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Fornyelse skal der til ..... Er mottoet for årsmøderne 2017. Dermed hentydes  
naturligvis til dette års store jubilæum, 500-året for den lutherske reformation, der 
på godt og på ondt, direkte og indirekte har præget vort samfund og samfundssyn 
lige siden. 

Reformationens betoning af det enkelte menneske overfor Gud fik følger for synet på 
fællesskabet, for balancen mellem individ og samfund. Vægten blev lagt på individet. 
Også på utilsigtet vis, for at individets behov og ønsker står over fællesskabet, er 
der intet reformatorisk belæg for. 

I mindretallet kan vi ikke være i tvivl om, at ingen står alene. ”Fornyelse” har sin 
rette klang i fællesskabet, og det markerer vi på dansk vis med sang og fest. Til 
årsmøderne. Den rette klangbund for festen er dagligdagen, et gensidigt forhold 
som individ og samfund også er det. 

”SSF for Alle” er de nu 7 SSF-distrikter i Flensborgs udtryk for, at ikke en gang 
et distrikt kan, skal og bør have nok i sig selv, men at alle, der hører til, også 
kan, skal og bør have indbydelsen. Det sker hermed igen. 

Forholdet mellem individ og samfund, dagligdag og fest, nyt og gammelt er et 
gensidigt, vekselvirkende forhold. Det siger en ny sang, som vi skal synge på  
årsmødepladsen, meget fint, så Sigurd Barrets ”Genforeningssang”, der er tilegnet 
os i det danske mindretal kan, skal og bør så citeres: 

Vi har sprog, vi har sang, vi har mening og mod, 
vi har fremtiden liggende her for vor fod.
Hvis vi rummer den for tid, som sammen os bandt,
gi’r det liv til den fællesskabsånd, som vi fandt.

Lad da stemmerne klinge, lad sproget få lyd, 
så det danner en akse fra nord og til syd. 
For vor frihed sker fyldest, når alle forstår: 
det er i vore hoveder, grænserne går.

Man må  trække en grænse, men hvor skal den gå? 
Syd for Flensborg, ved Kiel eller ved Åbenrå?
Uanset hvor den går, er der meget på spil, 
for i hjerterne ved vi, hvor vi hører til.

Preben K. Mogensen
Byformand, SSF Flensborg

Fornyelse skal der til
SSF for ALLE  1/20172
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Lørdag den 10. juni 2017 kl. 14.00 
Cornelius Hansen-Skolen (store gymnastiksal)
SSF Flensborg Nord & Centrum-Duborg-Vest

Mødeleder:  SSF-formand Preben K. Mogensen

Taler:   Direktør for SdU, Anders Kring
   Medlem af Sydslesvigudvalget 
   Christian Rabjerg Madsen MF (S)

Ungdomstaler:  Jakob Emil Bang, Duborg-Skolen

Underholdning:  Torsdagskoret giver koncert
   Musikhold fra skolen under ledelse af Ture Pejtersen

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

Ret til ændringer forbeholdes

 SSF Flensborg Nord

 Før mødet planter vi et træ! Se side 9.

SSF for ALLE  1/20174



Skt. Hans Fest
Fredag den 23. juni 2017 kl. 17.00
ved Flensborg Roklub
Alle danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord

Mødeleder er skoleinspektør Knud Ramm-Mikkelsen. 
Aktiviteter for alle aldre ved Ingridhjemmet, FDF, 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 ved kirken, grillpølser ved Sorte-
vejens Fritidshjem.  
Kirsten Futtrup og Rainer Porsch synger for på sange fra kl. 19, derefter spiller 
Hejmdal Blæseorkester, og bålet tændes kl. ca. 20. 
Båltaler er bibliotekschef Jens M. Henriksen.
Det Frivillige Brandværn i Klus, Ungdomsafdelingen, holder ”brandvagt”. 

