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IndholdAdresser i Flensborg Nord (og Kobbermølle)

Ansgar Kirke
Apenrader Str. 25
Tlf. 0461-43376 

Tønnsenhuset
Apenrader Str. 49
Tlf. 0461-46995  

”NordNyt”, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg

Kobbermølle Børnehave
Teichweg 1, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-75892  

Ingrid-Hjemmet
Alter Kupfermühlenweg 39
Tlf. 0461-41340

Skovgades Børnehave
Waldstr. 46
Tlf. 0461-54702

Duborg Børnehave
Ritterstr. 5
Tlf. 0461-29823

Sortevejs Børne- og Ung-
domshus
Cornelius-Hansen-Weg 3
Tlf.:  0461-42994

Aktivitetshuset
Norderstr. 49
Tlf. 0461-15014-0

SSF-bysekretariat
Schiffbrücke 42
Tlf. 0461-14408-125/126/127

Dansk Sundhedstjeneste
Waldstr. 45
Tlf. 0461-57058-0  

Dansk Centralbibliotek
Norderstr. 59
Tlf. 0461-8697-0

Nystadens Vuggestue
Baterriestr. 19
Tlf. 0461-3186294

Nystadens Børne- og                   
Ungdomshus
Junkerhohlweg 20
Tlf. 0461-43136

Duborg-Skolen
Ritterstr. 27
Tlf. 0461-14439-0

Cornelius Hansen-Skolen
Alter Kupfermühlenweg 15
Tlf. 0461-41718

Gustav Johannsen-Skolen
Eckener Str. 9
Tlf. 0461-58717-0

Kobbermølle Danske Skole
Wassersleben 32, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-71202  

Årsmødeplakaten 2019 er tegnet af kunstneren Inka Sigel. I år, hvor Foreningen NORDEN holder  
100-års fødselsdag, står de danske årsmøder i Sydslesvig helt i Nordens tegn.

Plakaten er præget af de fem hvide svaner, der er symbolet på de fem nordiske lande. Desuden viser 
den fem forskellige træer, der er typiske for Norden. Årsmødets motto, ”NORDEN møder Sydslesvig”, 
er også tilstede i billedet: Det viser Valdemarsmuren i Danevirke-volden, der markerer Nordens æld-
ste sydgrænse og er blevet verdenskulturarv i fjor. Skriften ”vi knytter bånd” er broderet på billedet –  
et særkende ved Inka Sigels billeder.

Hovedmotivet på årsmøde-t-shirten, der ligeledes er tegnet af Inka Sigel, 
viser en flyvende svane med Dannebrog om halsen. Dermed gribes også 
årets andet store jubilæum op: 800-året for Dannebrog. 

Vi knytter bånd

Ansgar Kirke

Gudstjenester

Ingridhjemmet: 
Lad os synge

Aktivitetshuset

Aktive Kvinder

Roklubben
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Uafhængig
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       politik                    

For os i Flensborg.Ärztehaus • Zur Höhe 10 • 24955 Harrislee
Tel.: 0461 - 7 50 43 • www.schuett-jahn.de

und in Husum, Handewitt, Flensburg-Twedter Plack

Scooter
ab 1.999 €

Rollator
ab 89 €

år

wiesgart@versanet.de

· Vertrauen und Verlässlichkeit 
· Menschlichkeit
· Qualität und Sicherheit
· Geborgenheit

Stryi Beerdigungsinstitut · Mürwiker Str. 132 · 24943 Flensburg 
Tel. 0461 314440 · info@stryi.de · www.stryi.de

Empfohlen durch die Verbraucherinitiative 
Aeternitas e.V. qualifizierte und geprüfte Bestatter.



> 1

Impressum:
”NordNyt”, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg
Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord
Bladet udsendes til alle medlemmer af  forening og/eller kirke (1200 eks.)
Næste nummer udkommer  FØR ADVENT 2019. Frist for bidrag: 1. oktober

Redaktion: Preben K. Mogensen, Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund 

Tryk/Druck: Nielsens Trykkeri / Druckerei Ernst H. Nielsen

Vi knytter bånd ...
Vi knytter bånd ... er mottoet for årsmøderne 
2019, for ”Foreningen NORDEN” har nu for-
søgt dette samarbejde kulturelt og politisk 
for de nordiske lande i 100 år. Siden 30’erne 
er 5 lige store svaner, der flyver i samme 
retning, symbolet på fællesnævneren for de 
5 nordiske lande. 

Ligheden i størrelse er umiddelbart ikke 
indlysende, for landene er ikke lige store. Og 
den samme retning kan man vist heller ikke 
sådan finde, hverken historisk eller aktuelt. 
At de nordiske lande ligner hinanden og ude i 
verden ses nærmest under et, er dog sikkert 
og vist. Der er store fællestræk, men findes 
der også en fællesnævner?

Det vil årsmødetalerne sikkert forsøge at 
sætte ord på, og jeg vil her ikke foregribe 
min egen årsmødetale, men blot håbe, 
at disse få ord er nok til at vise, at der er 
helt umiddelbare analogier til ”Sydslesvig”. 
Hvad binder os til Danmark og Norden, når 
vi nu er politisk adskilte, hvor langt rækker 
samarbejdet (eller skændes vi mest), og 
hvor dybt stikker den fælles arv i en verden 
i forandring. 

Irrelevant er ”Norden” bestemt ikke for en 
bedre forståelse af, hvem vi selv er, vort 
sydslesvigske bånd til Danmark og Norden.

Preben K. Mogensen, 
SSF Flensborg Nord og Flensborg By

>

Denne udgave af NordNyt/SSF for Alle  
rækker fra årsmøderne til advent 2019, så 
gem bladet!
Det indeholder tillige invitationer til alle  
SSF medlemmer her i Flensborg, og man skal 
vide sig velkommen overalt.
Gode årsmøder og en god sommer til  
sæsonen begynder igen i efteråret. Læs i 
bladet!
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  Ansgar Kirke >
Den 1. september 2019 forventer jeg, at 
min midlertidige frigørelse fra alle for-
pligtelser som (hjælpe)præst ved Ansgar 
bliver permanent. 

I den tyske kirke har de et ritual ved en 
præsts afsked, som jeg nu senest over-
værede ved Ute Köppens afsked med 
St. Petri. Det gør det meget håndfast, 
men jeg er nu meget tilfreds med, at min  
”afskedgudstjeneste”  som præst ved 
Ansgar fandt sted ved morgengry Påske-
morgen. 

Jeg har naturligvis spurgt mig selv, om jeg 
ville have søgt ”provsti-præste-stillingen”  
med de 20 % ved Ansgar for tre år siden, 
hvis jeg havde vidst, hvordan det ville 
komme til at gå, men det er omsonst. I sin 
tid gjorde jeg det,  bl.a. fordi jeg bestemt 
mente,  at det også var bedst for Ansgar 
med et skifte. Det kan jeg udmærket nå 
at få ret i. 

Som formand Helle Skadhauge skrev i 
seneste NordNyt for kort tid siden, vil  
stillingen snart blive opslået. I modsæt-
ning til andre steder, hvor præstemange-
len har ført til - fortsat - ubesatte stillinger 
i Sydslesvig (og i DK samt den tyske kirke 
med), kan Ansgar være fortrøstningsfuld. 

Flensborg Nord og Kobbermølle, Ansgar 
Kirke, er så godt et sted at være præst, 
at det også udefra fremgår helt tydeligt.  
Afhængig af tællemåden blev det så til 
præcist 14  eller 17 år gode år for mit 
vedkommende, som jeg takker min Herre 
og Gud for. Og menigheden. 

Rigtig mange tror, at jeg er blevet pensio-
nist, og jeg retter det såmænd ikke. For jeg 
er i al fald ikke mere den rette at henvende 
sig hos, når der er brug for en præst i sognet. 
Og så ser jeg åbenbart ældre ud, end jeg er!  

Den 1. september afleverer jeg nøglerne 
til kirken, men beholder med menigheds-
rådets billigelse en af dem. Som SSF-
formand vil jeg fortsat være en af lederne 
af Margrethe-klubben i menighedshuset. 
Preben K. Mogensen

I 2002 var vi en del yngre, men det første billede 
af os/mig i Ansgars Kirkeblad skal så også være 
det sidste, og det var i forvejen et af ”fortidsmin-
derne” i jubilæumshæftet ”50 år Ansgar”, som 
kan fåes i kirken. 

Kristi Himmelfart den  30. maj Kl. 10.00 
konfirmeres Torge Sörensen, Am Friedhof 
1 B, 24955  Harrislee i Ansgar Kirke. 

Konfirmandindskrivning til konfirma-
tion 2020 tirsdag den 4. juni fra kl. 16.-
17.00 i Ansgar Kirkes Menighedshus. 
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Ansgar Kirke >
Aftenandagt og sommergrill 
Torsdag den 27. juni kl. 17.00 (LK). Efter 
aftenandagten i kirken sommergrill og kom-
sammen i kirkens have. 

Økumenisk (ACK) gudstjeneste 
i forbindelse med “Dampfrundum” 
ved tribunen ved Museumsværtet 
(NB) Søndag den 14. juli kl. 10
Denne efterhånden traditionelle gudstjene-
ste ved sommerens havnefest, der samler 
de fleste kirkesamfund i Flensborg (ACK 
FL). Ingen gudstjeneste i Ansgar denne  
søndag. 

Friluftsgudstjeneste  
v. Østersøbadet
Sammen med St. Petri 
Søndag den 25. august kl. 10.30.
Blæserorkester ledsager salmesang. Præ-
diken ved Christoph Touché og Lotte Kirke-
gaard. Efterfølgende er der en kop kaffe i 
teltet eller udenfor!

Kirkehøjskole
Flensborg Bibliotek,  
tirsdag den 10. september kl. 19.30.
Hvem er den Gud? 
Om billedbrugen i moderne salmer.
Ved professor emeritus 
Kirsten Nielsen, Århus 

Høstweekend 
den 20. - 22.  september

Børnehavehøstgudstjeneste 
den 20. september kl. 10.00 

Høstgudstjeneste 
den 22. september kl. 10.00. 
Efter gudstjenesten er der høstfest med 
fællesspisning, kaffe og kage I menigheds-
huset. 

Koncert med Vox’enkoret 
Lørdag den 5. oktober kl. 15.00 er der 
koncert med Vox’enkoret i Ansgar Kirke. 

Koret blev dannet i 2012 og er tilknyttet fire 
sognekirker i Lille Hidsherred pastorat nord 
for Silkeborg.

Koret består af 25 glade og velsyngende san-
gere, fordelt på 4 stemmer. Koret medvirker 
ved højtider i kirken, men afholder også 
kirkekoncerter både i og uden for sognene.

Korets repertoire spænder bredt - lige fra 
den klassiske kirkemusik over sange fra den 
danske sangskat til musicals, grand prix sange 
og rytmiske sange af bl.a. Beatles, Abba, 
Leonard Cohen, Carl Perkins m.m. 

Som et kuriosum kan nævnes, at koret også 
har beskæftiget sig med den lokale og højt 
anerkendte salmedigter Simon Grotrian. 
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Ansgar Kirke. Sommer og efterår 2019>
Ved eftermiddagens koncert vil publikum 
bl.a. kunne lytte til sange af den danske 
komponist Carl Nielsen, sensommersange, 
musik af Frans Schubert, ligesom koret også 
vil synge sange fra den rytmiske afdeling.
Koret ledes af Karen-Minna Nielsen, som 
også er organist ved de nævnte kirker.
Der er gratis adgang, men et bidrag til  
afholdelse af omkostningerne modtages 
gerne ved udgangen.

“FREDSFØLERE”  i november
Datoen er endnu ikke endegyldigt fast-
lagt, men fredsfølerne for kristne, jøder 
og  forhåbentlig også muslimer forventes 
gennemført og vil som sædvanligt begyn-
de med andagt i St. Petri Kirke kl. 17.00. 
Fredsfølerne slutter med fællesspisning 
(suppe) i Ansgars Menighedshus. For- 
modentlig mere i næste NordNyt. 

