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Unge

Oplevelse

Fastelavn

Unge symfonikere fra
Berlin (foto) og København mødes til koncert i
Flensborg.

Store og små kunne
opleve Sydslesvig på
feriemessen i Herning i
weekenden. (Foto: Tine
Andresen)

Der var fastelavn mange
steder i Sydslesvig i sidste
uge, også i Egernførde.
(Foto: Fred Witt)

Læs mere på KONTAKT side 2

Læs mere på KONTAKT side 3
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MINDERHEITENSEKRETARIAT

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER

Sucht Leiter(in)
für ein Jahr

Koncert med
kor fra Sydslesvig

Im Minderheitensekretariat beim Innenministerium in Berlin ist ab 1. April eine Stelle der Leiterin/ des Leiters
als Elternzeitvertretung zu besetzen.
Gesucht wird eine selbstständige,
kommunikative und engagierte Persönlichkeit, die über die Fähigkeit zur
inhaltlichen und organisatorischen
Koordination verfügt und die Interessen der vier nationalen Minderheiten
zusammenzuführen vermag.
Die ganze Stellenausschreibung mit
Aufgabenprofil, Voraussetzung und

anderen Informationen finden interessierte Bewerber auf der Homepage
des Minderheitensekretariats: https://
www.minderheitensekretariat.de
Bewerbungen sind einzureichen bis
zum 16.3.2020 beim Minderheitensekretariat: info@minderheitensekretariat.de
Die Leiterin Judith Šołćina/ Scholze,
030/18681-14265 bzw. j.solcina@
minderheitensekretariat.de steht für
Rückfragen zur Verfügung.

Torsdag den 12. marts kl. 20 er der
lagt op til sommerstemning, når Sønderjyllands Symfoniorkester spiller i
Idrætshallen i Flensborg.
Hvert år samler Sønderjyllands Symfoniorkester gymnasiekor fra landsdelen til et samarbejdsprojekt omkring
kor- og orkesterværker. Denne gang
spiller orkestret Sønderjysk Sommersymfoni sammen med syd- og sønderjyske gymnasiekor samt gymnasiekor fra Sydslesvig.

SSF-MEDLEMSKONTINGENT

Sønderjysk Sommersymfoni af Bo
Holten - for sopran og baryton soli,
kor og orkester komponeret i 1993
med tekster af Jens Rosendal - lægger
op til en fejring af Sønderjylland og
sommertiden, som nærmer sig og ikke mindst ungdommens livsglæde.
Koncerten afsluttes med Carl Nielsens
Symfoni nr. 2, som er en skildring
af det koleriske, det flegmatiske, det
melankolske og det sangvinske temperament. Inspirationen fik han efter
eget udsagn i en sjællandsk krostue,
hvor der hang et naivt billede, der
illustrerede temperamenterne.

Bente Vist, sopran.

(Foto: Dacapo Records)

Dirigent: Chefdirigent Johannes
Wildner
Solister: Bente Vist, sopran, og Johan
Reuter, baryton.
Kor: Syd- og sønderjyske gymnasiekor samt gymnasiekor fra Sydslesvig
Carl Nielsen: Symfoni nr. 2 (De fire
temperamenter)
Bo Holten: Sønderjysk Sommersymfoni

Johannes Wildner, chefdirigent.

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

Johan Reuter, baryton.

DANSK-TYSK

Gratis genforeningsteater
Syd for grænsen indbetales medlemskontingentet til SSF med en giro-anvisning (”Überweisung”) magen til denne til Union-Bank, nord
for grænsen via Sydbank. Har man givet SSF lov til at trække kontingentet fra kontoen, skal man ikke foretage sig noget. (Ill.: Wikipedia)

Husk at betale!
Med de nye medlemskort, som
SSF indførte sidste år, og som
nu er permanente - og altså ikke
mere kun gældende for et år ad
gangen - følger den nyordning,
at der fra og med i år heller ikke
mere udsendes faktura/ regninger/ opkrævninger til medlemmerne med posten.
De medlemmer, SSF har
email-adresser på, får en elektronisk faktura. De andre ikke.
De medlemmer, der har givet
SSF lov til at trække medlemskontingentet fra deres konto,
får kontingentet trukket den 2.
marts.