Sommerfest
Fredag den 30. juni 2017 kl. 18.00
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

God mad og hygge sammen med Duo MoinMojn, der som sædvanligt spiller.
Pris: 12 euro, ikke-medlemmer 17,50 euro.
Nye medlemmer 2017: Gratis!
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Sommerudflugt til Ribe
Torsdag den 24. august 2017 kl. 10.30
Afgang fra Tønnsenhuset, Ansgar Kirke og Spætteklubben
SSF Flensborg Nord

Kom og vær med! Tag jeres børn hhv. børnebørn med på en fantastisk udflugt  
med SSF Flensborg Nord. Middag i Øster Højst, besøg i Vikingemuseet i Ribe med 
rundvisning, lidt tid på egen hånd i det spændende frilandsmuseum, lille rundtur  
i byen og kaffe dér. 
Pris: 30 € for medlemmer, 40 € for ikke-medlemmer, 
         børn under 12 år gratis, ellers 10 €
Tilmelding: Susanne Schießl på bysekretariatet tlf. 0461-14408126 inden den  
15. august.

Ribe VikingeCenter, som er en autentisk rekonstruktion af vikingetidens Ribe, blev 
etableret i 1992. Her kan man opleve tre vikingemiljøer: Markedspladsen anno  
710, Ribe By anno 825, samt storgården med tilhørende bygninger anno 980.  
Vikingemiljøerne viser udviklingen gennem hele vikingetiden, som er ganske  
speciel for den danske kultur. Rekonstruktionerne er udført i tæt samarbejde med 
Den antikvariske Samling i Ribe, og derfor kan Ribe VikingeCenter fremvise helt 
autentiske miljøer.
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Familiedag ved Østersø-strand
Søndag den 2. juli 2017 kl. 10.00
SSF Flensborg Nord

Efter en herlig skovdag med 38 familiemedlemmer den 7. maj er lysten til disse 
små lokale familiearrangementer blevet skærpet. 
Derfor mødes vi igen. Denne her gang til en uformel stranddag ved Flensborg  
Roklub, Am Ostseebad 35 fra kl. 10.00-13.00. Tag selv mad og drikke med. 

Interesserede skal give besked til Angelina Dürkop: angelina@sdu.de

Stor Bingo
Fredag den 6. oktober & 10. november kl. 19.30
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

7SSF for ALLE  1/2017



 

Notér allerede nu

Adventsfest/Julefest
Lørdag den 2. december 2017 kl. 15.00
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

Lotto i 2018
Fredag den 16. marts, 5. oktober & 2. november 
kl. 19.30 i Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

Familiedag inden døre
Søndag den 12. november 2017 kl. 10.30
Kobbermølle Industrimuseum
SSF Flensborg Nord

Mange ting at se og gøre. 
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Kære alle

Vi planter et træ. 
Årsmøderne står for døren – og i år er mottoet ”Fornyelse skal der til”

Fornyelse betyder ikke, at vi kapper alle de gamle rødder – de er vigtige for vores 
selvforståelse af at være en del af det danske fællesskab, hvilket vores flotte plakat 
symboliserer med det store frodige træ.

Men fornyelse betyder, at vi også giver plads til nyt – til nytænkning, til nye tiltag og  
nye generationer. Det har vi vist med den unge familie, der planter et nyt træ.

Et skrøbeligt træ, med små rødder og lille krone, men et dansk træ, der forhåbentlig  
kan vokse sig stort og blive lige så stærkt som alle de gamle.

Dette ville årsmødeudvalget ikke ”bare” symbolisere på en plakat, så derfor har vi 
købt små danske Gråstenæbletræer. 

Om Martin Luther findes en anekdote, som 
nok ikke er historisk sand, men alligevel  
siger alt om hans Gudstro og  livsholdning. 
På spørgsmålet om, hvad han ville gøre, hvis 
han vidste, at jorden ville gå under imorgen, 
skal han have svaret: Jeg ville plante et træ!

I Flensborg planter vi jf. ovenfor et æbletræ 
lige før årsmødearrangementerne på Corne-
lius Hansen-Skolen.

 SSF Centrum-Duborg-Vest

ÅRSMØDE
Lørdag den 10. juni 2017 kl. 14.00 
Cornelius Hansen-Skolen (store gymnastiksal)
SSF Flensborg Nord & Centrum-Duborg-Vest

Duborg-Skolen kunne vi ikke regne med ville stå til rådighed for vores års- 
mødelørdag 2017 sammen med SSF Nord, Torsdagskoret og Duborg-Skolen, så 
denne gang er vi gået sammen på Cornelius Hansen-Skolen. Se programmet på 
side 4

Ret til ændringer forbeholdes
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Sommerudflugt til Wismar
Lørdag den 19. august 2017 kl. 7.00
Start Schiffbrücke skråt overfor Schifffartsmuseum > fra alderdoms-
hjemmet Nerongsallee kl. 7.15
SSF Centrum-Duborg-Vest

Vi tilbyder i år en bustur til ”Hansestadt Wismar”. Vi kører med en firestjernet bus, 
undervejs får vi  morgenmad med et glas champagne. I Wismar har vi en rund-
visning med guide på ca. en time, derefter er der middagsmad og mulighed for 
at kigge på Wismar på egen hånd. Så er der tid til kaffe og kage, derefter starter 
hjemrejsen igen.