Flensborgmenighedernes 
efterårsmøde 2019 den 27. oktober 
kl. 14.00 i Ansgar Kirke 

Prædikant (foto fra gudstjenesten ved Fol-
ketingets åbning 2018) valgmenighedspræst 
Morten Kvist, Herning,  der efterfølgende 
holder foredrag i menighedshust: Det hellige 
i det moderne samfund

Adventskoncert
Torsdagskorets Adventskoncert i Ansgar 
Kirke lørdag den 30. november kl. 16.00

OFFSET- OG DIGITALTRYK
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Ansgar Kirke - Gudstjenester >

HUSK: Konfirmandindskrivning til konfirmation 2020 
tirsdag den 4. juni fra kl. 16.-17.00 i Ansgar Kirkes Menighedshus. 

Dato Kl.   Søndagens navn. Bemærkninger
26/5/2019 10:00   Årsmøde. 5. s. eft. Påske. Jacob Ørsted
30/5/2019 10:00   Kristi Himmelfart. Konfirmation

2/6/2019 10:00   6. s. eft. Påske
9/6/2019 10:00   Pinsedag.

10/6/2019 17:00   2. Pinsedag. Fælles gudstjeneste for Flensborgmenighederne  
  i Helligåndskirken. 

16/6/2019 10:00   Trinitatis. 
23/6/2019 10:00   1. s. eft. Trinitatis
27/6/2019 17:00   Aftensang og sommergrill i kirkens have
30/6/2019 10:00   2. s. eft. Trinitatis

7/7/2019 10:00   3. s. eft. Trinitatis
14/7/2019 10:00   4. s. eft. Trinitatis. Fælles gudstjeneste for hele Flensborg 

  i forbindelse med “DampfRundum 2019”. Ved museums
  værftet. Ingen gudstjeneste i Ansgar

21/7/2019 10:00   5. s. eft. Trinitatis. 
28/7/2019 10:00   6. s. eft. Trinitatis

4/8/2019 10:00   7. s. eft. Trinitatis
11/8/2019 10:00   8. s. eft. Trinitatis
18/8/2019 10:00   9. s. eft. Trinitatis
25/8/2019 10:30   10. s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste ved Østersøbadet 

  i samarbejde med St. Petri

1/9/2019 10:00   11. s. eft. Trinitatis
1/9/2019 14:00   11. s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste i Kobbermølle
8/9/2019 10:00   12. s. eft. Trinitatis. 
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Ansgar Kirke - Gudstjenester>

Der tages forbehold for ændringer, især i forbindelse med, hvornår 
valg af NY præst vil have fundet sted, og hvornår vedkommende kan 
tiltræde.  Se gudstjenestelisten på KONTAKT hver torsdag i Flensborg 
Avis. 

15/9/2019 10:00   13. s. eft. Trinitatis
22/9/2019 10:00   14. s. eft. Trinitatis
29/9/2019 10:00   15. s. eft. Trinitatis

6/10/2019 10:00   16. s. eft. Trinitatis
6/10/2019 14:00   16. s. eft. Trinitatis. Gudstjeneste i Kobbermølle

13/10/2019 10:00   17. s. eft. Trinitatis
20/10/2019 10:00   18. s. eft. Trinitatis
27/10/2019 14:00   19. s. eft. Trinitatis. Flensborgmenighedernes efterårsmøde. 

  Morten Kvist 

3/11/2019 10:00   Allehelgen
10/11/2019 10:00   21. s. eft. Trinitatis
17/11/2019 10:00   22. s. eft. Trinitatis
24/11/2019 10:00   Sidste søndag I Kirkeåret
24/11/2019 14:00   Sidste søndag I Kirkeåret. Gudsjeneste i kapellet i Nyhus

1/12/2019 10:00   1. s. i advent. 



Nyt fra Ingridhjemmet. Lad os synge> 
I skrivende stund er vi midt i et projekt… 

Alle børn og ansatte i Ingrid-Hjemmet 
deltager i foråret 2019 i projektet ”SANG 
UDEN GRÆNSER”. Projektets formål er at 
styrke sangglæden samt sprog- og kultur-
forståelsen hos børn i bl.a. børnehaver i 
region Sønderjylland-Schleswig. Børnene 
skal komme i kontakt med det tyske sprog 
på legende vis og lære noget om landet 
på den anden side af grænsen. Projektet 
skal desuden bidrage til at efteruddanne 
pædagoger indenfor sang og musik. 

Alle børn har fået udleveret en lille sang-
bog med nogle enkelte sange, der er 
skrevet både på dansk og tysk. 
I Ingrid-Hjemmet har vi haft besøg af en 
musikpæda-gog til stor glæde for alle. 
Pædagogerne har deltaget i kurser for at 
dygtiggøre sig indenfor området. 

Idet vi er en dansk institution i Sydsles-
vig, har vi fået en venskabsbørnehave fra 
Danmark, der er tilknyttet det tyske min-
dretal. Vi har besøgt børnehaven, og de 
har ligeledes besøgt vores institution. Da 
vi havde besøg af vores venskabsbørne-
have, havde vi også besøg af Jesper Falch, 
der lavede stomp sammen med os alle på 

C.H. skolen. Stomp betyder “tramp” og 
er rytmer spillet på baljer, spande og an-
det godt. I forbindelse med afslutningen 
på dagen havde vi den glæde, at nogle 
forældre havde tid til at deltage i om for-
middagen. 

Idet vores venskabsinstitution i Danmark 
er en skovbørnehave, har vi i år aftalt, at 
vores sommerudflugt går til deres børne-
have og skov. Her er der rige muligheder 
for udfoldelser, leg og læring. (…og nogle 
børn blev slet ikke færdige med at lege 
sidt vi var på besøg). 

Udover selve projektet, der er finansie-
ret af Interreg Deutschland-Danmark, 
har vi i Ingrid-Hjemmet lavet en ekstra 
emneuge i begyndelsen af maj. I disse 
dage vil alle børn bl.a. kunne lave instru-
menter, være med i en dans gruppe, op-
træde ved at synge i mikrofon, og som 
afslutning optræde for hinanden. 

Selve projektet afslutter vi sammen med 
ALLE andre institutioner, der er medvir-
kende, i foråret den 8. maj i Grænsehal-
lerne i Kruså – hvor mange hundrede 
børn og voksne mødes til en kæmpe mu-
sik og sang fest… 

PS/HUSK:
SOMMERFEST 
Den 6. juni. Kl. 15 – 17
LANTERNEFEST 
Den 4. november kl. 17.30/18.00

Sommerhilsner til alle fra 
Ingrid-Hjemmet / Kirsten
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      Akti-kurser. Aktive Kvinder>
Kurser og arrangementer 1. 2019

maj
Udflugt til Spargelhof Freienwill 
22.5.2019 kl. 17 
rundvisning, kl. 18.30 
spisning kl. 17 - 19

Tag bedre billeder med din 
mobiltelefon 22.5.2019 
kl. 17.30 - 19.30

Urtereol 22.5.2019 kl. 17 – 19

juni
Byg din egen hula hoop ring 3.6.2019 
kl. 18 - 21 og 11.6.2019 kl. 19 - 20

Mini clutch i lækker læder 4.6.2019 
kl. 17 - 19

Tingeltangel: Tang 6.6.2019 kl. 18 - 20

Stoftryk x 3 15.6.2019 kl. 12 - 15.30

Beklædningssyning for nybegyndere 
12.6. / 19.6.2019 kl. 17.30 – 20

Tilmelding på www.aktivitetshuset.de, 
hvor man naturligvis også finder kurser 
og arrangementer - eller 
på tlf. 0461 150 140

DSH FORENINGEN AF 
AKTIVE KVINDER I FLENSBORG

Sæt KRYDS i kalenderen!

JUNI
onsdag den 19. 
Stor Kanaltur med Freya

SEPTEMBER
tirsdag den 03. til torsdag den 05. 
Kredsens tur  til Bremerhaven

OKTOBER 
onsdag den 23. 
Hyggeaften med ”Tag-selv-bord” 
på DCB

NOVEMBER
onsdag den 13. 
Politi / Prævention på DCB

DECEMBER
Onsdag den 04. 
Julehygge på DCB

Onsdag den 11. 
Juletur til Ribe med kredsen

Ring til Karen Scheew - 
tlf. 0461 490 28 22 - 
og få nærmere oplysninger!
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Roklubben>
Der er atter gang i alle bådene i klubben. 
Om onsdagen er både kajakkerne, robåde 
og polo bådene på vandet, så der er der 
gode muligheder for at se hvad vi laver og 
få kontakt med os. I løbet af sommeren er 
der planlagt mange forskellige ture.

På Årsmødepladsen kan man også møde os 
den 26 maj. Tirsdag den 28 maj starter et 
begynderkursus i kajak. Interesserede kan 
henvende sig til Thorkild Tönnsen (0461 
46647 mail : thorfut@online.de) 

I sommerferien vil Hinnerk Petersen fra SDU 
tilbyde prøve Stand Up Padling fra klubben.

Til Sankthans den 23. juni vil I også kunne 
møde os, og vi glæder os meget til at fejre 
Sankthans sammen med jer.

På vores hjemmeside : 
www.flensborg-roklub.de 
kan man se mere om os.

Der er også mulighed for at kontakte vores 
formand Bjørn Drube : 
Formand@flensborg-roklub.de

Kirsten Futtrup
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Bygeneralforsamlingen den 2. maj var som altid den sidste i SSF Flensborg 
i dette år. Vi var så heldige at så at sige hele Forretningsudvalget, SSFs 
daglige ledelse, deltog som gæster og landsformand Jon Hardon Hansen 
tog i sin hilsen tilsidst et emne fra mit beretning op: Vor fortsatte eksistens 
og arbejde fremadrettet afhænger af, om vi står ved, hvem vi er.  Eller apro-
pos 800-året: at vi holder fanen højt. Et aspekt heraf er naturligvis, hvor 
godt vi er opstillet over de udfordringer vi står med såsom færre og til dels 
meget store distrikter, samme antal arrangementer, men færre deltagere 
til traditionelt arbejde etc., stor indsats for at holde medlemstallet (4332 pr. 
1.1.2019). Forsamlingens svar var: rimeligt!

En del af denne opstilling er ”SSF for alle”. Med to årlige udgaver stilles 
større krav til arrangørers/SSF-distikternes  planlægning og til medlemmer-
nes beredskab til at gemme bladet, så de altid kan se, hvad der sker ”lige 
nu” i bydele og i SSF i Flensborg m.m.

Det sidste tror vi samstemmende vil være tilfældet. Erfaringen er, at læser-
ne generelt set har taget godt imod bladet og, går vi ud fra, gemt det, for 
medlemmer ved faktisk, hvad der foregår. Der er så også straks grund til 
at minde om ”KONTAKT” hver torsdag, samt at vi naturligvis også bruger  
de moderne medier for at komme ud til vore medlemmer. 

Mht. det første, planlægning, må vi få det endnu bedre på plads end det 
faktisk allerede er tilfældet. At planlægge et halvt år forud er umiddelbart  
en forhindring, men kan faktisk forenkle arbejdet meget, når det først er 
blevet kørt helt ind. 

Vi er godt på vej ...
Preben Kortnum Mogensen

 SSF Flensborg. Efter generalforsamlinger

Højdepunktet på bygeneralforsamlingen 
var tildelingen af SSFs og mindretalles 
hæderstegn, sølvnålen, til tre maneårige 
distriktsformænd (fra højre) Jörg Braun 
fra Tarup, Per-Arne Hoeg fra Sct. Hans og 
Lars Nielsen fra Sct. Jørgen/Mørvig 
Sølvnålen til disse tre er ikke kun en vel- 
fortjent tak for en stor, dansk indsats  
sammen med andre, men også en forhåb-
ning om, at de fortsætter deres frivillige 
hverv endnu mange år.
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Preben Kortnum Mogensen
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Til årsmøderne udkommer 
”Sangbogen Sydslesvig”.

Kirsten Futtrup skriver her om 
forhistorien. 