KONTO
De medlemmer, der selv anviser
kontingentet, opfordres til at
gøre det senest med udgangen
af marts.
Konto Union-Bank Flensborg:
DE 91 2152 0100 1000 007575
Konto Sydbank Padborg:
8065 - 1023816
Eftersom der ingen faktura udsendes med postvæsnet mere,
får man heller ingen rykker.
Man risikerer altså at miste sit
medlemskab, hvis ikke man betaler til tiden.
Kontingentet er: Enkelt 24 euro/
år, husstand 37 euro/ år, ungdom 5 euro/ år.

Den slesvig-holstenske landdag står
fadder til teaterstykket »Padder«/
»Amphibien«, et dansk-tysk afstemningsskuespil i anledning af 100-året
for folkeafstemningen i 1920.
Teaterlinjen på Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa har
udviklet og opfører stykket i samarbejde med studerende og undervisere
fra afdelingerne Kunst und Visulelle
Medien, Textil und Mode samt Darstellendes Spiel på Europa-Universität
Flensburg.
Stykket er blevet opført ed succes i
landdagen og i Egernførde i sidste
uge, og vises også i aften, torsdag i
Slesvig, A.P. Møller Skolen, 5. marts
i Flensborg, Auguste-Viktoria-Schule,
og 12. marts i Aabenraa, Deutsches
Gymnasium.
Alle steder kl. 19.
Der opkræves ikke entré.
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FLENSBORG BIBLIOTEK

DANSK OG TYSK

Det er bare en virus
De er overalt, virus: det mindste smitstof som trænger ind i og udnytter
levende celler til at formere sig. De
fleste af dem er fredelige, men en del
af dem giver sygdom, og det er nogle
af dem, du vil høre om: ”de grove”,
”de utilpassede”, ”de klamme” og
”de virkelig syge”. Dem der rammer
os mennesker. Dem vi bør kende.
Hør de vigtigste kendetegn for virus,
hvordan de opfører sig, hvordan de
”tænker” og hvordan virusforskerne
tænker, når overlæge og virusforsker

I foredraget kommer man tæt på
virus.

Anders Fomsgaard, Statens Serum Institut, leverer et foredrag, der sendes
live fra Aarhus Universitet og kan ses
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/
Norderstrasse 59, tirsdag den 3. marts
kl. 18.50.
Fri entré.
Foredraget er en del af ”Offentlige
foredrag i Naturvidenskab”, som arrangeres af Science and Technology,
Aarhus Universitet og Carlsbergfondet samt i Sydslesvig af Dansk Centralbibliotek, Dansk Skoleforening,
Aktivitetshuset og Sydslesvigsk Forening.
Med foredragsserien ”Offentlige
foredrag i Naturvidenskab” har du
mulighed for at komme tættere på
de nyeste opdagelser og erkendelser
inden for naturvidenskab. Engagerede
forelæsere holder foredrag om alle
grene af naturvidenskaben. Niveauet
er højt, og du vil blive udfordret, men
du kan få udbytte af alle foredrag
uanset dine faglige forudsætninger.


Lene Lund

UGEN
DER KOMMER
28.
Dansk Kirke i Sydslesvig: Christianslystmøde 28.-29.2.
Kobbermølle Industrimuseum: Filmen
”På sporet af en grænse” vises kl. 19
SSF-distrikt Munkrarup/ Ves: Lotto i
Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Pris-Klaustorp: Generalforsamling i Christianshus kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Fastelavnsfest i
forsamlingshuset kl. 15
2.
Dansk Centralbibliotek og Den Slesvigske Kvindeforening: Forfatteraften
med Linda Lassen om ”Jens og Marie
– en genforeningsroman” på Flensborg Bibliotek kl. 19
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling i Mines Minde kl. 19
SSF-distrikt Nyhus: Generalforsamling
i den gamle skole kl.19.30
SSF- og SSW-distrikt Ladelund og UF:
Generalforsamlinger i Kirkevang kl.
19
3.
Dansk Centralbibliotek, Dansk Skoleforening, Aktivitetshuset og SSF: Liveforedrag fra Århus Universitet ”Det er
bare en virus” på Flensborg Bibliotek
kl. 18.50
SSW: Regionalkonference ”Skal SSW
stille op til forbundsdagsvalg?” på
Flensborghus kl. 18-22
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Generalforsamling på Oksevejens Danske Skole kl. 20
Lyksborg Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 15
Aktive Kvinder Egernførde: Nordens
Husmoderdag i Medborgerhuset kl.
15
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14.30
– 17.00
4.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Bag kulisserne i Stadttheater kl. 10

