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KONTAKT

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Jubilæum
og guldkonfirmation
Lørdag den 27. august
holder Midt- og Sydangels
Menighed 75-årsjubilæum
og guldkonfirmation. Arrangementet skulle have være
holdt tidligere, men blev
rykket på grund af Corona.

Læs mere på KONTAKT side 4

Ansøgninger
modtages

Vestkystkultur

Op til forberedelserne af
Årsmøderne 2022, meddeler Danmarks Samfundet, at ansøgninger for et
nyt flag eller ny fane kan
søges nu.

Lørdag den 19. marts er
der igen et Vestkystkultur-arrangement. Der er
lagt op til overdådig brunchbuffet til tonerne af melodisk jazz fra She-Trio.

Læs mere på KONTAKT side 4

Læs mere på KONTAKT side 3

GRÆNSEFORENINGEN

Afstemningsmøde i Borgerforeningen
den 14. marts 2022, kl. 19.30
Historisk Samfund Sydslesvigkredsen, Borgerforeningen og Sydslesvigsk Forening inviterer
til afstemningsmøde i Kongesalen i Borgerforeningen.

Aftenens forløb
På vegne af det danske mindretal overrakte SSF-formand Gitte Hougaard-Werner en gave bestående af et litografi af kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen til
Knud-Erik Therkelsen. (Foto: Grænseforeningen)

•

Velkomst ved Kirsten la Cour, formand for Historisk Samfund Sydslesvigkredsen

•

Fællessang

Farvel
Knud-Erik

•

Foredrag ved fhv. generalkonsul, historiker Henrik Becker-Christensen

•

Sønderjysk kaffebord

•

Underholdning ved Boock og Lange Duo

•

Hilsen ved generalkonsul Kim Andersen

•

Fællessang

•

Afrunding ved Aase Abild, formand for Borgerforeningen forventes at være ca. kl. 21.45

I fredags holdt Grænseforeningen
afskedsreception for Knud-Erik Therkelsen. Repræsentanter fra det danske
mindretal deltog for at sige farvel til
den afgåede generalsekretær.
I 18 år har Knud-Erik Therkelsen
været generalssekretær for Grænseforeningen, siden den 28. februar
2022 er han gået på pension. I den
anledning holdt Grænseforeningen
en afskedsreception på Vartov i København, og omkring 120 gæster var
kommet for at sige farvel til generalsekretæren.
Blandt gæsterne var flere repræsentanter fra det danske mindretal.
SSF-formand Gitte Hougaard-Werner
overbragte på vegne af Det Sydslesvigske Samråd en hilsen.
Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær, benyttede lejligheden til at
overbringe en SSF-hilsen, som også
var præget af den personlige kontakt,
de to har haft gennem 18 år. Jens A.
Christiansen takkede for det gode
samarbejde, interessante samtaler

og til tider heftige debatter – blandt
andet om emner som mindretallets
mission og selvforståelse samt Grænseforeningens tolkning af dets rolle i
en dansk integrationsdebat. Særligt
Grænseforeningens fokus på den
såkaldte bindestregsidentitet har der
ikke mindst blandt de to generalsekretærer været stor uenighed om.
“Men med til historien hører, at du
trods vores uenigheder inviterede mig
til at komme med et oplæg om emnet
ved Grænseforeningens sendemandsmøde. Hatten af for det”, sagde Jens
A. Christiansen og understregede,
at samarbejdet med Knud-Erik Therkelsen netop har været præget af
åbenhed.
”Uanset holdninger er vi fælles om
åbenhed, men der skal være frisind
til at tolke åbenheden i forskellige
retninger”, lød det fra Jens A. Christiansen, inden han fastslog, at KnudErik Therkelsen også som pensionist
altid vil være meget velkommen til at
besøge os i Sydslesvig.

Mødeleder: Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigsk Forening
Entré: 15 €
Tilmeldingsfristen er den 10. marts 2022.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 14408 125 og ved SSFs sekretariater.