Sådan kommer der til at stå på den nye sangbog for SSF. Sangbogen er ikke en 
erstatning for Højskolesangbogen, den er et supplement, som kan bruges rundt 
omkring i Sydslesvig.

Rainer Porsch, Gitte Hougaard-Werner og jeg havde alle oplevet, at der rundt  
omkring i Sydslesvig manglede en ny sangbog som afløsning for den gamle lyse-
blå. Nogle gange var vi blevet præsenteret for 3 - 4 forskellige udgaver af sang- 
bøger, hvilket gjorde fællessangen ret besværlig. 

Vi har hver vores indgang og store erfaring med fællessang, så det har været  
berigende for os alle tre at finde sangene til den nye sangbog. Der skulle selvfølge-
lig være en del gamle kendte sange, som stadig blev sunget. Den skulle tilgodese 
et bredt folkeligt repertoire, der skulle være nye sange med nutidige tanker, og 
selvfølgelig skulle de nye sydslesvigske sange med. 
Vi havde alle tre masser af sange, som vi gerne ville have med. Når vi ikke lige 
kunne blive enige, sang vi sangene dels for hinanden, dels for andre. General- 
sekretariatet har måttet lægge øre til vores sang, og af og til blev de bedt om at 
afgøre valget.

Vi sang os til udvælgelserne, så det har 
været en lang, men munter vej til den 
nye sangbog. Formatet bliver A5, lige-
som den røde julesangbog. Den bliver 
klar blå med løverne på og indeholder 
140 sange. Alle med noder og becif-
ringer. Det skulle gerne være enkelt at  
finde en sang og evt. spille til.

Efter at vi havde valgt de sange, der 
skulle med, skulle vi finde ud af, hvem 

 SSF Sangbogen Sydslesvig
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der havde ophavsretten til sangene, fordi vi ikke bare må trykke sangene. Heldig-
vis havde Marten Geerdes sit frivillige sociale år på Generalsekretariatet det år. 
Han gik i gang med at få rettigheden til at trykke sangene. Det blev en lang og dyr  
proces. Men det lykkedes, og nu er sangbogen ved at blive trykt. Sangbogen bliver 
præsenteret på hovedstyrelsesmødet den 21. maj, så den er klar til årsmøderne. 
Alle distrikter kan bestille et antal eksemplarer for 2 euro, og i løssalg kommer den 
til at koste 5 euro.

Sydslesvigudvalget bevilgede de fleste penge til sangbogen, og da rettighederne 
kom til at koste mere end vi havde regnet med, kommer sangbogen til at koste lidt.

Med glædelig sang

Kirsten Futtrup 
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Fredag den 24. maj 2019 kl. 19.45
Sct. Jørgen Menighedshus
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

ÅRSMØDE

Traditionelt årsmødearrangement med fællessang, festligt kaffebord, talere, 
tombola og underholdning.

Mødeleder:  Lars Nielsen

Taler:   Fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen
   Regionrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum (EL)

Underholdning:  Musikalsk underholdning ved Teglsten  

Entré, kaffe og kager: 3 €

SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Ret til ændringer forbeholdes

DE DANSKE ÅRSMØDER  
26. maj 2019

Kan købes ved SSFs bod på årsmødepladsen.

ÅRSMØDE-TSHIRT
Børnestørrelse: 6 €  
Voksenstørrelse: 10 €

9SSF for ALLE  2019
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DE DANSKE ÅRSMØDER
I SYDSLESVIG

DE DANSKE ÅRSMØDER  
24.-26. maj 2019

NORDEN møder Sydslesvig -

Vi beder venligst om tilmelding: 
Jette Hanisch, tlf. +49 461-14408-120, jette@syfo.de

Der er mulighed for at parkere i Flensborghus´ gård 
med indkørsel fra museumshavnen, Schiffbrücke/Skibbroen 42.

Velkommen til!

Dansk Generalsekretariat

Velkomst
• Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening

NORDEN møder Sydslesvig - vi knytter bånd
• Musik og sang - Anna Kruse og Ulla-Britt Simonsen

• Britt Bohlin, rådsdirektør ved Nordisk Råd
• Anke Spoorendonk, fhv. minister, formand for Foreningen NORDEN, Sydslesvig
• Magni Arge, færøsk medlem af Folketinget

• Musik og sang - Anna Kruse og Ulla-Britt Simonsen

• Uffe Østergaard, professor emeritus

Frokost

Dannebrog 800 år
• Musik og sang - Anna Kruse og Ulla-Britt Simonsen

• Erik Fage-Pedersen, formand for Danmarks-Samfundet
• Rejhan Bosnjak, ph.d.-stipendiat ved Forskningsafdelingen, Dansk Centralbibliotek

Afslutning
• Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigsk Forening

Lørdag den 25. maj 2019
kl. 9.30 - 13.00 på Flensborghus

Invitation til temamøde 2019
• NORDEN møder Sydslesvig - vi knytter bånd
• Dannebrog 800 år

SSF for ALLE  201910
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 SSF Sporskifte

ÅRSMØDE
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 13.45 
Oksevejens Danske Skole
SSF Sporskifte

Mødeleder:  Kay von Eitzen

Talere:   Fhv. minister Benny Engelbrecht, MF (S)
   Provst Hasse Neldeberg Jørgensen
   Næstformand for Danmarks-Samfundet, 
   Søren Cruys-Bagger, overrækker og indvier en fane til
   SSF Sporskifte

Ungdomstalere:  Christian Aggerholm og Mark Aaron Laffrenzen

Underholdning:  Rinkenæs Brass Band vil tage imod os med musik 
   og få os i rette stemning.
   Forskellige aktiviteter fra alle aktører i Sporskifte

Stort kaffe og kagebord: 3 €

Ret til ændringer forbeholdes

Kan købes ved SSFs bod på årsmødepladsen.

DE DANSKE ÅRSMØDER  
26. maj 2019

ÅRSMØDEPLAKATER
A4: 1,00 €  
A3: 1,50 €

DE DANSKE ÅRSMØDER  
24.-26. maj 2019

NORDEN møder Sydslesvig -
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Lørdag den 25. maj 2019 kl. 14.00 
Flensborg Bibliotek
SSF Flensborg Nord og Centrum-Duborg-Vest

Ret til ændringer forbeholdes

 SSF Flensborg Nord og SSF Centrum-Duborg-Vest

ÅRSMØDE

Mødeleder:  Preben Kortnum Mogensen

Taler:   Fhv. generalsekretær for Nordisk Råd, Henrik Hagemann
   Formand for SSF, Jon Hardon Hansen

Underholdning:  Koncert med Torsdagskoret

Entré, kaffe og kager: 5 € og 2 € for børn

ÅRSMØDE-KRUS
5 €  

DE DANSKE ÅRSMØDER  
26. maj 2019

Kan købes ved SSFs bod på årsmødepladsen.
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 ØSTLIGE DISTRIKTER

ÅRSMØDE
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 15.00
Engelsby-Centret
SSF Engelsby, Skt. Hans, Tarup, Sct. Jørgen-Mørvig 
samt skolen og børnehaven
Mødeleder:  Danyel Kraemer

Talere:   Fhv. leder af Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig, 
   Anette Jensen
   Fhv. direktør for Grænseforeningen, Niels Henriksen

Underholdning:  Klovnen Lars Gustav
   Folkemusik ved Spjald-Grønbjerg Musikforening

Gratis entré, Valdemarsflag 0,50 €

Mulighed for køb af grillprølser, øl, vand samt vafler, kaffe og kager.

Børneaktiviteter ved institutionerne (trampolin, snobrød, sminkebord, rutsjebane, 
vandkanoner og -raketter m.m.)

13SSF for ALLE  2019
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Søndag den 26. maj 2019 kl. 8.00
Festpladsen

ÅRSMØDE

Musik:   Hejmdal Blæseorkester

Flaghejsning:  ved spejderne

Velkomst:  Preben K. Mogensen, SSF-formand for Flensborg By

Morgenandagt:  Pastor Ea Dal

Der kan købes morgenkaffe og -brød i DGF-Klubhuset for 5 €

 Flaghejsning på festpladsen

Ret til ændringer forbeholdes

Årsmøde-gudstjenester i byens danske kirker: kl. 10.00

 SSF Flensborg By

ÅRSMØDE
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 19.30 
Flensborghus
SSF Flensborg by
FDF spiller op fra kl. 19.00

Mødeleder:   Preben K. Mogensen

Talere:   Leder af Nordisk Informasjonskontor Norge, Jan Kløvstad
   Kandidat til EU-valget, Mette Bock, MF (LA)

Underholdning:  Visesang ved Anna Kruse
   Kibæk FDF Orkester

Der serveres kaffe/te og wienerbrød.

Flaghejsning, andagt og morgenbord i Sporskifte
Årsmødesøndag den 26. maj kl. 9.00 hejser vi Dannebrog ved Det Danske 
Hus. Derefter kl. 10.30 er der en en andagt i vores kirke i Det Danske Hus. 
Efterfølgende byder vi velkommen ved morgenbordet i forsamlingssalen, for 
dermed at give en god start til det store årsmødearrangement i byen! Vel 
mødt.                 Sporskifte danske menighed
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 Friluftsmøde

Søndag den 26. maj 2019 kl. 14.15
Frueskovens Idrætspark, Waldstraße 43

ÅRSMØDE

Optoget starter kl. 13.30 fra Nørretorv med Sønderborg Garden førende an, folke-
dansere, færøske folkedansere, distrikterne i Flensborg, Sydtønder - og Flensborg 
amt, spejderne, FDF, SydslevigCrew, kommende studenter m. fl.

•  FDF spiller op som optakt til starten på selve mødet
•  Mødet åbnes med velkomst ved Flensborg By, Preben Kortnum Mogensen
•  Fællessang: En Hjertesag
•  Tale ved Folketingsmedlem Eva Kjer-Hansen MF (V)
•  Tale ved SydslesvigCrew
•  Hilsen ved medlem af Nordisk Råds præsidium, medlem af Stortinget 
    Michael Tetzschner
•  FDFerne spiller Shubiduas Danmark
•  SydslesvigCrew markerer Feriebørnjubilæet
•  Fællessang: Venner ser på Danmarkskort
•  Hilsen ved mindretalskommitterede Johannes Callsen, MdL
•  Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen
•  Intro til kædedans og dans ved Danseforeningen Fótatraðk
•  Sydslesvig synger Larsen
•  Fællessang: Papirklip
•  Vinderne af tombolaen for sydslesvigske skole- og børnehavebørn
    bekendtgøres
•  Dannebrog kommer ned med faldskærm „Om din frihed vil vi værne“
•  Slut med aktiviteterne på årsmødepladsen

Mødeleder: SydslesvigCrew (Jan Bartmann, Mads Riis og Cirsten Hansen) 
og Eberhard von Oettingen

Afslutningskoncert ved de samlede FDF-orkestre på Søndertorv. Start kl. 18.00 
ved Nørreport/I.C. pladsen. Koncerten begynder kl. 18.30 på Søndertorv. 

Ansvarsh.: Friluftsmødeudvalget
Arrangører:  SSF Flensborg By, Flensborg Amt og Sydtønder Amt

Ret til ændringer forbeholdes
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SYDSLESVIG  
SYNGER  
LARSEN

MEDVIRKENDE:  
JULE TIDL. THE COMPANY
DOSE FRA FROTEE-SLIP
JESPER TIDL. LUWIG VAN
SYDSLESVIGASOLIN MED JANNIK,  
JORIS, FABIAN OG HENRIK

Friluftsmødet Søndag den 26. maj 2019 
Optoget starter kl. 13.30 fra Nordermarkt/Nørretorv 

Fra kl. 14.15 i Idrætsparken (DGF-Pladsen), Waldstr. Flensborg 

www.syfo.de
Layout: SdU • Christian Prasno

SSF for ALLE  201916

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16.30, fredag kl. 8-12
 

Udstillingen blev åbnet den 9. maj og kan ses frem til den 6. juli.
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JUNI 2019

1 lø 

2 sø 

3 ma  

4 ti  

5 on Grundlovsdag i DK / Folketingsvalget / Farsdag i DK

6 to 

7 fr  H.K.H. Prins Joachim

8 lø 

9 sø  Pinsedag 

10 ma 2. pinsedag 

11 ti  

12 on 

13 to 

14 fr 

15 lø Valdemarsdag-Genforeningsdag 1920 

16 sø 

17 ma 

18 ti 

19 on 

20 to 

21 fr Solhverv

22 lø  

23 sø Sankthansaften 

24 ma 

25 ti  

26 on

27 to Syvsoverdag

28 fr 

29 lø

30 sø

23

25

24

26

SSF for ALLE  201918

Dannebrog  
Cykelstafet
Dannebrog er også vores flag.
På flagets 800-årsdag, den 15. juni, hejser Prins Joachim Dannebrog på Rådhuspladsen i København.  
Det flag, han skal hejse, er fragtet fra Husum til København på cykel.