Hjemkomst: Ca. kl. 19.00 

Tilmelding: Hos Susanne Schießl på bysekretariatet tlf. 0461-14408126 
  Først-til-mølle-princip! 

Pris:  30,00 € for medlemmer, og 45,00 € for ikke-medlemmer.

Indbetaling: Senest den 27.07.2017 på konto 
  SSF Centrum-Duborg-Vest
  DE63 2152 0100 0000 0201 41
  UNBNDE21

Afbud:  Ved afbud gælder følgende gebyr
  Fra den 29.07.2017  10,00 €
  Fra den 16.08.2017  ingen tilbagebetaling af beløbet.
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Lær hinanden at kende
Lørdag den 21. oktober 2017 kl. 14.30
Tidligere Christian-Paulsen-Skolen, Tivolibygningen

Hvad skal man have med? Godt humør.

Hvad koster det? Ikke noget, dette arrangement er gratis.

Skal jeg melde mig til? Ja, indtil den 13. oktober 2017, så vi ved, hvor mange der 
kommer.

Hvor skal jeg melde mig til? Hos Susanne Schießl på bysekretariatet, tlf. 0461-
14408126

SSF Centrum-Duborg-Vest byder de nye medlemmer fra det nedlag-
te distrikt Friserbjerg-Rude hjertelig velkommen!

I den anledning vil bestyrelsen invitere alle medlemmer fra de to distrikter til et  
eftermiddags arrangement i Tivolibygningen, Südergraben 36 (ved den gamle  
Christian-Paulsen-Skole). Vi lægger arrangementet på en eftermiddag, så også de 
medlemmer, der har børn, har mulighed til at komme. Mød talrigt op, så vi kan lære 
hinanden at kende.

SSF tilbyder mange spændende arrangementer året rundt, se her i ”SSF for alle”. 
Der finder man mange forskellige arrangementer. Så gælder det bare om, at  
komme med.
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Notér allerede nu

Adventsfest
Lørdag den 9. december 2017 kl. 14.30
Flensborghus
SSF Centrum-Duborg-Vest

Nytårsvandring
Lørdag den 6. januar 2018 kl. 15.00
Burgplatz
SSF Centrum-Duborg-Vest

Vi holder adventseftermiddagskaffe på Flensborghus.

Tilmelding:  Senest den 1. december 2017 hos Susanne Schießl 
  på bysekretariatet tlf. 0461-14408126

Vi holder vores nytårsvandring med efterfølgende grønlangkål-spisning i  
restaurant ”Ambiente” lørdag den 6. januar 2018. Vi starter fra Burgplatz  
kl. 15.00 og ved hjørnet Flurstr/Marienhölzungsweg ca. kl. 15.15. Dem, der 
ikke kan, eller ikke vil deltage i gåturen, har den mulighed, at tage direkte til 
restaurant ”Ambiente” i Westerallee 55, kl. 17.00

Pris: Medlemmer 11,00 € og gæster 15,00 €

Tilmelding: Er kun hos Holger Zeh eller Heidi Jensen enten på tlf. (evt. 
  telefonsvar) eller via mail. Vi beder jer, at tale tydeligt og 
  angive jeres for og efternavn og telefonnummer. Fra den  
  27. december 2017 og senest den 5. januar 2018 

Telefon: Holger Zeh eller Heidi Jensen 0461-51398 

Mail:  Holgerzeh@online.de 

OBS:  Først-til-mølle-princip!
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 SSF Sporskifte

ÅRSMØDE
Lørdag den 10. juni 2017 kl. 13.45 
Oksevejens Danske Skole
SSF Sporskifte

Mødeleder:  Kay von Eitzen

Talere:   Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
   Folketingsmedlem Erik Christensen (S)
   Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen

Underholdning:  Padborg Jernbaneorkester og Holstebro Balletskole

Ret til ændringer forbeholdes

Alle danske foreninger og institutioner er samlet for at arrangere 

alle tiders årsmøde & sommerfest 
på Oksevejens Skole

Lørdag den 10. juni 2017
Spændende aktiviteter for både børn & voksne.