Flensborg SSF- og SSW-distrikt Sporskifte: Generalforsamlinger i Det
Danske Hus kl. 19
SSF-distrikt Harreslev: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Nibøl: Senior-klub i foreningshuset kl. 15
SSF-distrikt Gettorp: Foredrag ”Sichtweisen auf 100 Jahre deutsch-dänische Grenze 1920-2020“ i Medborgerhuset, Egernførde kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i
forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Spilleeftermiddag
i Ansgarsalen kl. 14
SSF Gottorp amt: Formandscafe på
Slesvighus kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub kl.
15.00 i forsamlingshuset
5.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Bag kulisserne i Stadttheater kl. 10
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19
Læk Kvindeforening: Generalforsamling i pensionistboligernes klublokale
kl. 19
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Foredrag med Henrik Becker-Christensen
om ”Det omtalte værk er nu at få…
- Grænsedragningen 1918-1920”
i Medborgerhuset, Egernførde kl.
19.30
SSF-distrikt Sønderbrarup: Strikkecafe
med Gerda Eichhorn på skolen kl.
19-21
Torsdagsklubben Mårkær: Torsdagsklub hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Gottorp amt + Voksenundervisningsnævnet: Dansk samtalesalon
med Lisbeth Bredholt Christensen,
Slesvighus kl. 19.15-20.45
SSF- og SSW-distrikt Treja-Holling
sted: Generalforsamlinger på skolen
kl. 19

Ungdoms-symfoniorkestret fra Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach i Berlin. 

Unge symfonikere på Duborg
Mandag den 9. marts kl. 19 giver
Sankt Annæ Symfoniorkester fra
Valby og ungdoms-symfoniorkestret
fra Musikgymnasium Carl Philipp
Emanuel Bach i Berlin koncert på
Duborg-Skolen i Flensborg.
Samspillet mellem Sankt Annæ Symfoniorkester og ungdomssymfoniorkestret fra Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach er et ambitioneret
kulturudvekslingsprojekt i forbindelse
med markeringen af 2020. Projektet
afvikles som en fælles turné med de
to institutioners ungdomssymfoniorkestre. Idéen til samarbejdet opstod
efter en fælles kammerkoncert i maj
2018, da elever fra de to institutioner
optrådte i den tyske ambassade i Kø-

benhavn.
Idéen har udmøntet sig i et egentligt
kulturudvekslingsprojekt, hvor de unge klassiske musikere fra Danmark og
Tyskland spiller sammen og på den
måde optræder som musikambassadører for klassisk musik. Samtidig
skaber de dialog på tværs af landegrænser.
Turnéen starter i København med
en optræden i DR Koncerthuset i
forbindelse med Musik & Ungdoms
Orkesterfestival, fortsætter med en
gymnasiekoncert samt en offentlig
koncert i Flensborg og slutter af i
Berlin, hvor de to orkestre spiller i
Gedächtniskirche.
Sankt Annæ Gymnasium og Musik-