I år fejrer vi Dannebrogs 800-årsdag. I 1219 skal det være dalet ned fra himlen i Estland og dermed have 
sikret Kong Valdemar sejren over esterne. Dannebrog er et af verdens ældste nationalflag. 

Som led i fejringen af flaget, drager en cykelstafet af sted fra Husum den 10 juni. Nogle få hårdkogte 
kører med hele vejen, men de fleste bliver skiftet ud ved hver etape.

Vi tager første etape fra Husum til Flensborg, og den køres den 10. juni. I Store Vi holder vi rast og får 
en sandwich. Man kan få sig selv og sin cykel transporteret fra Flensborg til Husum før starten eller efter 
at have kørt turen.

Anden etape starter tirsdag den 11. juni kl 10 i Flensborg tager turen forbi Kongehøjen på vej til Sønder-
borg – også her er der mulighed for at få transporteret din cykel hjem til Flensborg efter etapen.

Mandag den 10. juni  |  Husum – Flensborg  Tirsdag den 11. juni  |  Flensborg - Sønderborg
09:30 Bussen fra Flensborg til Husum afgår  09.30 Samling ved Nørreport
10:30 Der er samling på Schiffsbrücke i Husum 10:00  Start af anden etape 
11:00  Start af første etape    16:00  Bus tilbage til Flensborg
13:00  Ankomst Store Vi Danske Skole - madpause
14:30  Ankomst Flensborghus – kaffe og kage
16:00  Bus tilbage til Husum 

Mere info og tilmelding: https://bit.ly/2WmZ2jd

E-bikes, tandemer og andre specialcykler kan ikke komme med på fællestransporten. 

Hvis man synes, 55 kilometer er lidt langt at cykle, kan man sagtens bidrage alligevel.  
Vinke farvel i Husum eller tage imod i Store Vi eller Flensborg.

19SSF for ALLE  2019
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FRE • 14.06.2019 • kl. 15

Årets tema: Vi vil danne BRO med 
DanneBROG. Vi fejrer Dannebrogs 
fødselsdag. Koncert med Sille & Palle.
Fri entré. Alle er velkomne.

SSF for ALLE  201920

New Stars er en musikkonkurrence for newcomerbands fra den dansk-tyske  
grænseregion og finder sted for 9. gang. Bands fra både Tyskland og Danmark har 
mulighed for at vise deres kunnen på en stor scene og vinde fede præmier. Der 
kommer til at være 5 bands på scenen og de får hver ca. 15 til 20 minutter for at 
vise deres talent foran en kvalificeret jury og selvfølgelig publikummet.

Koncerten begynder kl. 19.30. 

Entré koster 4 €.

21SSF for ALLE  2019
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Jubelåret er skudt i gang! Vores smukke flag har fødselsdag, og det bliver 
markeret på mange måder og lejligheder ikke kun i Danmark, men også 
herhjemme i Sydslesvig. Aktuelt er der flere udstillinger i landsdelen og der 
har allerede været foredrag og debatmøder om emnet.

Fra den 13.-17. juni tilrettelægger SSF Flensborg By en rejse til Tallinn. 
En gruppe på 23 personer vil se og opleve det sted, hvor Dannebrog efter 
sagnet den 15. juni 1219 faldt fra himlen ved slaget ved Lyndanisse/Estland 
og bragte den danske hær sejren. I det næste nummer af ”SSF for alle”, som 
udkommer i efteråret, vil vi berette om rejsen.

Selve hovedfejringen af jubilæet med deltagelse af prins Joachim 
og prinsesse Marie finder sted i København lørdag den 15. juni.  
Faner fra hele landet og selvfølgelig også fra Sydslesvig er inviteret til at del- 
tage i faneoptogene den dag. For at opstille 3 til 4 faneoptog tilbyder Dan-
marks-Samfundet at transportere og bespise fanebærere og fanevagter 
til og fra København med busser. Danmarks-Samfundet er godt klar over, 
at det er et stort arbejde, men håber på alle fanebærer og fanevagternes  
medvirken, så der kan samles 500 faner på dagen. Til alle de faner, der  
deltager i festlighederne, vil Danmarks-Samfundet udlevere et fanebånd til  
at sætte på fanerne som et synligt bevis på, at de har støttet Danmarks- 
Samfundets arbejde med at bringe budskabet om, at det ældste national- 
flag fylder 800 år.

Dansk Sekretariat for Flensborg By koordinerer transporten med Dan-
marks-Samfundet i Danmark. Såfremt du har lyst og tid til at være med  
under fanerne den 15. juni, er du meget velkommen til at henvende dig til 
bysekretariatet pr. mail til flby@syfo.de eller på tlf. 0461 14408-125/126/127 
for at få flere detaljer at vide.

Dannebrogs 800 års jubilæum
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Sommerudflugt til Jesperhus
Lørdag den 22. juni 2019
Sct. Jørgen/Mørvig
Afgang kl. 7.30 fra Jens Jessen-Skolen, Mürwiker Str. 155 a, Flensborg
Hjemkomst ca. kl. 19.30 i Flensborg

Kom med til en dejlig udflugt med fællesspisning (frokostbuffet inkl. drik-
kevarer) til familier og alle aldre. De unge kan more sig, og for de lidt ældre 
venter der den mest fantastiske farvepragt. I parken er der plantet op mod en  
½ million sommerblomster i et bredt sortiment inkl. et utal af sukkulenter i blomster-
bede og blomsterfigurer. Alt dette i flotte sammensætninger og farvekombinationer.  
Endvidere står parkens to store staudeafdelinger - Eventyrhaven og Inspirations-
haven - på sit højeste. Også farveskalaen af de flotte rosenafdelinger med ca.  
30-50 forskellige sorter af både danske og skandinaviske roser er bred og duften 
helt fantastisk.

Pris: 20 € for børn under 12 år, 35 € for SSF-medlemmer, 65 € for gæster.

Det er muligt at leje
•   kørestole for 50 kr. pr. dag (sygesikringsbevis som depositum)
•   elscootere for 125 kr. pr. dag.
Lån af kørestol og elscootere for egen regning.

Bindende tilmelding senest 1. juni 2019 hos Wilma Nissen, tlf. +49 461 36614, 
eller hos Lars Nielsen pr. email ssfsjm@gmail.de eller på mobil +49 162 7380054.

Ved tilmeldingen bedes du oplyse, om du
•   er gangbesværet/kørestolsbruger
•   er vegetar
•   er diabetiker
•   har allergier

Deltagerne bedes overføre prisen til distriktets konto ved Union Bank: 
IBAN DE 26 2152 0100 0000 0207 10.

Ved framelding senere end 14 dage før udflugten kan deltagerprisen ikke 
refunderes, da billetterne til entré og mad er forhåndskøbte.
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Sankt Hans
Søndag den 23. juni 2019 kl. 17.30
ved Flensborg Roklub
Alle danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord

Mødeleder er skoleinspektør Knud Ramm-Mikkelsen. 

Aktiviteter for alle aldre ved Skovgades Børnehave, Sortevejens Fritidshjem og  
Nystadens Børne- og Ungdomshus, Roklubben tilbyder aktiviteter på vandet,  
Sortevej står for bålet. Ingridhjemmet laver heksen. 

Salg af drikkevarer ved Roklubben, kaffe og kage, grillpølser ved Sortevejens  
Fritidshjem.  

Kirsten Futtrup og Rainer Porsch synger for på sange fra kl. 19. Derefter er der 
musikalsk underholdning ved Hejmdal Blæseorkester, og bålet tændes kl. ca. 20. 

Båltaleren er SSF-generalsekretær 
Jens A. Christiansen.

Det Frivillige Brandværn i Klus (Ung-
domsafdelingen) er vores efterhån- 
den faste ”brandvagt”, og der er old-
timer-brandbiler.

SSF for ALLE  201924

Skt. Hans aften
Søndag den 23. juni 2019 kl. 18.00
Taruphus
SSF Tarup

Kl. 18.00 er grillen tændt. Der kan købes pølser og drikkevarer til rimelige priser.
Kl. 19.00 tændes bålet af det frivillige Brandværn Tarup.  
Vi gennemfører i al slags vejr. 

25SSF for ALLE  2019
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Sankt Hans
Søndag den 23. juni 2019 kl. 17.30
Det Danske Hus
SSF Sporskifte

Vi mødes ved Det Danske Hus, hvor der vil være mulighed for at købe grillpølser 
og forskellige salater med brød til rimelige priser. Drikkevarer vil der også kunne 
købes.

Vi har opstillet borde og stole ved Det danske Spejderhus, og på parkeringspladsen 
har vi stillet det store bål.

Der vil være underholdning og vi vil synge de kendte Sankt Hans sange.

Vi håber at se mange af jer.

SSF for ALLE  201926 27SSF for ALLE  2019
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JULI 2019

1 ma  Skolernes sommerferie til og med den 09.08.

2 ti  

3 on 

4 to 

5 fr  

6 lø 

7 sø   

8 ma  

9 ti  

10 on 

11 to 

12 fr 

13 lø  

14 sø 

15 ma 

16 ti 

17 on 

18 to 

19 fr 

20 lø  

21 sø  

22 ma  H.H. Prins Felix

23 ti  

24 on

25 to Isteddag

26 fr 

27 lø

28 sø

29 ma

30 ti

31 on

28

30

29

31

27

SSF for ALLE  201928

Sommerudflugt til Frederiksstad
Lørdag den 20. juli 2019 kl. 9.30
fra Engelsby-Centret
SSF Engelsby

SSF Engelsby inviterer til en dejlig sommer- 
udflugt. Vi tager med bus gennem det smuk-
ke Nordfrisland til Frederikstad. Efter fælles 
morgenmad tager vi på en guidet bytur i den 
snart 400 år gamle by med kanaltur (”Grach-
tenfahrt”), kaffe og kage i SSFs mødested 
Paludanushuset og maritim underholdning 
ved Niebüller Shantychor. (Ret til ændringer 
forbeholdes.)
Vi glæder os til at have dig med ombord!
Tilmelding til næstformand Dorte Jensen  
pr. mail til dortej37@icloud.com eller på  
tlf. +49 461 90960565.

Grillfest
Fredag den 5. juli 2019 kl. 18.00
Tønnsenhuset
SSF Nord

God mad og hygge sammen med Duo MoinMojn, der som sædvanligt spiller.

Pris: 12 €, ikke-medlemmer 17,50 €
Nye medlemmer 2018: Gratis!

Tilmelding på bysekretariatet: flby@syfo.de eller tlf. +49 461 14408-125/126/127

29SSF for ALLE  2019
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Isteddag
Torsdag den 25. juli 2019 kl. 8.30
Den gamle kirkegård i Flensborg

Mindehøjtidelighed for slaget ved Isted i 1850 - en traditionsrig og stilfærdig dansk 
mindestund, som har rødder tilbage til 1920erne med morgensang og tale ved 
Flensborg Avis’ chefredaktør Jørgen Møllekær.

2011 vendte Istedløven, det store mindesmærke fra 1862 over sejren og dens  
faldne, tilbage til kirkegården fra sit eksil siden 1864.

