Alle Nordischen und Baltischen
Filme in den Sektionen Spielfilm,
Dokumentarfilm, Kinder- und Jugendfilm, Serien, Kurzfilme sowie Filme
für die Sektion Filmforum mit Bezug
zu Schleswig-Holstein und Hamburg sind online einzureichen.
Informationen zu den Filmeinreichungen und Kriterien findet man
im Download.
Bei Fragen: Project Managerinsandra.
jung@nordische-filmtage.de kontaktieren.

TRADITION

Die Nordischen Filmtage Lübeck
zählen zu den traditionsreichsten
Filmfestivals weltweit. Sie sind spezialisiert auf die Präsentation von Filmen aus dem Norden und Nordosten
Europas.
Alljährlich werden hier Anfang November die neuesten Spielfilme,
Dokumentar- und Kurzfilme aus den
nordischen und baltischen Ländern
vorgestellt. Daneben gibt es ein um-

fangreiches Kinder- und Jugendfilmprogramm und eine Retrospektive,
die unter thematischen Schwerpunkten filmgeschichtlich bedeutende
Werke präsentiert. Im Programm vertreten sind auch nordische und baltische Serien sowie 360° Filme.
Insgesamt werden neun Preise in
den Sektionen Spielfilm, Dokumentarfilm, Kinder- und Jugendfilm) und
Filmforum/- Kurzfilm vergeben sowie
sektionenübergreifend für den besten
Debüt-Spielfilm.

EINREICHUNGEN

Bei den 62. Nordischen Filmtagen
können Filme eingereicht werden,
die seit dem 1. Januar 2019 fertig
gestellt wurden und aus den Produktionsländern Dänemark, Estland, den
Färöern, Finnland, Grönland, Island,
Lettland, Litauen, Norwegen oder
Schweden stammen oder mit diesen
Ländern koproduziert wurden. Filme,
die durch Thema, Drehort, Förderung
oder Person des Filmemachers einen
Bezug zu diesen Ländern haben,
sind nach Absprache möglich. Eine
Beschränkung auf bestimmte Genres
oder Filmlängen gibt es nicht. Projiziert werden nur DCP-Formate. Der
Film darf vor der Teilnahme bei den
Nordischen Filmtagen in Deutschland weder im Kino, im TV, als DVD/
BluRay oder im Internet als VoD verfügbar oder kommerziell ausgewertet
worden sein.
filmmanagement@nordische-filmtage.
de
www.nordische-filmtage.de
Facebook, Twitter, Instagram /nordicfilmdays

Ingen Sigurd Barrett i denne omgang.

Skyder en hvid pind
efter Sigurd Barrett
Faren for smitte har også ramt koncerten »100-året for Genforeningen /
100 Jahre Wiedervereinigung« med
Sønderjyllands Symfoniorkester og
Sigurd Barrett
Den skulle have fundet sted torsdag
den 7. maj som led i SSFs og Sønderjyllands Symfoniorkesters fejring af
100-året for Genforeningen i 2020.
Men Sydslesvigsk Forening og orkestret har måttet aflyse forestillingen.
Billetterne refunderes via overførsel
til ens bankkonto.
Derfor beder SSF om en mail med
ens kontonummer (IBAN nr.) til billetten@syfo.de.
Der refunderes ikke gebyrer samt
eventuelle forsendelsesomkostninger.
SSF gør opmærksom på, at refusion af
billetterne vil tage nogen tid. Som alle andre er foreningen berørt over ud-

viklingen og følger myndighedernes
retningslinjer. Nogle medarbejdere
arbejder hjemmefra, men alle arbejder så hurtigt, de kan.
- Vi håber på din forståelse og tålmodighed for denne ekstraordinære
situation, skriver SSF.

ORKESTRET

Sønderjyllands Symfoniorkester aflyser yderligere sæsonkoncerter som
følge af forlængelsen af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer
til og med den 10. maj. Aflysningerne
gælder Johannespassionen 24.-25.
april, familiekoncerterne med Sigurd
Barrett 29. april samt 7. og 9. maj og
skolekoncerterne fra 29. april til 7.
maj.
Billetter til de aflyste koncerter i Dan-

mark kan refunderes. Se: sdjsymfoni.
dk/nyheder/
Orkestrets sæsonlancering 17. april
foregik online via orkestrets hjemmeside. Billetsalget er startet, og administrationen er klar ved telefonerne.
Man er desuden velkommen til, efter
aftale, at komme forbi Alsion i Sønderborg, fortæller Louise Milling, der
er ansvarlig for orkestrets kommunikation.
– For at forsamlingsforbuddet på
maksimalt 10 personer i et rum kan
overholdes, kan fremmødet kun ske
efter forudgående aftale. For at lette
trykket på telefonerne, beder vi kunder, der ser det som en mulighed at
bestille via orkestrets hjemmeside og
via mail, om at benytte sig af disse
bestillingsformer, siger Louise Milling.