Kaffe og kage: 3,- € for voksne og 1,- € for børn

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
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Sankt Hans
Fredag den 23. juni 2017
Oksevejens Skole
SSF Sporskifte

Vi sælger grillpølser og salatbar. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Båltaler: Oksevejens skoleinspektør Kasper Heilmann. 12. årgang elever fra 
Duborg-Skolen synger med på de kendte  midsommersange.
Aukustik bandet: Die sass da underholder

Åben scene
Fredag den 17. november 2017 kl. 20.00-22.00
Det danske Hus
SSF Sporskifte

Her kommer et knippelgodt tilbud til måske lige DIG! Spiller du et instrument? Har 
du evner som skuespiller? Kan du synge, eller er du måske god til at fortælle en 
historie? Så kom med til en hyggelig aften, hvor vi vil udfolde os med alt dette. For 
i fællesskab er det mere sjovt. Vi vil sammen improvisere noget underholdning, og 
det skal bestemt ikke tages alvorligt. Alle kan noget, og sammen finder vi ud af, 
hvad det er.

Vi følger op på succesen og håber på, at mange har lyst til at være med. Og  
måske også selv stå på den åbne scene. Der vil være caféstemning  - italiensk 
buffet og drikkevarer mm. kan købes for små penge.
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10 års jubilæum
Det danske Hus
SSF Sporskifte

Det Danske Hus i Sporskifte fylder rundt!
I nu 10 år er Det Danske Hus i Sporskifte omdrejningspunkt for foreningsarbejdet i 
bydelen. Startet som et ”luftkastel” blandt nogle ildsjæle i 90erne, kom der fart på, 
da ægteparret Thrane fra Grindsted via Slesvig-Ligaen donerede deres formue 
til projektet. Dertil kom midler fra en kulturpulje i Berlin, som SSF søgte og der-
med kunne bygge huset. Siden indvielsen i september 2007 er Det Danske Hus  
blevet flittigt brugt. Hvert år gæster op til 5000 mennesker huset som mødedel- 
tagere, kursister, kirkegængere og festgæster. Hovedparten af alle aktiviteter udgår 
fra SSF-distriktet og menigheden. Husets gode sjæl er bestyrer Doris von Eitzen, 
som sørger for at koordinere alle de mange tiltag og sørge for, at alt er pænt. I  
Sporskifte glæder man sig over succesen, og med Vuggestuen på den ene side og 
det lige startede byggeri af Spejderhuset på den anden side, er bydelens danske 
godt rustet for fremtiden. Sammen med Oksevejens Skole og Børnehave, kan man 
tale om et dansk kraftcenter i Sporskifte.

Jubilæet vil blive markeret, dog er datoen ikke fastlagt endnu. Der varsles herom i 
god tid på Kontakt, i Flensborg Avis og Rundt om Sporskifte. 
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 ØSTLIGE DISTRIKTER

ÅRSMØDE
Lørdag den 10. juni 2017 kl. 15.00
Jens Jessen-Skolen
SSF Engelsby, Skt. Hans, Tarup & Sct. Jørgen-Mørvig

Mødeleder:  Finn Egeris Petersen

Taler:   Medlem af SSFs forretningsudvalg Steen Schröder
   Folketingsmedlem Troels Ravn (S)

Underholdning:  Magic Man

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.)

Ret til ændringer forbeholdes
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Lanterneoptog

 SSF Engelsby

Mandag den 13. november 2017 kl. 18.30
Engelsbycentret, Brahmsstr. 6

Vi mødes ved Engelsbycentret, Brahmsstr. 6, hvor optoget starter med 
Hejmdal Blæseorkester i spidsen.
Kom til denne dejlige aften med masser af oplevelser. 