SSF for ALLE  201930
Isteddag

AUGUST 2019

1 to 

2 fr  

3 lø 

4 sø   

5 ma  

6 ti  

7 on 

8 to 

9 fr Sidste sommerferiedag

10 lø  

11 sø 

12 ma 

13 ti 

14 on 

15 to 

16 fr 

17 lø  

18 sø  

19 ma

20 ti  

21 on

22 to 

23 fr 

24 lø

25 sø

26 ma

27 ti

28 on  H.H. Prins Nikolai

29 to

30 fr

31 lø

32

34

33

35

Alle klubber begynder igen efter sommerferien.
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NETVÆRKSKURSUS 
(med overnatning på Jaruplund Højskole)
Lørdag den 30. august 2019 kl. 14 – 
søndag den 31. august 2019 kl. 15 (ca.)

SSF Sct. Jørgen/Mørvig og Landsbyforum for Sønderborg Kommune inviterer til et 
fælles NETVÆRKSKURSUS til styrkelse af samarbejdet henover grænsen.

Dag 1:
Vi mødes på Flensborghus til en kop kaffe. Derefter tager vi på en guidet tur i  
Flensborg med fokus på Flensborgs romhistorie (inkl. romsmagning).

Efter rundvisningen tager vi med bus til vores overnatningssted – Jaruplund Høj- 
skole. Her vil der være fællesspisning samt hyggeligt samvær med mulighed for at 
lære hinanden bedre at kende, og drøfte hvordan vi på bedste måde etablerer et 
velfungerende samarbejde mellem Landsbyforum og SSF. SSFs generalsekretær 
Jens A. Christiansen vil komme med et causeri over det dansk-danske samarbej- 
de.

Dag 2:
Efter morgenmad på Højskolen tager vi med bus til Danevirke Museum – verdens-
kulturarv siden juni 2018. Her ser vi på området og på udstillingen ”Dansk i Syd- 
slesvig”. Vi slutter af med en fælles middag. 

Mødested: Flensborghus, Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Overnatning: Jaruplund Højskole, Lundweg 2, 24976 Handewitt
Udflugt til: Danevirke Museum, Ochsenweg 5, 24867 Dannewerk

Forbeholdt SSF-medlemmer og medlemmer af Landsbyforum i Sønderborg  
Kommune. Der er kun 14 pladser til SSF-medlemmer, så vi går efter ”først-til- 
mølle-princippet”.

Pris for SSF-medlemmer: 30,- € pr. person (inkl. overnatning på Jaruplund Høj- 
skole og forplejning. Drikkevarer som øl og vin betaler man selv). 

Bindende tilmelding til SSF-formand for distrikt Sct. Jørgen/Mørvig, Lars Nielsen, 
på tlf. 0162 7380054 eller pr. mail til ssfsjm@gmail.com

Betaling til SSF Flensborg By sekretariat - 
UNION BANK, IBAN: DE65 2152 0100 0000 0118 60

Tilmeldings- og betalingsfrist: tirsdag den 25. juni 2019.

September 2019

SSF for ALLE  201932
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September 2019

1 sø   

2 ma  

3 ti  

4 on 

5 to Danmarks udsendte

6 fr 

7 lø  

8 sø 

9 ma 

10 ti 

11 on 

12 to 

13 fr 

14 lø SSWs landsmøde 

15 sø  

16 ma

17 ti  

18 on

19 to 

20 fr 

21 lø

22 sø

23 ma Jævndøgn

24 ti

25 on 

26 to

27 fr

28 lø

29 sø

30 ma

36
37

39

38

40
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Nørregadefest 
Søndag den 1. september 2019 kl. 10.00-16.00
Fest i Nørregade

Normalt ser beboerne i Nørregade bogbussen køre forbi. 
Denne søndag får du mulighed for at se bogbussen indefra. 

Ved denne gadefest slår SSF Flensborg By dørene op i Flensborghus for at vise 
mindretallets aktiviteter. 

SSF for ALLE  201934

Familieudflugt for hele 
Flensborg
Søndag den 8. september 2019 fra kl. 10.45
Afgang fra Ansgar Kirke, Schiffbrücke/Museumsværft,  
Jens Jessen-Skolen, Sct. Jørgen Plads, Adelbyer Kirchenweg kl. 11, 
hjørnet Adelby Kirkevej/Lyksborggade. 

Kom og vær med! Tag jeres børn hhv. børnebørn med på en fantastisk udflugt  
med SSF - hele Flensborg er på tur. 

Deltagerne samles op de nævnte steder (sig hvor ved tilmeldingen). 
Turen går først til Sønderbrarup, hvorfra det går videre med damp-tog til Kappel. 
Derefter natur og sjov for alle aldre  i ”Barfodsparken” i Schwackendorf. Vi forventer 
at være hjemme igen omkring kl. 16.30. 
Medbring madpakke! SSF sørger for kaffe/te, drikkevarer og kage. 

Pris        20 € for medlemmer, 30 € for ikke-medlemmer, 
                   børn under 12 år gratis, ellers 5 €
Tilmelding på bysekretariatet: flby@syfo.de eller tlf. +49 461 14408-125/126/127 
       inden den 25. august.

35SSF for ALLE  2019
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Byvandring i Duborg kvarteret
Torsdag den 12. september 2019 kl. 17.00
Duborg-Skolen
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Henrik Vestergaard guider os rund i Duborg kvateret. Velkommen til et indblik i 
denne historiske bydel og få et nyt syn på det, man mener at kende så godt!

Afsluttende fællesspisning for egen regning et sted ved havnen.

Tilmelding til Finn Egeris, tlf. +49 461 25299 eller pr. mail: egeris@kirken.de
pga. bordbestilling. Selve byvandringen er gratis.

Hvem er den Gud?
Om billedbrugen i moderne salmer
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.30
Flensborg Bibliotek

Foredrag ved professor emeritus i 
Gammel Testamente, Kirsten Nielsen 

Entré: 5 €

Arrangører: Flensborg Kirkehøjskole, 
Dansk Centralbibliotek, Sydslesvigsk 
Forening, Aktive Kvinder og Den Slesvigske 
Kvindeforening

SSF for ALLE  201936

Dansk musikaften med 
dans og live-musik
Fredag den 13. september 2019 kl. 20.00
Engelsby-Centret
SSF Engelsby

Kim Larsen og Gasolin, Shubidua, TV-2, Søs Fenger, Poul Krebs, Ray Dee Ohh – 
når du er til de moderne danske klassikere, så er du her det rigtige sted.
Dansegulvet er åbent hele aften, og der serveres fingerfood samt kølige drikke – 
med og uden alkohol.
Der vil være live-musik med den ægte vare!

Mad og drikke til rimelige priser.

Pga. af de praktiske forberedelser husk tilmelding til næstformand Dorte Jensen 
pr. mail til dortej37@icloud.com eller på tlf. +49 461 90960565.
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Byvandring i Duborg kvarteret
Torsdag den 12. september 2019 kl. 17.00
Duborg-Skolen
SSF Sct. Jørgen/Mørvig
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Litteraturfest i grænselandet
på Flensborg Bibliotek 
Norderstr. 59

Fredag den 20. september 2019 kl. 17.00

Mød Dorthe Nors og Jón Kalman Stefánsson  
Interview ved Ivy York Möller-Christensen og Anette Jensen

Entré: 10 € inkl. kaffe og kage

Mød Håkan Nesser og Kim Leine
Interview ved Arne Mariager og Ivy York Möller-Christensen

Entré: 10 € inkl. let traktement 

Lørdag den 21. september 2019 kl. 14.00
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 Koncert med RANNOK
Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00
Menighedshuset Sct. Jørgen danske Kirke, 
Adelby Kirkevej 34 i Flensborg
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

”Til at nyde og danse til, velspillet og med et smil på læben.” fRoots
Rannok er kendt for deres intense drive og unikke samspil. De spiller dansk  
traditionel og kontemporær folkemusik med inspiration fra de gamle spillemands- 
melodier. 
Musikken tilføjes et moderne touch med nye kompositioner og spændende arran-
gementer, hvor violin og klaver svæver ud og ind imellem hinanden med lån fra 
både jazz og klassisk musik. 
Forvent alt fra råswingende polkaer til stemningsfyldte ballader og varmhjertede 
valse, der taler både til hjertet og til fødderne, så publikum kommer op af stolene. 
Duoen er en prisvindende duo i international topklasse og består af to yderst  
kompetente musikere. Violinisten Michael Graubæk blev udnævnt som dansk 
rigsspillemand i 2014, og pianisten Theis Langlands har modtaget adskillige priser 
ved DMA Folk. Sammen har de spillet utallige koncerter i ind- og udland. 
De er netop aktuelle med deres tredje cd ”Gammel, nyt, lånt og blåt”. 

www.rannok.dk

Pris forsalg:     11 € for SSF-medlemmer • 16 € for ikke-medlemmer
Pris aftenkasse:    12 € for SSF-medlemmer • 17 € for ikke-medlemmer

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 14408125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:zTicketcenter, Nikolaistr. 7 FL og ved indgangen

Arrangør: Sydslesvigsk Forening
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Svinedrengen
Eventyropera for børn
Lørdag den 28. september 2019 kl. 11.00
Biblioteket

Ca. 60 minutter med eventyr og opera for børn i alderen 5 - 9 år sammen med  
deres forældre. Børnene vil blive aktiveret med sang, tegning og maling før og i 
løbet af forestillingen. Tilmelding nødvendig. 

Fri entré. Tilmelding til dcb@dcbib.dk

Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Sydslesvigsk Forening og 
Opera på Grænsen

OKTOBER 2019
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OKTOBER 2019

1 ti  

2 on 

3 to Tysk genforeningsdag

4 fr  Skolernes efterårsferie til og med den 18.10.

5 lø  

6 sø 

7 ma 

8 ti 

9 on 

10 to 

11 fr 

12 lø  

13 sø  

14 ma

15 ti  H.K.H. Prins Christian

16 on

17 to 

18 fr 

19 lø

20 sø

21 ma 

22 ti

23 on 

24 to FN-dag

25 fr

26 lø

27 sø  Sommertid slutter

28 ma

29 ti

30 on

31 to Reformationsdag - Halloween
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Lottoaften
Fredag den 4. oktober 2019 kl. 19.30
Jørgensby-Skolen
SSF Skt. Hans

Der venter mange spændende præmier.
Drikkevarer hhv. pølser kan købes i pausen.

Italiensk aften
Fredag den 11. oktober 2019 kl. 18.00
Flensborghus
SSF Centrum-Duborg-Vest

Vi glæder os til hygge, samvær og gode samtaler hen over et rigt dækket bord.

Pris pr. deltager for medlemmer: 3 € • ikke-medlemmer: 7 €

Tilmelding på bysekretariatet: flby@syfo.de eller tlf. +49 461 14408-125/126/127

SSF for ALLE  201942

Læseaften for børn 
Tirsdag den 15. oktober kl. 16.00 - 23.00
Biblioteket 

En hyggelig læseaften med sjove udfordringer og oplevelser for alle mellem  
9 og 18 år, som er glade for at læse. Biblioteket sørger for aftensmad og drikke- 
varer.

Fri entré. Tilmelding til Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
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Snedige bakterier 
Tirsdag den 22. oktober kl. 18.50
Biblioteket 

Foredrag ved lektor Rikke Louise Meyer og 
professor  Lars Peter Nielsen, om hvor sne-
dige bakterier kan være. Livstreaming fra  
Aarhus Universitet.

Fri entré. Se flere foredrag på bibliotekets 
hjemmeside.

Arrangører: Dansk Centralbibliotek, Dansk 
Skoleforening, Sydslesvigsk Forening, Aktivi-
tetshuset og Offentlige foredrag i Naturviden-
skab, Aarhus Universitet

Stor Bingo
Fredag den 18. oktober kl. 19.30
Adgang fra kl. 18.30
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

SSF for ALLE  201944

Et besøg på Justitsmuseet 
i Flensborg
Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 16.00
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Vi mødes foran hovedindgangen til retsbygningen, Südergraben 22 i Flensborg. 
Vi vises rundt i museet, hvor der er samlet og udstillet mange historiske fund fra 
hverdagen i en retssag kyndig verden. Man kan se ”Den Jydske Lov”, og bl.a. ”Das 
Lübeckische Stadtrecht”, og der kan ses, hvordan en ”Gerichtsschreiber” har arbej-
det i 1927, endvidere et kig i et fængsel og et skomager værksted og meget andet 
spændende.