1. s. i fasten, 1. marts, Luk. 22, 24-32
Bredsted
10
Parbo
Egernførde
15
Vogel
FL Ansgar Kirke
10
Böll
FL Helligåndskirken
10
Knudsen
FL Kobbermølle
14
Böll
FL Sct. Hans
se Sct. Jørgen
FL Sct. Jørgen
10
Egeris
FL Sporskifte/ Abild kirke
10.30
konfirmandlejr
Harreslev
11.30
Böll
Holtenå
10.30
Vogel
		generalforsamling
Husum
14
Heide-Jørgensen
		generalforsamling
Lyksborg
9.30
Fønsbo
Rendsborg
19
Brask aftengudstjeneste
Skovlund Forsamlingshus
11
Strelow
		generalforsamling
SL Ansgar
10
Olesen
Sønder Brarup
10
Nicolaisen
Tarp
10
Mortensen
Tønning
11
T. Jørgensen
Vesterland/ Abild kirke
10.30
konfirmandlejr

gymnasium Carl Philipp Emanuel
Bach er begge musikalske kraftcentre
indenfor konservatorie-forberedende
ungdomsuddannelser. Begge skoler
har gennem mange år bidraget til at
udvikle klassiske musiktalenter og arbejder efter høje standarder.
Begge institutioner råder over et fuldt
besat symfoniorkester med omkring
60 musikere pr. orkester.
Orkestrenes dirgenter er Frederik
Støvring Olsen hhv. Aurélien Bello.
Entréen er gratis.
Arrangør: Sydslesvigsk Forening (SSF),
Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger (SdU) og Dansk Skoleforening for Sydslesvig (DSfS)
ram

SPROGFORENINGEN

SSW

Generalforsamling i syd

Giv dit besyv med

Sprogforeningen i Sydslesvig indkalder til generalforsamling onsdag
den 11. marts kl. 18.30 på Dansk
Centralbibliotek i Flensborg.
Dagsordenen følger vedtægterne;
omfatter bl.a. beretninger (også fra
biblioteksbestyrelsen) samt valg
af kasserer (Orla Møller modtager
genvalg), protokolfører (Ina Grønvig
modtager genvalg) samt et yderli-

gere bestyrelsesmedlem, idet Arno
Paulsen-Prost ikke genopstiller.
Efter generalforsamlingen synges fra
Højskolesangbogen, idet en række
sydslesvigere præsenterer deres
sang fra bogen.
Der bydes på ost og vin.
Tilmelding via sprogsyd@gmail.com

HUMANITÆRT UDVALG
GUDSTJENESTER

(Arkivfoto)

”Vi spiser sammen”
Lørdag den 7. marts kl. 12 indbyder
SSFs Humanitære Udvalg til ”Vi
spiser sammen” i Det Danske Hus i
Sporskifte, Gl. Husumvej/ Alter Husumer Weg 220
Her venter en hyggelig middag i godt
selskab. Der bliver serveret grønkål
med det hele. Afsluttende nydes en
kop kaffe med en småkage.

Pris inkl. kaffe: 12 €.
Drikkevarer kan købes til rimelige
penge.
Tilmelding senest tirsdag den 3. marts
på 0461 14408 125/126/127 eller
flby@syfo.de. Beløbet indbetales på
SSFs konto i Union-Bank (mrk. ”Vi
spiser sammen”) IBAN:
DE96 2152 0100 1000 0022 47

SSF/SSW SPORSKIFTE

Distriktsgeneralforsamlinger
SSF og SSW Sporskifte indkalder til
distrikts-generalforsamlinger onsdag
den 4. marts kl. 19 (SSF) og ca. kl.

20.30 (SSW) i Det Danske Hus.
Der serveres ost og rødvin, kaffe, te
m.m.

SSW overvejer at deltage i det kommende forbundsdagsvalg. Før den
endelige afgørelse bliver truffet, vil vi
gerne høre medlemmernes mening.
Derfor denne invitation til regionalmøde tirsdag den 3. marts, Flensborghus, Nørregade/ Norderstrasse
76, Flensborg, kl. 18-22. Der serveres
suppe i pausen.

DEINE MEINUNG

Der SSW überlegt, an der kommenden Bundestagswahl teilzunehmen.
Bevor die endgültige Entscheidung
getroffen wird, möchten wir gerne
die Meinung der Mitglieder hören.
Deshalb diese Einladung zum Regionaltreffen am 3. März 18-22 Uhr im
Flensorghus, Norderstr. 76, Flensburg.
In der Pause wird eine Suppe serviert.