Plads til flygtninge fra Ukraine
Krigen i Ukraine berører os alle, og vi vil alle
kunne føle konsekvenserne af den. Vi kommer
blandt andet til at skulle rykke lidt tættere
sammen. For bedre at kunne håndtere det
store antal flygtninge, der forventes at komme,
har SSF tilbudt bygninger til at huse flygtninge

fra Ukraine. Der, hvor det giver mening, bliver
de tilbudt som boliger. Det er for eksempel
i Skipperhuset og på Klitskolen, hvor der er
senge og tilsvarende faciliteter. I Bydelstorp
har SSF en ledig bolig, der nu klargøres, så
den kan huse flygtninge fra Ukraine.

Desuden er SSF ved at udarbejde en liste
over forsamlingshuse, som kan bruges som
midlertidige sovesteder, hvis der skulle blive
brug for det. Disse kan selvfølgelig ikke være
permanente løsninger, men muligvis kan vores forsamlingshuse alligevel bidrage til lidt

medmenneskelighed i denne triste tid.
Koordinereringen af hjælpen forgår i tæt samarbejde med de tyske myndigheder og hjælpeorganisationer i regionen. De har det bedste overblik og sikrer på den måde, at hjælpen
når ud til flest mulige.
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TEATER

JAZZ

Teater med godthumør-garanti
i Egernførde
Viva Las Vegas spilles i Egernførde
onsdag den 16. marts. Teaterstykket,
der er en komisk sing-along-forestilling i to akter, handler om at overvinde modgangen. Om troen, håbet
og kærligheden. Og ikke mindst med
massevis af Elvissange.
“Man skal helt sikkert se Viva Las
Vegas, hvis man ønsker at se en gennemmusikalsk forestilling, hvor man
forlader teateret i godt humør og med
en smule latterkrampe. Her er en god
historie kombineret med masser af
vellydende musik“.
Sådan skrev Broadwayworld Den-

mark om stykket Viva Las Vegas, der i
2020 var nomineret til Årets Reumert
i kategorien Årets musikteater og
musical.
Stykket handler om et lille pladeselskab i provinsen, Las Vegas Records.
Det er i krise. Banken truer med at
trække stikket, og den Elvisglade men
konfliktsky pladeselskabsdirektør HP
er trængt op i en krog. Hvis han ikke
snart kan skaffe nogle penge, bliver
han nødt til at fyre sine eneste ansatte, den rapkæftede bogholder Tina og
den nørdede lydtekniker Henning.
Og det har han ikke

nemt ved at få sagt. Men med uventet
hjælp fra fortiden og lidt opfindsomhed er der måske en vej ud.

Viva las Vegas

Onsdag den 16.03.22 – 19:30
Medborgerhuset, Egernførde
Arrangør: Sydslesvigsk Forening (SSF).
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr.
7 FL, Reisebüro Peelwatt, MarieCurie-Ring 39 FL og ved indgangen.

Veronica Mortensen. (Foto: Ida Wang)

Vokaljazz med
dybde og
integritet
i Egernførde
Veronica Mortensen har placeret sig
som en af de mest interessante og
sympatiske sangerinder på den danske jazzhimmel. Fredag den 18. marts
spiller hun i Egernførde.
Veronica Mortensens varme udstråling og elegante fortolkninger af egne
og andres kompositioner er højt elsket af både publikum og anmeldere.
Hun har udgivet 5 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.
Jazzpianisten Mads Bærentzen har
udgivet 5 albums med egen trio og
forskellige amerikanske gæstesolister
såsom Tim Ries, Eric Alexander og
Vivian Sessoms. Han har desuden turneret med Kurt Elling, Dianne Reeves,
John Scofield og er siden 2001 fast
medlem af Aarhus Jazz Orchestra.
Kontrabassisten Kristor Brødsgaard
har været på den internationale mu-

Masser af godt humør. (Foto: Randers Teater)

UGEN
DER KOMMER
11.

SSF-distrikt Kiel Pris/Klaustorp: Forårsbingo i Christianshus kl.

12.

Aktive Kvinder: Weekendstævne
”Kreativt med patchwork” 12.-13.3.
Mikkelberg Kunstcenter: Fernisering
på udstillingen ”Askov-Hatsted t/r” på
Mikkelberg kl. 15

14.

SSF, Borgerforeningen og Historisk
Samfund for Sønderjylland: Afstemningsmøde i Restaurant Borgerforeningen kl. 19.30

15.

SSF: Jazzkoncert med Blonde Bass på
Slesvighus kl. 20
SSF-distrikt Bøglund: Spilleeftermiddag i forsamlingshuset kl. 14 – 17

16.