Besøget på justitsmuseet er gratis. Efterfølgende er der fællesspisning på egen 
regning på en restaurant ved Søndertorv.

Pga. bordbestilling vedr. fællesspisning husk tilmelding til Wilma Nissen på  
tlf. +49 461 36614 eller til Lars Nielsen pr. mail til ssfsjm@gmail.com eller på tlf. 
+49 162 7380054.
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Høstfest
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 14.30
Flensborghus
Vi inviterer til hygge, kaffebord, underholdning, sang og tombola.
Der er dækket op i efterårets farver og vi glæder os til et gensyn 
med vore trofaste medlemmer!

SSF Flensborg By og Det humanitære Udvalg inviterer til

Forfatteren Henrik Brun
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00
Biblioteket
Henrik Brun fortæller om romanen ”Operation  
nyttige idioter”, som tager sit udgangspunkt i 
Flensborg.

Entré: 5 €

Kærestefolkene
Eventyropera for børn
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 11.00
Biblioteket Ca. 60 minutter med eventyr og opera for børn 

i alderen 5 - 9 år sammen med deres forældre. 
Børnene vil blive aktiveret med sang, tegning 
og maling før og i løbet af forestillingen. 

Tilmelding til dcb@dcbib.dk 

Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 
Sydslesvigsk Forening og Opera på Grænsen

SSF for ALLE  201946

Foredragsrække med 
lektor Grethe Bay
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 10.00
Biblioteket

29.10. Piet Mondrian
12.11. Pablo Picasso
26.11. Marc Chagall

Samlet entré: 15 €

Tilmelding til Anna-Louise Holste, 
tlf. +45 23 70 90 55 eller email: alholste@gmail.com

Arrangører: Dansk Centralbibliotek og 
Voksenundervisningen
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 NOVEMBER 2019

1 fr Allerhelgensdag

2 lø  

3 sø 

4 ma 

5 ti 

6 on 

7 to 

8 fr 

9 lø SSFs landsmøde 

10 sø Mortensaften 

11 ma Mortensdag

12 ti  

13 on

14 to 

15 fr 

16 lø

17 sø

18 ma 

19 ti

20 on 

21 to 

22 fr

23 lø

24 sø De dødes dag (evighedsdag) i Tyskland

25 ma

26 ti

27 on

28 to 

29 fr

30 lø

45

47
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Lottoaften
Fredag den 1. november 2019 kl. 19.30
Jørgensby-Skolen
SSF Skt. Hans

Der venter mange spændende præmier.
Drikkevarer hhv. pølser kan købes i pausen.
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Aktivitetshuset / Norderstraße 49, 24939 Flensborg / tlf. +49 (0)461 150 140 / akti@sdu.de / www.aktivitetshuset.de

lørdag 2. november 2019
kl. 9 - 17 på Flensborghus og i Aktivitetshuset

tilmelding fra 

torsdag 6. juni 2019

pris 25 €, ungdomsrabat 50 %, tilmelding senest den 18. oktober
tilmelding på tlf. +49 (0)461 150 140 eller akti@sdu.de

SSF for ALLE  201950

Lanternevandring 
Mandag den 4. november 2019 kl. 18.00
Ingridhjemmet
SSF Nord

Optoget starter med Hejmdal Blæseorkester i spidsen.
Kom til denne dejlige aften med masser af oplevelser. 

Flugtrute: Østersøen
Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00
Biblioteket

Foredrag om ”den usynlige mur” mellem DDR 
og Danmark under den kolde krig ved forfat-
ter og journalist Jesper Clemmensen

Entré: 5 €

Arrangør: 
Den Slesvigske Samling 
ved Dansk Centralbibliotek
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Lottoaften
Tirsdag den 5. november 2019 kl. 20.00
Jens Jessen Skolen, sportshal
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Stor Lottoaften med mange flotte præmier! 
Drikkevarer og pølser kan købes til 
rimelige priser. Tilmelding ikke nødvendig.

Pris: 3 plader koster 10 € og 
2 € for ekstraplade.

Lanternevandring 
med børnehaven
Onsdag den 6. november 2019 kl. 18.00
Oksevejens Danske Skole
SSF Sporskifte

Lanterneoptog med børnehavebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Vi mødes ved Oksevejens Danske Skole kl. 18.00, hvor der vil være salg af pølser 
og drikkevarer, før vi begiver os ud på lanternevandringen med musikledsagelse. 
Afgang kl. 18.30.

SSF for ALLE  201952

Her er mit liv – det grå guld 
mødes på tværs af grænsen
Onsdag den 6. november 2019 kl. 14.30
Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Vi fortsætter vores interessante arrangementer 
med historier fra grænselandet. 

Grænseforeningen Aabenraa stiller med Pre-
ben-Terp Nielsen, Aabenraa, som fortæller om 
sit liv og virke.

Preben er direktør for Abena, en international 
milliardkoncern med hovedsæde i Aabenraa, 
men vi skal primært høre om Preben med 
rødder i Aabenraa, hvor han, broderen Arne 
og søsteren Hanne videreførte det davæ-
rende Sækko efter faren. På trods af, at Pre-

ben har et internationalt udsyn og er succesfuld forretningsmand, er han stadig  
Aabenraa-dreng.

Den sydslesvigske livsfortælling kommer fra 
Henrik Vestergaard. Født i Jylland, men op-
vokset i Flensborg, er han et levende eksempel 
på et mindretalsmenneske, der kan begå sig i 
begge kulturer. Henrik guider ofte turister gen-
nem Flensborg og har et meget godt ry blandt 
tyskere, der gerne vil lære sig det danske 
sprog. Han underviser på flere steder i byen og 
det er ikke kun sproget, men også den danske 
mentalitet, kursisterne får med på vejen. Henrik 
har mange jern i ilden og således er han allere-
de over år primus motor for etableringen af en  
cykelfærge, der skal sejle på Flensborg Fjord 
mellem Danmark og Tyskland. Således sprudler han med historier fra vores kant  
og er spændende at høre på!

Talerstolen er fri, og vi glæder os til henvendelser fra jer medlemmer.
Blandt vore egne er der mange personligheder, der ligger inde med en interessant 
livshistorie her i mindretallet og grænselandet. 

Såfremt det lyder fristende, hører vi gerne mere fra DIG! Henvendelser modtages 
gerne af Kay von Eitzen på bysekretariatet: tlf. +49 461 14408-127.
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Lottoaften
Tirsdag den 5. november 2019 kl. 20.00
Jens Jessen Skolen, sportshal
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Stor Lottoaften med mange flotte præmier! 
Drikkevarer og pølser kan købes til 
rimelige priser. Tilmelding ikke nødvendig.

Pris: 3 plader koster 10 € og 
2 € for ekstraplade.

Lanternevandring 
med børnehaven
Onsdag den 6. november 2019 kl. 18.00
Oksevejens Danske Skole
SSF Sporskifte

Lanterneoptog med børnehavebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Vi mødes ved Oksevejens Danske Skole kl. 18.00, hvor der vil være salg af pølser 
og drikkevarer, før vi begiver os ud på lanternevandringen med musikledsagelse. 
Afgang kl. 18.30.
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Sandheden om sukker
Torsdag den 7. november 2019 kl. 18.30 - 21.00
Biblioteket

Anette Sams, PhD, farmaceut forklarer med 
en praktisk og logisk tilgang, hvordan vi hver 
især kan træffe små valg, som har en enorm 
effekt på vores daglige velbefindende og på 
vores sundhed, energiniveau – og måden, vi 
tolererer hinanden på.

Entré: 7 €

Lottoaften
Fredag den 8. november 2019 kl. 19.00
Engelsby-Centret
SSF Engelsby

Du kan vinde mange præmier.
Drikkervarer og pølser kan købes i pausen.
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BROK
Lørdag den 9. november 2019 kl. 19.00
Flensborghus, Lille Sal
SSF Flensborg By

SSF Flensborg By inviterer til et unikt foredrag. Efter fællesspisning 
kl. 19.00 skal vi fra kl. 20.00 høre om BROK! Oplev et underholdende 
og tankevækkende foredrag, der stiller skarpt på en af vores ynd-
lingspassioner, nemlig brok.

Vi brokker os meget - både privat og på vores arbejde - og det fylder 
meget i vores liv. Men hvad sker der, hvis vi anskuer brok som en 
kunstform og går lidt mere videnskabeligt til værks?

Med en stærk humoristisk tilgang tager Storm Stensgaard afsæt i 
sin stressvidenskabelige baggrund og ser på, hvad brok egentlig 
er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og 
arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det og omdirigere vores 
trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.

Pris: 10 € pr. medlem og 
15 € for ikke-medlemmer

Da aftenen starter med et 
måltid, beder vi om bindende 
tilmelding senest den 
4. november 2019 til 
bysekretariatet: flby@syfo.de 
eller på tlf. +49 461 14408 
125/126/127.
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Lanternevandring 
Mandag den 11. november 2019 kl. 18.00
Skovgade Børnehave
SSF Nord

Optoget starter med Hejmdal Blæseorkester i spidsen.
Kom til denne dejlige aften med masser af oplevelser. 

Nordisk litteraturuge
Mandag den 11. november 2019 kl. 18.00
Biblioteket
Skumringstid med mad, oplæsning mm.

Entré. Tilmelding til dcb@dcbib.dk

Arrangører: Dansk Centralbibliotek og Foreningen NORDEN
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Stor Bingo
Fredag den 15. november kl. 19.30
Adgang fra kl. 18.30
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

Kærlighed i kommunismens tid
Onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00
Biblioteket

Med udgangspunkt i sin erindringsbog ”Kærlighed i kommunismens tid” fortæller 
Tove Fleischer om dagligdagen i det nu forsvundne DDR og om de udfordringer, 
det førte med sig at skulle omstille sit liv fra vestlig overflod til østeuropæisk vare-
mangel.

Entré: 5 €

Basar og hygge i Tønnsenhuset
Søndag den 17. november 2019 kl. 14.00-17.00
SSF Flensborg Nord

SSF Flensborg byder denne søndag eftermiddag indenfor til nogle hyggelige timer 
med gløgg og kaffe og kager og med muligheder for at købe nyt pynt til den kom-
mende adventstid. Og andre fine ting og sager ......
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Søndag den 17. november 2019
Så længe mit hjerte slår

Fælles aftensmad på ”Wok in”, Rathausstr. 2, kl. 18.00 
og efterfølgende forestilling på ”Stadttheater” kl. 20.00
Pris: 20 € (ikke-medlemmer 35 €)
Tilmelding på bysekretariatet pr. mail til flby@syfo.de eller 
på tlf. +49 461 14408-125/126/127.
Så længe mit hjerte slår er en ny dansk musical, bygget op omkring mange af de 
kendte og elskede sange afspillet i Giro 413. Det er en musikalsk kærlighedserklæring 
til danskpoppens sange, som på tværs af generationer og samfundslag har været 
lydtapet i vores liv, både når kærligheden var til stede, og når den var en uopnåelig 
længsel.
Så længe mit hjerte slår er en storladen og humoristisk kærlighedshistorie om en 
moden sygeplejerske, som forelsker sig i en gift mand, bliver gravid og lærer at stå 
på egne ben.
Denne Giro 413-musical er gennemsyret af varme og kærlighed, alvor og inderlighed 
i både sang og fortælling. Så længe mit hjerte slår blev i 2018 Reumertnomineret som 
bedste musikforestilling, og Folketeatret har nu sammensat et hold meget musikalske 
skuespillere, som glæder sig til at dele ud af kærligheden og det fællesskab, som 
musikken giver.

Foto: G. Thai

SSF for ALLE  201958

Povl Leckband - en arktitekt
ser tilbage på sit virke
Mandag den 18. november 2019 kl. 17.00-20.00
Biblioteket
Povl Leckband fortæller på dansk om sit mangeårige virke som arkitekt.  
Efterfølgende besøg i udstillingen på Søfartsmuseet.