Philipp Bohk

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
Udkommer hver torsdag.
Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
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DANEVIRKE MUSEUM / 2020

Nikolai Lengefeldt fra Oplev Sydslesvig havde det store smil på. 

(Fotos: Tine Andresen)

De oplevede Sydslesvig allerede
For første gang havde SSF og Grænseforeningen projektet Oplev Sydslesvig
med til feriemessen i Herning i weekenden. Alle de forudgående 10 år
havde man selvsagt gjort reklame for
landsdelen, dens danske mindretal

og Sydslesvig som turist-destination,
men denne gang sad Oplev Sydslesvig så at sige med ved skranken.
Og det gav da også pote. Mange nysgerrige oplevede Sydslesvig så at sige
allerede på messen i Herning.

Anette Neumann passede lykkehjulet ved siden af plakatvæggen.

Rådgivningen var altid forbundet med
information om det danske mindretal.
Og adskillige viste sig da også at være interesserede i at opsøge Sydslesvig på en weekend- hhv. ferietur.
Tilbuddet på messestanden omfattede også denne gang udskænkning
af smagsprøver på de sponsorerede
Flensborg-øl og Brasch-rom til dem,
der ønskede det, men ikke uden forudgående information om Sydslesvigs
danske mindretal, turistmål og selvsagt også Grænseforeningens virke.
Ankerkvinden bag sydslesvigernes
messe-deltagelse i Herning er som i
alle årene SSFs foreningskonsulent Tine Andresen, der på foreningens vegne udtrykker glæde for, at en række
trofaste folkevalgte er gode til at bakke op om arrangementet og bruger
dele af eller hele weekenden på at
repræsentere mindretallet i Herning.

Selv de mindste var interesserede i at
se, hvad der foregik ved mindretallets
og Grænseforeningens infostand på
Herning-messen.

Jørn Fischer ved øl-udskænkning – men aldrig uden at have informeret om Sydslesvig først.

Alle velkomne til åbning af sæsonen og fotoudstillingen på Danevirke Museum.

Åbner sæsonen og en
fotoudstilling med
motiver fra det
danske mindretal
Søndag den 1. marts slår Danevirke
Museum sine porte op for den ny
sæson. I anledning af 100-året for
grænsedragningen åbnes samme
dag en særudstilling med fotografier af det danske mindretal i dag.
Udstillingen „100 år senere…“ viser billeder af det danske mindretal
fra de sidste år. Billederne er taget
af pressefotograferne Tim Riediger,
Lars Salomonsen og Martin Ziemer,
som i deres daglige arbejde dækker
livet i Sydslesvig for bl.a. Flensborg
Avis. De præsenterer mere end 40
fotografier af hverdagsliv og højtider indenfor den danske befolkningsdel syd for grænsen.
Udstillingen åbnes den 1. marts
kl. 11 på Danevirke Museum,

Den nye og den gamle
leder glæder sig:
Lars Erik Bethge t.v. og
Nis Hardt.

Oksevej/ Ochsenweg 5, 24867
Dannevirke/ Dannewerk. Derefter
kan den ses frem til den 17. maj. I
forbindelse med udstillingsåbningen er der gratis adgang til museet
den 1. marts. Og der vanker kaffe
og kransekage.
Det vil også være muligt at hilse på
museets nye leder Lars Erik Bethge
og den fhv. leder Nis Hardt, der
frem til pensioneringen den 1. april
fungerer som medarbejder på institutionen.
Danevirke Museum rummer en
udstilling om det historiske danske
voldanlæg af samme navn og en
præsentation af det danske mindretals historie siden 1864.
Mere på www.danevirkemuseum.de

Arrangementer
i Sydslesvig 2020
marts
Gymnasiekorkoncert

Bilisten

Claire Martin

Foredrag ved

Erling Jepsen

Claire Martin - vokal
Jim Mullen - guitar
Mads Bærentzen - klaver
Thomas Ovesen - bas
Kristian Leth - slagtøj