SSF: Randers Teater opfører ”Viva Las
Vegas” i Medborgerhuset, Egernfør-

de kl. 19.30
Flensborg SSF-distrikt Sporskifte:
Generalforsamling i Det Danske Hus
kl. 19
SSF-distrikt Mårkær: Generalforsamling i mødelokalet i børnehaven kl.
19

17.

SSF Det Humanitære Udvalg: Seniorfolkedans på Flensborg Bibliotek kl.
14.30
SSF-distrikt Kobbermølle: Generalforsamling på skolen kl. 19.30 med
spisning kl. 18.30
SSF- og SSW-distrikt Skovlund-Valsbøl: Generalforsamling på Valsbølhus
kl. 19
SSF-distrikt Munkbrarup-Ves: Aktiviteter i Oksbøl Forsamlingshus kl. 14.30
SSF-distrikt Gettorp: Generalforsamling i DRK-huset kl. 19.30
SSF Gottorp Amt: Slesvighus-biografen på Slesvighus kl. 19.30

sikscene siden 1999 og turneret over
hele verden. Han har desuden været
spydspids for dansk jazz med sit prisvindende orkester JazzKamikaze.
Mød en af vores bedste sangerinder
med en varm og ligefrem tilgang til
jazzen.

Line Up:

Veronica Mortensen – vokal
Mads Bærentzen – klaver
Kristor Brødsgaard – bas
Veronica Mortensen Trio
Fredag den 18.03.22 – 20:00
Sankt Nicolai-Kirche, Egernførde
Arrangør: Sydslesvigsk Forening &
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr.
7 FL, Reisebüro Peelwatt, MarieCurie-Ring 39 FL og ved indgangen.

FLYTTET

AFLYST

Seniorfolkedans

Generalforsamling må aflyses

Det Humanitære Udvalgs Seniorfolkedans finder den 17.3. ikke som
sædvanlig sted på Flensborghus men
er flyttet til Flensborg Bibliotek. Tidspunkt er dog som altid kl. 14.30.
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SSF Egernførde generalforsamling var planlagt til den 14.3.222, men må desværre aflyses. Alle medlemmer vil snarest modtage en ny invitation med den
nye dato.

GUDSTJENESTER
2. s. i fasten, søndag den 13. marts 2022, Mark. 9, 14-29
Arnæs
10
Nielsen
Egernførde
10
Vogel
FL Ansgar Kirke
10
M. Jørgensen
		familiegudstj.
FL Helligåndskirken
10
Knudsen
FL Sct. Hans
ingen
FL Sct. Jørgen
10
Egeris
Harreslev
11:30
M. Jørgensen
Husum
16
Heide-Jørgensen
Lyksborg
10
Thun
Læk
10
Dahlin
Rendsborg
17
Brask
Slv. Ansgar
ingen
Strukstrup
11:30
Mogensen
Valsbølhus
10:30
Skou

Torsdag den 17. marts 2022
Bredsted

17

Sloth aftengudstjeneste
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HUSUM

VESTKYSTEN

Næste Vestkystkultur-arrangement byder på melodisk jazz fra She-Trio (Foto:
SSF)

Fregatten Jylland har været i aktiv tjeneste som krigsskib, men er nu levende museum. (Foto: Fregatten Jylland)

Efterårstur til
Ebeltoft
Fra 30. september til 3. oktober byder
SSF Husum og omegn på en udflugt
til Ebeltoft.
Turen rummer både besøg på Fregatten Jylland og i Ree Safaripark.
Fregatten Jylland blev søsat i 1860
og nåede blandt andet at være med
i krigen i 1864. I 1908 blev skibet
lagt op, og efter en omfattende restaurering – hvor blandt andet master
og rigning blev genskabt – blev det i
1994 taget i brug som museumsskib.