Fri entré.

Arrangører: Flensburger Schifffahrtsmuseum, Flensburger Baukultur e.V.,  
Kulturbüro Stadt Flensburg og Dansk Centralbibliotek

Bygningsbevaring og 
ny arkitektur i Flensborg
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 16.00
Mødested: Biblioteket
Rundvisning på dansk, bl.a. til Povl Leckbands restaurerings- og nybygnings- 
projekter i Mariegade. Ved Povl Leckband og Henrik Gram.

Fri entré. 

Arrangører: Flensburger Schifffahrtsmuseum, Flensburger Baukultur e.V.,  
Kulturbüro Stadt Flensburg og Dansk Centralbibliotek
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Adventsudflugt til Horsens
Lørdag den 23. november 2019
SSF Sct. Jørgen/Mørvig
Afgang kl. 10.00 fra Jens Jessen-Skolen, Mürwiker Str. 155 a, Flensborg.
Hjemkomst ca. kl. 19.00 i Flensborg.

Vi besøger i år FÆNGSLETs store julemarked. Kom med og oplev den helt spe-
cielle stemning, der opstår, når rå rammer og julehygge fusionerer til ren råhygge.

Traditionen tro kan man gå på opdagelse i Snedkeriet, hvor man finder alle de 
hjemmelavede sysler. Og i Magasinet er der stillet op med de bedste gaveidéer 
inden for design, kunsthåndværk, vintage og brugskunst. Der er også et helt  
delikatesseområde, hvor man kan smage på julens fristelser og købe lækkerierne 
med hjem.

‘Jul på FÆNGSLET’ bliver i år større end nogensinde før. Og med meget mere 
julehygge. Så lad os sammen kick-starte julestemningen!

Pris for bustur til Horsens Statsfængslet inkl. fællesspisning: 
7,50 € for børn under 12 år, 13,50 € for SSF-medlemmer, 30 € for gæster.

Tilmelding hos Wilma Nissen, tlf. +49 461 36614 eller hos Lars Nielsen pr. email 
ssfsjm@gmail.de eller på mobil +49 162 7380054.
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”Folk har et forvredet indtryk af, hvordan virkeligheden rundt om Danmark 
og i verden ser ud i dag. Det er de konfliktorienterende nyhedskriterier, der 
er årsagen til denne misopfattelse.” 
Ulrik Haagerup er direktør for instituttet Constructive Institute ved univer- 
sitetet i Århus. Instituttet arbejder på at udbrede det globale kendskab til, 
og brugen af den konstruktive journalistik. Instituttet vil nå målet på fem år.
På verdensplan og i Danmark nyder metoden stor anerkendelse.
Ulrik Haagerup kommer fra en stilling som nyhedsdirektør ved Danmarks 
Radio. Senest har han stået i spidsen for en International Conference i  
Geneve i januar 2019. Der deltog godt 550 journalistiske nøglepersoner  
fra hele verden.
Og så mener han, at det er mediernes Public Service funktioner, der binder 
folk sammen. Måske ville Flensborg Avis have andre overskrifter, hvis de 
anvendte pricippet for konstruktiv journalistik og tog afsæt i public service’ 
principper. 
Kom. Lyt - Stil spørgsmål - Og vurder selv.

Brunch før og tid til debat med Ulrik Haagerup efter foredraget. 

Entré: 10 €
Billetter bestilles på bysekretariatet: flby@syfo.de eller tlf. +49 461 14408- 
125/126/127
Arrangører: SSF og SSW, Borgerforeningen, Sydslesvigs Danske Jour-
nalistforening, Sydslesvigsk Oplysningsforbund

POLITISK BRUNCH med 
Ulrik Haagerup 
Construktive Institute, Århus
Lørdag den 23. november 2019 kl. 11.00
Flensborghus, Store Sal
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Hyrdinden og Skorstensfejeren
Lørdag den 23. november 2019 kl. 11.00
Biblioteket

Eventyropera for børn. For børn 5 - 9 år 
sammen med deres forældre. 

Fri entré. Tilmelding til dcb@dcbib.dk 

Arrangører: Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, Sydslesvigsk Forening og 
Opera på Grænsen

Italiensk aften
med opera og fællesspisning
Lørdag den 23. november 2019 kl. 18.00-22.00
Biblioteket
En sopran, en tenor og en pianist underholder med alt godt fra operaens verden 
og kendte musicalnumre til en italiensk aften.

Entré: 35 € inkl. buffet. Tilmelding til dcb@dcbib.dk

Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Opera på Grænsen

SSF for ALLE  201962

Stor SSF familiejulefest
Lørdag den 30. november 2019 kl. 14.30-17.00
Det Danske Hus
SSF Sporskifte

Julefest med dans om juletræet, godter for børnene, stort kaffebord med kager, 
gløgg og æbleskiver. Og hvem ved, måske kigger julemanden forbi . . . 

Tilmelding til formand Thomas Hougesen: hougesen@kirken.de

Luften vi ånder
Tirsdag den 26. november 2019 kl. 18.50
Biblioteket
Hvad der er i luften som vi indånder – det er ikke det rene luft: både naturen selv 
og menneskeskabt forurening tilfører partikler og gasser til luften. Livstreaming fra 
Aarhus Universitet.

Fri entré.

Arrangører: Dansk Centralbibliotek, Dansk Skoleforening, Sydslesvigsk Forening, 
Aktivitetshuset og Offentlige foredrag i Naturvidenskab, Aarhus Universitet
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Teater- & koncertsæson efterår 2019
DATO TITEL STED

12.09.2019 20:00 Jazz på Flensborghus
Hans Ulrik feat. Steve Swallow

Flensborghus

19.09.2019 20:00 Sønderjyllands Symfoniorkester
Elgars cellokoncert

Deutsches Haus

25.09.2019 20:00 Lyset over Skagen Deutsches Haus

29.09.2019 20:00 Troen & ingen Stadttheater

21.10.2019 20:00 Camille Clouds Brevkasse Stadttheater

25.10.2019 20:00 Jazz på Flensborghus
Enrico Pieranunzi & 
Thomas Fonnesbæk

Flensborghus

31.10.2019 20:00 Eugin Onegin Idrætshallen

17.11.2019 20:00 Så længe mit hjerte slår Stadttheater

28.11.2019 20:00 Dansk, danskere... Flensborghus

29.11.2019 20:00 Gospelgalla Idrætshallen

BIFFEN i salen på Flensborghus
3. september kl. 19.30 
”Selvhenter”, dk 2019 - instruktør Magnus Millang

1. oktober kl. 19.30
”Grænse”, sv 2018 - instruktør Ali Abbasi

5. november kl. 19.30
”Før frosten”, dk 2018 - instruktør Michael Noer
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Værestedet    Flensborghus  Norderstr. 76
Kontakt Leif Volck Madsen 0461 3182994

Margrethe Klubben  Menighedshuset  Apenrader Str. 25
v/ Preben K. Mogensen  0461 50528545

Diabetikerklubben  Menighedshuset  Apenrader Str. 25
v/ Werner Hansen  
Kontakt Preben K. Mogensen  0461 50528545

Spætteklubben  Tønnsenhuset  Apenrader Str. 49 
v/ Erika Jensen   0461 5053596
og Ilonka Karbach  0461 45752

”Sejlklubben”   Tønnsenhuset   Apenrader Str. 49 
v/ Rita Beckedorf  0461 67575571 

SSF Ældreklub Duborg Flensborghus   Norderstr. 76
v/ Gisela Zeuch   0461 23165

Sct. Hans distrikts ældreklub  Menighedshuset  Kappelner Str. 38
v/ Ea Dal     0461 25986

Sct. Jørgen-Klubben  Menighedshuset Adelbyer Kirchenweg 34
v/ Finn Egeris Petersen  0461 25299

SSF Ældreklubben Hjemly  Pensionistboliger Nerongsallé 27 A
v/ Irmi Rerup   0461 8406726

Margrethe-Gudme-Klubben Margrethe-Gudme-Hjemmet  Neuer Weg 11
v/ Ingrid Lekkat   0461 315003

Sporskifte Ældreklub  Det Danske Hus Alter Husumer Weg 220
v/ Karin Lewerenz  0461 55294

Ældreklubber i Flensborg By

I vore SSF-klubber viderefører vi på mange måder distrikternes gamle og solide 
tradtion for socialt samvær. Har man lyst til at være med, er det overalt velkomment, 
og man skal blot henvende sig til lederne. Her vil man også kunne høre nærmere 
om det forskelligartede program med små foredrag, sang, kortspil, musik og bingo 
etc., som klubberne byder på. Til fælles har de alle, at der er kaffe og godt selskab!

SSF for ALLE  201966

Formand   Preben K. Mogensen (Nord)
Næstformand  Lars Nielsen   (Sct. Jørgen/Mørvig)
1. bisidder  Alexandra Wrobel-Kopf (Nord)
2. bisidder  Matthias Maul-Nielsen (Tarup)
3. bisidder  Pia Persson  (Centrum-Duborg-Vest)
4. bisidder  Karl Fischer  
5. bisidder  Tjark Jessen  (Nord)
1. suppleant  Klaus Petersen  (Sporskifte)
2. suppleant  Annette Sigvardsen (Centrum-Duborg-Vest)

Bysekretariat  Bykonsulent Kay von Eitzen
   Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg
   tlf. 0461 14408127, kay@syfo.de

   Gaby Böttinger, tlf. 0461 14408125, gaby@syfo.de
   Susanne Schießl, tlf. 0461 14408126, susanne@syfo.de

Kontortider  mandag - torsdag fra kl. 8.00 – 16.30
   fredag fra kl. 8.00 – 12.30

Kære medlem
Meddel os venligst din email-adresse på ovennævnte mailadresser, hvis ikke det 
allerede er sket. Tak.  

SSF bystyrelsen Flensborg

SSF distrikter Flensborg
SSF Nord    Preben K. Mogensen
SSF Centrum-Duborg-Vest Holger Zeh
SSF Skt. Hans   Per-Arne Hoeg
SSF Engelsby   Dirk Jäger
SSF Sporskifte   Thomas Hougesen
SSF Sct. Jørgen/Mørvig Lars Nielsen
SSF Tarup   Jørg Braun

Impressum
Ansvarshavende: SSF Flensborg By • Bysekretariatet • www.syfo.de
Layout: Lisbeth Kochanski, Sydslesvigsk Forening e.V., Dansk Generalsekretariat Flensborg
Tryk: Trykkeri Nielsen, Flensborg
Næste nummer udkommer til november. 
Sidste frist for bidrag til næste nummer: 1. oktober 2019

Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne. 
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime  
interesser 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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Der er kun gået kort tid siden seneste 
nummer af NordNyt, men vi har holdt et 
bestyrelsesmøde, hvor vi planlagde arran-
gementerne her fra årsmøderne og frem 

til advent. Som no-
get nyt i forhold til 
vort faste program 
indbyder vi til en 
sommerudflugt for 
hele familien den 8. 
september og til ad-

     SSF Flensborg Nord - Siden sidst>
ventsbasar i Tønnsenhuset søndag den 17. 
november kl. 14-17.

Se de følgende ”SSF for alle”-sider! Og følg 
altid med på KONTAKT. 

Velkommen til gode og hyggelige stunder i 
vor forening og til årsmøder i vort mindre-
tal!
Preben K. Mogensen

Menighedshusets klubber 
(hver mandag kl. 14.00):

14/10 Diabetikerklub
21/10 Margretheklub
28/10 Diabetikerklub
04/11 Margretheklub
11/11 Diabetikerklub
18/11 Margretheklub
25/11 Diabetikerklub
02/12 Margretheklub
09/12 Diabetikerklub. 

Juleafslutning kl. 13.00
16/12 Margretheklub, 

Juleafslutning

20/05 Diabetikerklub
27/05 Margretheklub
03/06 Diabetikerklub
17/06 Diabetikerklub. Bingo. 

Sommerpause
24/06 Margretheklub. 