Foto: K. McCracken

Foto: P. Skov

Foto: R. Skjoldborg

Torsdag

Fredag

Mandag

Tirsdag

Flensborg

Flensborg

Flensborg

Flensborg

12.03.2020 • 20:00
Idrætshallen

13.03.2020 • 20:00
Flensborghus

16.03.2020 • 20:00
Stadttheater

17.03.2020 • 19:00
Flensborghus

PÅ FLENSBORGHUS

Foredrag ved

Pernille Juhl

Gasoline

Veronica Mortensen
Trio

Sæsonafslutning:
Elverhøj

Veronica Mortensen - vokal
Mads Bærentzen - klaver
Kristor Brødsgaard - bas

Torsdag

19.03.2020 • 19:00
Harreslev Danske
Skole Harreslev

Fredag

20.03.2020 • 20:00
Bredsted Danske
Skole Bredsted
VESTKYSTKULTUR

Billetter • Abo

Foto: I. Wang

Foto: I. Sterling Online

Fredag

Torsdag

Egernførde

Flensborg

20.03.2020 • 20:00
Medborgerhuset

26.03.2020 • 20:00
Stadttheater

i Medborgerhuset

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7,
Reisebüro Peelwatt Marie-Curie-Ring 39 FL eller ved indgangen

HUSUM BIBLIOTEK
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SSF DRAGE

Børnebif og livlig lørdag
Biffen for Børn viser film om to søskende på farligt eventyr i den store
svenske skov mandag den 2. marts kl.
15 på Husum Bibliotek.
11-årige Jonathan og hans lillesøster
Sofie er på ferie hos morfar i Nordsverige. Jonathan forsøger fat slippe af
med Sofie, men da det endelig lykkes
ham, er det på en anden måde, end
Jonathan har forestillet sig. Sofie går
ud i den forbudte skov og bliver kidnappet af en stor bjørn, og nu skal
han finde hende sammen med en jæ-

ger, der vil have ram på bjørnen.
Tilladt for alle, men frarådes børn
under 7 år.
Gratis entré
Tilmelding til: imbe@dcbib.dk
LIVLIG LØRDAG
På Livlig Lørdag på Husum Bibliotek
den 7. marts kl. 10.30-12.30 klippes,
klistres og pyntes op til bibliotekets
krokusfest 23. marts.
Gratis entré.
Inge Marie B. Elechukwu

RENDSBORG/ BYDELSDORF

Fra fastelavnsfesten i Drage. 

(Foto: privat)

Fastelavn for børn i alle aldre

Børnedisco i Ejderhuset
Der vanker børnedisco ved SSF-distriktet i Ejderhuset i Bydelsdorf
fredag den 6. marts; 16.00-17.30 for
børn i 1.-4. klasse og kl. 18.00-19.30

for børn i 5.-.8. klassen.
’Entre: 2,50 euro/ ikke-medlemmer
5 euro.

»Fastelavn er mit navn, boller vil jeg
have, hvis...« kunne man høre børnene og deres forældre synge i Drage
Forsamlingshus sidste lørdag.
Vi - SSF-distriktet - havde inviteret til
stor fastelavnsfest for alle, og der kom
flere, end der var tilmeldt, så der lige
skulle findes mere plads, så alle kunne sidde ved bordet og nyde de dejlige fastelavnsboller, muffins, popcorn,
frugt og grøntsager.
Efter kaffebordet skulle der danses
og synges, og børnene kunne næsten
ikke vente, men så var det da på tide
at slår katten af tønden. I år havde vi
forberedt to tønder, en til børnene i
børnehaven og en til skolebørnene.