Men det er et levende museum. Besøgende kan få lov at forsøge sig som
skibsdreng eller matros. Dog ikke på
søen, men ved kajen.
Ree Safaripark har dyr fra fire kontinenter og en imponerende samling
farvestrålende fugle.
I turens program er også indlagt tid
på egen hånd i Ebeltoft, hvor man
kan se for eksempel det gamle rådhus
med den gamle fangekælder. Eller
man kan gå på shopping i bymidten,

som rummer et righoldigt udvalg af
specialbutikker.
Prisen er 225 euro for voksne og 205
for børn. Den dækker busrejsen, tre
overnatninger i fire-sengs-værelse,
aftensmad ved ankomst, morgenmad
alle dage og madpakke til hjemrejsen. Mod tillæg kan man få dobbelteller endog enkeltværelse.
Tilmelding og nærmere oplysninger
ved Daniela Caspersen på caspersen.
dany@gmail.com.

Vestkystkultur med
brunch
Næste arrangement i Vestkystkultur-rækken bliver et jazzbrunch-arrangement på Skipperhuset i Tønning.
Lørdag den 19. marts klokken 10:30
byder vi på en overdådig brunchbuffet til tonerne af melodisk jazz fra

LÆK UF

Generalforsamling
Læk Ungdomsforening indbyder til
generalforsamling fredag, den 1. April
2022 klokken 19.00 i UF’s klubhus –
Propst-Nissen-Weg 59, 25917 Leck.
Dagsordenen bliver ifølge vedtægter
med blandt andet beretninger, valg til
bestyrelsen og fastsættelse af kontin-

SENIORER

Seniortræf
om
forelskelse
Efter to års pandemipause, byder
Husum og Ejdersted amter igen sine
60+medlemmer til forårstræf.
Temaet denne gang er forelskelse,
hvilket jo kan være meget passende
for netop et forårstræf.
Der er dog ikke tale om senior-speeddating, men om at Hans Christian
Davidsen fortæller om sin forelskelse
i Flensborg.
Altså ikke om den eller dem, han har
forelsket sig i der, men om forelskelsen i selve byen.
Den har han nemlig nyligt udgivet en
bog om, og Davidsen fortæller om
bogens baggrund og om nogle af de
steder og begivenheder, den omtaler.
Det finder sted torsdag den 31. marts,

She-Trio.
She-Trio er – som navnet antyder – tre
damer, som leverer jazzmusik udsat
for piano, trommer og kontrabas.
Entreen er 20 euro for medlemmer,
25 for andre, inklusive brunch.

klokken 14:30 på Husumhus.
Det tilbydes kørsel fra Tønning, Frederiksstad, Hatsted og Bredsted.
Deltagelse koster syv euro, inklusive
kaffe og kage.
Dog må man forlods tilmelde sig
enten på 04841 2612 eller pr. mail
på husum@syfo.de eller ejdersted@
syfo.de.

HC med sin bog ”Forelsket i Flensborg”. (Foto: Hans Christian Davidsen)

gent. Forslag, som ønskes behandlet
på mødet, skal være formanden
(Peter Martens, Ahornweg 7, 25917
Achtrup) i hænde senest den 24.
Marts 2022.
Peter Martens
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MIDT- OG SYDANGEL

Jubilæum og
guldkonfirmation

En gruppe (foto), som også
siden har været aktiv med
at finde adresser på tidligere
konfirmander, mødtes den 10.
februar og besluttede følgende
plan for festen:

Lørdag den 27. august
fra kl. 14 på
Christianslyst, Notfeld
Fra kl. 14: ankomst og kaffe
Kl. 15: Gudstjeneste
Efterfølgende kaffe og kage,
samvær.
Kl. 18.30: Aftenfest (fest-menu)
Tilmelding og betaling/pris:
Kun kaffe/eftermiddagen: € 5,per deltager (ikke-medlemmer
af dansk kirke € 7,50)
Hele programmet: € 35,- per
deltager (ikke-medlemmer af
dansk kirke € 45). Ekskl. drikkevarer ved aftenfesten.
Tilmelding ved indbetaling på
DE26 2152 0100 1000 3495 06
med angivelse af fødselsdato.
Deltagere fra DK bedes henvende sig hos præsten, tlf. 04615052 8545 eller
pkm@kirken.de.