OPERA PÅ GRÆNSEN

Historisk opera,
”Grænsemageren” aflyst
Det er med stor beklagelse, at opførelsen af den nye opera Grænsemageren må aflyses på baggrund af
Corona-situationen.
Det gælder forestillingerne i Sønderborg - urpremiere - 15. juni, i
Idrætshallen i Flensborg 16. juni, i
Harmonien i Haderslev 17. juni og i
Tønderhal 2 18. juni.
Opera på Grænsen flytter sammen
med de mange tilskudsgivende fonde
og institutioner, samarbejdspartnere
og Sønderjyllands Symfoniorkester
forestillingerne til et nyt tidspunkt.
Det vil dog ikke blive i 2020, da det
ikke er muligt at finde den ledige periode, der kræves for at lave en produktion af en ny opera på en række
spillesteder.
Købte billetter bliver automatisk re-

funderet uden gebyr til det kort, der
er anvendt ved betalingen. Der må
påregnes en ekspeditionstid på 4-8
uger, da der i den nuværende situation er pres på aflysninger, meddeler
formand Anders Molt Ipsen og kunstnerisk leder Erik Kaltoft.

UDTALELSER

Formand for Opera på Grænsen, Anders Molt Ipsen:
”Den dansk-tyske grænse har nu
vist sin holdbarhed i 100 år. Mon så
ikke Bo Gunges nye opera om H.P.
Hanssen, der om nogen anden var
arkitekten bag det hele, kan bevare
sin aktualitet også efter et markant
jubilæumsår? I Opera på Grænsens
bestyrelse vil vi forsøge at finde et nyt

tidspunkt, hvor operaen Grænsemageren kan opføres - alt sammen i et
fortsat samarbejde med tilskudsgiverne, Sønderjyllands Symfoniorkester,
Grænselandskoret, Det Sønderjyske
Præsidium og de mange professionelle aktører.”
Komponist og librettist Bo Gunge:
”Lad det først være sagt, at jeg til fulde håber, at forbuddet mod større forsamlinger vil have den ønskede effekt
i forhold til at holde Corona-epidemien under kontrol.
Timing er vigtig, når man vil have
ting til at ske. Opera på Grænsen
havde sans for timing, da man valgte
året 2020 som dét år, hvor man ville
binde an med at sætte en opera op.
Ovenikøbet en til lejligheden nyskre-

vet. Forberedelserne hertil har taget
minimum 5 år. Dedikerede mennesker har løbet og båret og mødtes og
planlagt. Uden professionel organisation bag, uden sekretariat, uden teknikerhold, endda uden formel fastansat ledelse. Det turde være umuligt.
Men det hele har båret frugt, og her
i foråret stod man faktisk med et projekt. En stor og vigtig historie havde
man at fortælle, de skønneste performere og solister, fuldt professionelt
orkester, scenografi, instruktør. Og så
rammes verden af Corona.
“Grænsemageren”, den sønderjyske
politiker H. P. Hanssen kendte også
godt til timing. Han vidste, at en stor
krig ville være en forudsætning for,
at Tyskland ville kunne tvinges til at
Fra opera-plakaten.

afgive Nordslesvig igen. Han kendte
også til forsamlingsforbud. Særligt i
en periode omkring århundredeskiftet
(1899-1900) forsøgtes det at holde de
danske nationale følelser nede ved at
forbyde endog ganske små forsamlinger. Det er en bitter skæbnens ironi, at uropførelsen af operaen “Grænsemageren” må aflyses på baggrund
af nøjagtig samme type af forbud.
Men den danske ånd blev ikke brudt
af forsamlingsforbuddet!
Operaen “Grænsemageren” fortæller
en stor og vigtig historie. Opera på
Grænsen har trukket et uhyre læs for
at få projektet hertil. Lad os håbe, at
projektet kan gøres til en udskydelse i
stedet for en aflysning.”
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DRONNINGEKAGER FRA KIEL-PRIS

Sikken
en pragt
SSF Kiel-Pris har fejret dronningen
behørigt og bagt de mest fantastiske
kager.
Under overskriften »Kiel-Pris´ kageord til Dronningen«, bad distriktsformand Pia Renkwitz medlemmerne
om at bage en fødselsdagskage og
derved arrangere en visuel fødselsdag
for dronningen. Hver familie skulle
lave en fødselsdagskage - tage et billede af den ved et veldækket bord
eller sammen med familien - det var
op til den enkelte selv, hvordan deres
kage skulle præsenteres.
Og sikken en samling, der kom ud af
det opråb.
Desværre kunne hverken Dronningen
eller formanden smage på nogle af
dem, men selvfølgelig skulle den fornøjelse være bagernes.
Her på siden vises nogle af pragtkagerne.
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