Hejmdal Blæseorkester
spiller!
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Sommerudflugt til Tolk-Schau
Lørdag den 24. juni 2017 kl. 9.00
Start ved Munketoft (Pumpen Horn) > AWO-Hjemmet> An der Johan-
nismühle> Ludwigstal > ved hjørnet Lyksborggade/Adelbykirkevej
SSF Skt. Hans

Vil du vide, hvordan Dinosaurer har levet? Har du lyst til forlystelse? Eller vil du 
tage en afslappende rundtur i naturgrønt område? Så snup din familie og tag med 
os i bus på sommertur til Tolk-Schau i Slesvig, hvor vi vil få dagen til at gå netop 
med disse masse spændende ting. I parken har vi lejet en stor grillhytte, hvor vi til  
middagstid byder på dejlig grillmad og forskellige salater, som vi vil spise sammen.
Ellers kan i få dagen til at gå efter jeres behov.

Prisen for turen: 25 € for medlemmer, 40 € for ikke-medlemmer, 15 € for børn fra  
4 til 16 år. Betaling foregår i bussen. Vi forventer at være hjemme ca. kl. 18.00

Tilmelding kan ske indtil søndag den 18. juni 2017 til bysekretariatet, tlf. 0461-
14408125/126/127 eller hos formanden Per-Arne. 

 SSF Skt. Hans  
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Sommerfest og Skt. Hans aften
Fredag den 23. juni 2017 kl. 18.00
Taruphus
SSF Tarup

Bålet tændes kl. 18.30. Tom Petersen, Dansk Sundhedstjeneste, holder båltalen. 
Drikkevarer og grillpølser kan købes. Vi gennemfører i al slags vejr. 

 SSF Tarup
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Håndarbejdsdag
Lørdag den 2. september 2017 kl. 14.00-18.00
Taruphus
SSF Tarup

Vi farver garn. Håndarbejdsværkstedet starter igen mandag den 11. september  
kl. 19.30. Nærmere informationer følger. 

Lørdag den 4. november 2017 kl. 9.00-17.00
på Flensborghus & i Aktivitetshuset

 

Pris: 25 EUR ● ungdomsrabat 50%

Tilmelding senest 20. oktober 
på tlf. +49 (0)461 150140 
eller akti@sdu.de

Yderligere informationer 
www.aktivitetshuset.de 

SSF for ALLE  1/201720



Fredag den 9. juni 2017 kl. 19.45
Sct. Jørgen Menighedshus
SSF Sct. Jørgen-Mørvig

ÅRSMØDE

Mødeleder:  Lars Nielsen

Taler:   Fhv. minister Bertel Haarder

Underholdning:  Duo Moin Mojn

Entré, kaffe og kager: 3 €

 SSF Sct. Jørgen-Mørvig

Ret til ændringer forbeholdes

ft.dk
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Tur til Århus ”Den Gamle By”
Lørdag den 1. juli 2017 
Afgang fra Jens Jessen Skolen kl. 8.00 > Sct. Jürgen Platz kl. 8.03
Sct. Jørgen-Mørvig

Kom med og oplev en dejlig dag i fællesskab. Vi spiser morgenmad i Århus  
arrangeret ved hjælp af Danmarks-Samfundet, og derefter går turen videre til 
spændende oplevelser i Den Gamle By.
Pris: 15 € for børn, 25 € for SSF medlemmer, 35 € for gæster.
Tilmelding til bysekretariatet, tlf. 0461-14408126 eller Wilma Nissen senest den 
24. juni 2017, tlf. 0461 36614.

Tur til København
i sensommeren 2018

Følgende program tilstræbes: busrejse, guidet byrundtur i bus, besøg i de kon- 
gelige repræsentationslokaler samt folketinget, kanaltur og besigtigelse af Carls-
berg-bryggerierne. Hotelværelse inkl. morgenmad.

Pris og dato følger så hurtigt som muligt (også på Kontakt).
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Ard Jongsma/Stillwords.com

Triasmusic.dk

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL Nikolaistr. 7  
eller ved indgangen/oder an der Abendkasse

+ 49 461 14408 125   • Billetter/Tickets: 

Entré/Eintritt: 12 € for medlemmer/für Mitglieder (17 € for ikke-medlemmer/für Nicht-Mitglieder)

SSF Sct. Jørgen Mørvig

Torsdag/Donnerstag 

21.09.2017 - 20:00
Menighedshuset  
Adelbyer Kirchenweg 34, Flensborg/Flensburg
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Søndag den 11. juni 2017 kl. 8.00
Festpladsen

ÅRSMØDE

Musik:   Hejmdal Blæseorkester

Flaghejsning:  „Der er ingenting som maner ...“

Velkomst:  Erik Johannsen

Morgensang:  „Se nu stiger solen op“

Morgenandagt:  Provst Viggo Jacobsen

Morgensang:  „Vidunderligt af alt på jord“

Der kan købes morgenkaffe og -brød i DGFs klubhus for 5 €.