DANMARKS-SAMFUNDET

Atter uddeling af
flag og faner
Forberedelserne til vore årsmøder den
10., 11. og 12. juni er i fuld gang. Årsmødeweekenden bliver gerne brugt til
overrækkelser af flag og faner til distrikter, skoler, børnehaver eller andre af

mindretallets foreninger og institutioner
- skænket af Danmarks Samfundet.
Hvis man altså har brug for et nyt flag
eller en ny fane, kan ansøgningen hurtigst muligt sendes via hjemmesiden
www.danmarks-samfundet.dk/ansoegning.
For nærmere oplysninger kan du også
kontakte Annette Neumann, som er formand for lokalforening Danmarks-Samfundet Sydslesvig, enten pr. mail til
danmarks-samfundet@t-online.de eller
på tlf. 0171 3635553.
Mens der i Danmark hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni uddeles dannebrogsfaner og -flag til organisationer
og foreninger ved flagfester over hele
landet, sker overrækkelsen af flag og faner i Sydslesvig typisk i årsmødeweekenden.

Annette Neumann er formand for
Danmarks-Samfundet Sydslesvig (Foto: Privat)

Penge til at købe faner og flag for,
indsamler Danmarks Samfundet bl.a.
ved salg af de små Valdemarsflag ligeledes den 15. juni hvert år. I Sydslesvig
sælges de små Dannebrogsflag alle
årsmødedage. Det er efterhånden blevet
en fast tradition, at distrikterne sælger
dem i forbindelse med opkrævning af
entréen og dermed bruger disse små klisterflag gerne som synligt adgangstegn
til møderne.

Flensborg Nord

1945 var der første gudstjeneste, 1946 de første to præster og
konfirmationer, så havde covid
ikke været, ville der for længst
skulle været holdt 75-årsjubilæum i Midt- og Sydangels
Menighed. Til markering har
menighedsrådet nu besluttet
at invitere alle konfirmander
1946-1972 med ledsagere m.fl.
til fest, guldkonfirmation for
nogen, for andre ”diamant” og
mere.

Fra venstre mod højre. I parentes konfirmations-stedet: Hans Heinrich Lorenzen (Sørup); Christa Gondesen, f. Rasmussen
(Sønder Brarup); Ingrid Möller, f. Jessen (Sønder Brarup); Helga Jensen, f. Diedrichsen (Sønder Brarup); Ingvelde Laue, f.
Blazejewcz (Sørup), Waltraud Kobs, f. Bauer (Sterup); Erika Cichon, f. Clasen (Havetoft); Hannelore Lapoehn, f. Carstens
(Langballig); Edith Vollertsen, f. Szarafinski (Sønder Brarup); Annelise Marxen, (Stenfeld) og (forrest) Hanne Lore Berntien (Sønder Brarup)

Invitation til

den årlige
generalforsamling
Tønnsenhuset
Apenrader Str. 49

2022
31.03.

Vi starter med fællesspisning kl. 18.00.
Generalforsamlingen begynder kl. 18.45
Pga. spisning beder vi venligst om tilmelding
til bysekretariatet pr. mail flby@syfo.de eller på
tlf. +49 461 14408-125/126/127.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi glæder os til at se dig.
Bedste hilsener fra
bestyrelsen

SSF formand
Merethe Neldeberg
Jørgensen
tlf. 0461 3185189
mail: mnj@kirken.de

PR og pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet. Materialet vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde i offentlighedens interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. Gæster, der kan gøre konkrete
personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen
jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
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DCB

Biblioteket anbefaler
romaner og krimier
Hver uge udkommer der mange
bøger og lydbøger. Bibliotekarerne
holder øje med alle nye udgivelser
og finder frem til de materialer, som
kort tid efter kan lånes på bibliotekerne og i bogbusserne i Sydslesvig.
Bibliotekar Lene Lund præsenterer
et lille udpluk af nye gode romaner
mandag d. 21. marts kl. 16 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/Norderstr.

59. Denne mandag vil der også blive
præsenteret krimier.

Helles bedste

Bibliotekar Helle Post har forsøgt at
løse utallige gåder i de krimier, hun
har læst i den seneste tid. Måske er
det lykkedes at opklare nogle mord?
Hun lover ikke at afsløre for meget,
men fortæller gerne om nogle af de

bedste krimier, hun har læst.
Fri entré.
Tilmelding til biblioteket:
dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.
2-G. Ingen maskepligt.
Lene Lund

DCB
Der SSW Landesverband und
Dansk-frisisk kommunalpolitisk forening e.V.
laden ein zum Informationsabend:

dansk-frisisk
kommunalpolitisk
forening
dånsch-friisk
kommunåålpolitisch
foriining e.V.

kf

+

Landesverband
Norderstr. 76
24939 Flensburg
Tel. 0461-144 08 310
info@ssw.de

Grundeinkommen
- eine neue Sozialordnung oder
Spaltung der Gesellschaft?