Sommerudflugt
12/08 Margretheklub. 

Første gang efter 
sommerpause

19/08 Diabetikerklub
26/08 Margretheklub
02/09 Diabetikerklub
09/09 Margretheklub
16/09 Diabetikerklub
23/09 Margretheklub
30/09 Diabetikerklub
07/10 Margretheklub
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SSF Flensborg Nord. Klubberne I Tønnsen>
Sejlklubben (Rita og Ute) og Spætteklubben (Erika og Ilonka)

28/5/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
2/6/2019 9:30   Morgenmad i Spætteklubben

11/6/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
12/6/2019 14:30   Lille Lotto. 

  Herefter sommerpause i Spætteklubben til den 14.8.

25/6/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben. Herefter sommerpause 
  i Sejlklubben til den 20. august

1/7/2019 18:00   Sommerfest i Tønnsenhuset
14/8/2019 14:30   Lille Lotto. Spætteklubben begynder igen 

  efter sommerpause
20/8/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
1/9/2019 9:30   Morgenmad i Spætteklubben
3/9/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben

11/9/2019 14:30   Lille Lotto. 
17/9/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
1/10/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
6/10/2019 9:30   Morgenmad i Spætteklubben

15/10/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
18/10/2019 19:30   Stor Bingo. Adgang fra 18.30
29/10/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
3/11/2019 9:30   Morgenmad i Spætteklubben

12/11/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben  
15/11/2019 19:30   Stor Bingo. Adgang fra 18.30
17/11/2019 14:00   Advents-basar i Tønnsenhuset. Kl. 14-17
26/11/2019 9:00   Morgenmad i Sejlklubben
1/12/2019 9:30   Morgenmad i Spætteklubben
3/12/2019 11:00   Advents-afslutning  i Sejlklubben
7/12/2019 15:00   SSF-Adventsfest 2018 med sang, hygge, kaffe, kage. 

  MoinMojn-Duoen underholder som sædvanligt. 

Fra Erika og Ilonka:
Husk at vi gerne vil have tilmelding til morgenmaden, så vi hverken har 
for meget eller for lidt på bordet. Tak!

14/10 Diabetikerklub
21/10 Margretheklub
28/10 Diabetikerklub
04/11 Margretheklub
11/11 Diabetikerklub
18/11 Margretheklub
25/11 Diabetikerklub
02/12 Margretheklub
09/12 Diabetikerklub. 

Juleafslutning kl. 13.00
16/12 Margretheklub, 

Juleafslutning
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Indmeldelse i Ansgar Kirke>
Indmeldelses-skema  sendes i kuvert med “Rückantwort” til Ansgar Kirke, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg. 
Kirken betaler portoen. VI HAR FORTSAT HÅRDT BRUG FOR FLERE MEDLEMMER. 

Er der spørgsmål, kan De til enhver tid kontakte Ansgar på  tlf. 43376. Skemaet bedes udfyldt omhyggeligt, så 
anmodning om optagelse som medlem etc. kan behandles. Alle oplysninger behandles strengt fortroligt og er 
udelukkende til kirkeligt brug.

Medlems-oplysninger

Efternavn: ………………………….........    Født den: …………………..

Fornavn(e): ………………………….........    Fødselssted: …………….....

Pigenavn: ………………………….........    Døbt den:  …………………..

Gade: …………………………......... ..............   Dåbssted:  …………………..

P.-nr., sted:    …………    ………………............  Konfirm. den: ………………

Telefon: ………………………….........                  Konfirm.sted: ……………....

Gift den: …………………......           Gift med: …………………...

Anden civilstand: ugift / fraskilt / enke / enkemand

E-m@il …………………………...................................          
   

Kirkebidragsoplysninger. 
Undertegnede er ifl. vedtægt forpligtet til at bidrage (sæt kryds):

o   5 % af undertegnedes årlige løn/indkomstskat, p.t. €: ______________ 
o eller  årligt mindstebidrag, da jeg IKKE betaler skat: p.t. € 25,- 

o Betaling bemyndiges at  ske  mndl./kvartårligt/halvårligt/helårligt ved op-  
krævning fra min konto  IBAN ....................................................................
o ”Dauerauftrag” eller indbetaling (kun ved bidrag over mindstebeløbet)

Alle oplysninger afgives på tro og love. 
      .................................................................................
              (sted)             (dato)              (underskrift) 
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P.g.a. den nye databeskyttelseslov 
vil vi her kun kunne oplyse om kir-
kelige handlinger (igen), når vi har 
indhentet/fået skriftlig tilladelse.  

Kirkebilen 

er gratis og  kører til gudstjenester og 
arrangementer i kirken. 

Ring blot 33333 
(Altstadt Taxi)

Ansgar Kirke
Den danske kirke i Flensborg Nord, 
Kobbermølle, Wassersleben, Klus og Nyhus

Hjemmeside:  www.dks-folkekirken.dk
Bankforbindelse:  
IBAN: DE08 2152 0100 0000 0101 70

Vikarierende sognepræst 
Lotte Kirkegaard, lk@kirken.de, Apenrader 
Str. 25, tlf. 43376, (fridag: fredag). Træffes 
efter aftale. 

Menighedsrådsformand:  
Helle Wind Skadhauge, tel. 47811, 
hwskadhauge@gmail.com

Regnskabsfører: Åse Jørgensen, post til: 
Apenrader 25, 24949 Flensborg, 
tlf. 0461-40 88 438; 
regnskabsfoerer.ansgar@kirken.de

Organist: Peter Elkjær Petersen, tlf. 0045 
7453 3737, mobil: 0045 2149 9377, 
pep@petersen.mail.dk

Kordegn: Ingrid Lekkat, tlf. 31 50 03
Pedel: Rolf Engel  Apenrader Str. 25, 
tel. 84 09 88 63

Menighedsplejen: 
henvendelse til præsten

Kirkeadresser>
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Adresseliste - Kluboversigt>

SSF Flensborg Nord
Formand: Preben K. Mogensen, 
tlf. 5052 8545, pkm@kirken.de
Næstformand: Rainer Porsch,  tlf. 72286
Kasserer Edita Siebert, tlf. 44115
Sekretær Jette Hanisch, tlf. 14408-120

Bankforbindelse, SSF Flensborg Nord: 
Union-Bank, Flensborg, 
DE43 2152 0100 0000 0161 36

Bysekretariatet:
Schiffbrücke 42, 
Bykonsulent Kay von Eitzen, tlf. 14408127
Gaby Böttinger, tlf. 14408125
Susanne Schießl, tlf. 14408126

Kontortider
mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30
fredag fra kl. 8.00-12.30

SSW Flensborg Nord
Formand: Philipp Bohk
Am Katharinenhof. 18
24939 Flensburg
Mail: Ph.Bohk@gmail.com
Tel: 0461 / 57498957
Mobil: 0171 / 484 3000

Sygeplejersker /Hjemmeplejen
(Dansk Sundhedstjeneste)
Waldstr. 45
24939 Flensborg
Tlf. 570 580
Her også henvendelse ved ønske om 
ophold på Bennetgaard. 

Klubberne:
Tønnsenhuset, Apenrader Str. 49

Sejlklubben v. 
Rita Beckedorf, tlf. 6757 5571 og 
Ute Hansen, tlf. 64173

Spætteklubben v. 
Elke Riemer, tlf. 53297, 
Erika Jensen, tlf. 5053596 og 
Ilonka Karbach, tlf. 45752.

Ansgars Menighedshus, 
Apenrader Str. 25

Diabetikerklubben via SSF-formanden.
Margrethe-Klubben v. PKM, 
Else Martensen, tlf. 41273 og 
Margarete Nieseck

Kom og vær med!

Eller har du ideer eller initiativ til på godt 
dansk at starte klubarbejde for din alders- 
eller interessegruppe, så henvend dig til 
formand eller andet bestyrelsesmedlem!



Meget ændrer sig.
Noget forbliver.

Hjælp og trøst –
fra menneske
til menneske.

Süderstraße  80
24955 Harrislee

Telefon 0461 70 03 70

Mathildenstraße 35 
24937 Flensburg

Telefon 0461 14 11 10

info@berg-bestattungen.de
www.berg-bestattungen.de

Harrislee 91 x 125 DK 4c:Layout 1  29.10.12  08:16  Seite 1

www.kontorsyd.dk

Uafhængig

   social 
       politik                    

For os i Flensborg.Ärztehaus • Zur Höhe 10 • 24955 Harrislee
Tel.: 0461 - 7 50 43 • www.schuett-jahn.de

und in Husum, Handewitt, Flensburg-Twedter Plack

Scooter
ab 1.999 €

Rollator
ab 89 €

år

wiesgart@versanet.de

· Vertrauen und Verlässlichkeit 
· Menschlichkeit
· Qualität und Sicherheit
· Geborgenheit

Stryi Beerdigungsinstitut · Mürwiker Str. 132 · 24943 Flensburg 
Tel. 0461 314440 · info@stryi.de · www.stryi.de

Empfohlen durch die Verbraucherinitiative 
Aeternitas e.V. qualifizierte und geprüfte Bestatter.



NordNyt
IndholdAdresser i Flensborg Nord (og Kobbermølle)

Ansgar Kirke
Apenrader Str. 25
Tlf. 0461-43376 

Tønnsenhuset
Apenrader Str. 49
Tlf. 0461-46995  

”NordNyt”, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg

Kobbermølle Børnehave
Teichweg 1, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-75892  

Ingrid-Hjemmet
Alter Kupfermühlenweg 39
Tlf. 0461-41340

Skovgades Børnehave
Waldstr. 46
Tlf. 0461-54702

Duborg Børnehave
Ritterstr. 5
Tlf. 0461-29823

Sortevejs Børne- og Ung-
domshus
Cornelius-Hansen-Weg 3
Tlf.:  0461-42994

Aktivitetshuset
Norderstr. 49
Tlf. 0461-15014-0

SSF-bysekretariat
Schiffbrücke 42
Tlf. 0461-14408-125/126/127

Dansk Sundhedstjeneste
Waldstr. 45
Tlf. 0461-57058-0  

Dansk Centralbibliotek
Norderstr. 59
Tlf. 0461-8697-0

Nystadens Vuggestue
Baterriestr. 19
Tlf. 0461-3186294

Nystadens Børne- og                   
Ungdomshus
Junkerhohlweg 20
Tlf. 0461-43136

Duborg-Skolen
Ritterstr. 27
Tlf. 0461-14439-0

Cornelius Hansen-Skolen
Alter Kupfermühlenweg 15
Tlf. 0461-41718

Gustav Johannsen-Skolen
Eckener Str. 9
Tlf. 0461-58717-0

Kobbermølle Danske Skole
Wassersleben 32, 24955 Harrislee
Tlf. 0461-71202  

Årsmødeplakaten 2019 er tegnet af kunstneren Inka Sigel. I år, hvor Foreningen NORDEN holder  
100-års fødselsdag, står de danske årsmøder i Sydslesvig helt i Nordens tegn.

Plakaten er præget af de fem hvide svaner, der er symbolet på de fem nordiske lande. Desuden viser 
den fem forskellige træer, der er typiske for Norden. Årsmødets motto, ”NORDEN møder Sydslesvig”, 
er også tilstede i billedet: Det viser Valdemarsmuren i Danevirke-volden, der markerer Nordens æld-
ste sydgrænse og er blevet verdenskulturarv i fjor. Skriften ”vi knytter bånd” er broderet på billedet –  
et særkende ved Inka Sigels billeder.

Hovedmotivet på årsmøde-t-shirten, der ligeledes er tegnet af Inka Sigel, 
viser en flyvende svane med Dannebrog om halsen. Dermed gribes også 
årets andet store jubilæum op: 800-året for Dannebrog. 

Vi knytter bånd

Ansgar Kirke

Gudstjenester

Ingridhjemmet: 
Lad os synge

Aktivitetshuset

Aktive Kvinder

Roklubben

SSF for ALLE
maj-november

SSF Fl Nord
Klubberne

Adresser

SSF for alle   maj 2019 > november 2019