SSF PRIS-KLAUSTORP

Skolebørnenes tønde lå i vand flere
dage, og tønden blev hængt lige så
lavt op som børnehavens børn, så
det varede lidt længe, og de store
var færdige med deres. En af de små
piger sagde, de nok ikke havde spist
morgenmad, idet det varede så længe
hos dem.
Kattedroningen hos de små blev førskolebarnet Majla og hos de store
Franziska fra 8. årgang.
Det dejlige var jo, at ikke kun de små
var med men også skolebørn i alle
aldre.
Efter højdepunktet var der dans og
nogle små lege, vi havde forberedt.
Et barn ønskede sig »Topfschlagen«,

Spiderman, Stormtrooper, prinsesse
og co. indtog i lørdags Christianshus
i Kiel Pris-Klaustorp, idet 22 børn og
unge i alderen 3-14 år trodsede regn
og storm og mødte veludklædte, motiverede og i godt humør til SSF-distriktets fastelavnsfest.
Der var ikke så megen boller eller
ballade, men derimod en helt igennem hyggelig eftermiddag med rigtig
god stemning velforberedt af Pia, Katrin og Isabel, som i dagens anledning
var blevet til Lady in Pink, Blomsterdronningen og en velklædt ”herre” i
mode fra 30erne.
Eftermiddagen indledtes med en præsentationsrunde, som bl.a. bestod af
en kvindelig matros, en rosa kanin,
en luciabrud, Elsa fra filmen Frost,
Coutinho fra FC Bayern, to drager,
flere prinsesser, en ninja-turtle, karate-smølfen, en klovn og en ukendt
THW spiller.
Tøndeslagningen – dagens højdepunkt – gik over en del flere runder
end ellers, da nogle større børn var
faldet fra i år. Således var antallet af
deltagere også skrumpet fra normalt

40 børn til 22. Sikkerhed og køkultur var en indøvet proces, som alle
bakkede godt op om. Selvom tønden
længe var i fornægtelse, kunne forsamlingen ikke drømme om at give
op, og de større børn slog da også på
den med ekstra kraftige slag og banede således vejen for tøndens fald.
Børnene heppede hinanden frem til
målet, og det blev belønnet, da Prinsesse Marit endelig slog det heldige
slag, som frigav de søde varer, og hun
blev således kåret som kattekonge
2020.
Efter en del flere særdeles kraftige
slag lykkedes det sågar at få de ellers
noget stædige sidste brædder slået
ned, og det blev Stormtrooper Liam,
som fik det sidste slag og gav ham
æren af at blive kattedronning denne
eftermiddag. De søde lækkerier blev
retfærdigt fordelt og nydt i god ro
og orden. Sjove lege og dans fulgte
derefter, og bestyrelsen vidste, at
tøndeslagning giver god appetit, så
der var sørget for pølser til alle som
afslutning på denne eftermiddag.
Dorthe Salchow

Nadine Baumann- Petersen,
formand

EGERNFØRDE

Nogle af deltagerne. 

22 unge til fastelavn

hvorfor et af vore ældre skolebørn
Majbritt fandt en gryde, en grydeske
og et halstørklæde frem - og så bare
gik i gang. Og selvfølgelig ville de
andre også prøve.
Det er samvær, det er hygge, det er
vores nye generation, dejlig at I har
været med, og en stor tak til alle forældre, der gav en hjælpende hånd
med at vaske op, fordi vores opvaskemaskine ikke lige nu gør, hvad den
bliver sat til.
For os har det været en dejlig eftermiddag; vi siger tak til alle.

(Fotos: Fred Witt)

En skøn forsamling.

(Fotos: Pia Renkwitz)

SSFs distriktsbestyrelse og SSFs landsformand Gitte Hougaard-Werner.

60 til fastelavn
Marit blev ”kattekonge” og Liam
”kattedronning”.

Lørdag havde SSF Egernførde indbudt
til familiefastelavn i Medborgerhuset.
Knap 60 mødte op for sammen med
SSF-bestyrelsen og menigheden at
nyde eftermiddagens aktiviteter, slå
katten af tønden, danse, synge og spise fastelavnsboller.
Bestyrelsen havde inden smykket
hele Medborgerhuset med fastelavnspynt og malet de to fastelavnstøn-

der, som også blev fyldt med slik.
Eftermiddagen bød på 80 hjemmebagte fastelavnsboller, som et bestyrelsesmedlem havde bagt.
Der var både en kattekonge hos de
små og hos de voksne, som også
modtog en lille præmie.
De flotteste kostumer blev også præmieret.
fw