Dienstag, 15. März 2022, 19.00 Uhr Flensborghus – Store sal
oder https://meet.ssw.de/grundeinkommen
Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Ökonomen, Soziologen,
Philosophen, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, die
Parteienlandschaft etc. im In- und Ausland mit der Thematik bedingungsloses Einkommen. Die Krux mit der bereits
um sich greifenden Alters-und Kindesarmut und die Angst
vor einer eventuell bevorstehenden Massenarbeitslosigkeit
im Niedriglohnsektor, sagt unserer, auf ewigem Wachstum
ausgerichteten Gesellschaft: lasst uns vernunftbetont neue
Steuermodelle finden.
Wir wollen nach einem Impulsreferat von Arfst Wagner,
über das Pro und eventuelle Contra für die Einführung eines
Grundeinkommens diskutieren. Wie argumentieren die
Befürworter – woran hapert es nach Ansicht der Skeptiker.
Erfahrungsberichte, existierende Projekte wie „Mein Grundeinkommen“, bereits zugängliche Langzeitstudien.

Aufgrund der noch hohen Infektionszahlen bieten wir eine
Hybrid-Veranstaltung an.
Für 50 Gäste besteht die Möglichkeit vor Ort im Großen Saal
des Flensborghus, Norderstr. 74, 24939 Flensburg, teilzunehmen. (2G+)
Für eine Teilnahme vor Ort bitten wir um eine Anmeldung an: info@dfkf.de

Vinterbogen 22
Vinterbogen Syd er Børnebibliotekets
læselystkonkurrence i samarbejde
med alle de danske skoler i Sydslesvig.
Konkurrencen løb fra
17. januar - 11. februar
Fra 15 skoler tilmeldte i alt 45 klasser
sig og 248 børn deltog ved at læse og
anmelde mindst 3 bøger.
Vinderne er fundet ved lodtrækning
mellem deltagerne fra de enkelte skoler og følgende 15 vindere er fundet:
Bredsted:
Rieke, 9 år, 4. klasse
Hans Helgesen:
Tjorben Kraus, 8 år, 3. klasse,
Hanved:
Malou Kofoed Nielsen, 12 år,
6. klasse
Harreslev:
Mikkel Neumann, 8 år, 3. klasse
Hatlund-Langballe:
Johann 8 år, 3. klasse
Hiort Lorenzen-skolen:
Per Rasmus Lange, 9 år, 4. klasse
Husby:
Lenja Christensen, 9 år, 4. klasse
Jaruplund:
Karla Seliger, 11 år, 5. klasse
Jes Kruse:
Bosse, 8 år, 1.+2. klasse 8 år
Læk:
Milan Homrighausen, 11 år, F6
Medelby:
Anna Sophie Hemsen, 10 år, 4. klasse

Gastredner:

Arfst Wagner,

ehem. Landesvorsitzender
der Bündnis90/Die Grünen
in Schleswig- Holstein (20152017) und Mitbegründer
der Bürgerinitiative für ein
bedingungsloses Grundeinkommen.

Oksevejen:
Tove Olsen, 7 år, 2. klasse
Skovlund-Valsbøl:
Jian Ersoy, 9 år, 4. klasse
Store Vi-Vanderup:
Joke Petersen, 7 år, 2. klasse
Treja:
Tjorre Broder Zeh, 10 år, 4. klasse,
Bogpræmierne bliver sendt ud til skolebibliotekerne i løbet af marts,
og skolebibliotekarerne sørger for, at
vindere og præmier mødes.
Tak for de mange flotte og sjove
anmeldelser, det har været skønt at
læse.
Vi glæder os til at udfordre jer i juni
med Sommerbogen 22.
Følgende 3 skoler vinder en booktalk
i april eller maj:
• Husby Danske skole, 1.- 4. klasse
• Hiort Lorenzen Skolen: 5. b
• Hans Helgesen Skolen, 2. & 3.+4.
klasse
Børnebibliotekarerne