 Flaghejsning på festpladsen

Ret til ændringer forbeholdes

Årsmøde-gudstjenester i byens danske kirker: kl. 10.00

 SSF Flensborg By

ÅRSMØDE
Lørdag den 10. juni 2017 kl. 19.30 
Flensborghus
SSF Flensborg by
FDF spiller op fra kl. 19.00

Taler:   Fhv. minister Benny Engelbrecht, MF (S)
   Formand for Grænseforeningen Jens Andresen

Underholdning:  NOTA-koret og Balletskolen fra Holstebro

Der serveres kaffe/te og wienerbrød.

balletskolenholstebro.dk

 

Flaghejsning, andagt og morgenbord i Sporskifte
Årsmødesøndag den 11. juni kl. 10.00 hejser vi Dannebrog på Oksevejens 
Skole. Derefter er der en en andagt i vores kirke i Det Danske Hus. Efter- 
følgende byder vi velkommen ved morgenbordet i forsamlingssalen, for der-
med at give en god start til det store årsmødearrangement i byen! Vel mødt.
Sporskifte danske menighed
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 Friluftsmøde

Søndag den 11. juni 2017 kl. 14.15
Frueskovens Idrætspark, Waldstraße 43

ÅRSMØDE

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

•  FDF spiller op som optakt til starten på selve mødet under ledelse af  
    Henrik Næser Christiansen
•  Friluftsmødet åbnes med velkomst ved amtsformand Karsten Weber
•  Fællessang: „Velkommen i den grønne lund“
•  Børnehaverne optræder
•  Zumba for alle ved Lisette Diana Hansen 
    i forlængelse af børnehaven optræden med børn og voksne
•  Fællessang: Sigurd Barret „Man må trække en grænse“
•  Tale ved Generalkonsul Henrik Becker Christensen
•  Gymnastikopvisning Sine Idrætsefterskole
•  Tale ved Slesvig-Holstens ministerpræsident
•  Hilsen ved Overborgmester Simone Lange
•  Koncert med Fools Paradise
•  Vinderne af tombolaen for sydslesvigske skole- og børnehavebørn
    bekendtgøres
•  Det store Dannebrog sendes afsted imens der synges 
    „Om din frihed vil vi værne“
•  Slut med aktiviteterne på årsmødepladsen

Mødeleder: 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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Teater- & koncertsæson efterår 2017
DATO TITEL STED
01.06.2017 20:00 Csárdásfyrstinden Stadttheater
07.-08.06.17 Ørerne i maskinen
07.07.2017 21:00 Eliel Lazo Flensborghus
04.08.2017 20:30 Flensburger Hofkultur

Thorbjørn Risager & The Black Tormado
Flensborghus´ 
parkeringsplads

14.09.2017 20:00 Sønderjyllands Symfoniorkester
Guro Kleven Hagen & Sjostakovitj

Deutsches Haus

21.09.2017 20:00 Koncert med Trias Menighedshuset,  
Adelby Kirkevej

26.09.2017 20:00 Efter Festen - en Sneakers-kabaret                                            Harreslev Danske Skole
29.09.2017 20:00 Koncert med Basix Flensborghus
04.10.2017 14:30 Koncert med ”De 3 fløjter” Flensborghus
05.10.2017 20:00 Jazz på Flensborghus 

Denzal Sinclaire
Flensborghus

07.10.2017 20:00 Folkeklubben Kühlhaus
13.10.2017 20:00 Sønderjyllands Symfoniorkester

Luxury Jazz
Deutsches Haus

01.11.2017 20:00 Jazz på Flensborghus
Jan Lundgren-Harry Allen Group 
”Tribute to Stan Getz-Jan Johansson”

Flensborghus

15.11.2017 20:00 Komedien, hvor alt går galt                Stadttheater
30.11.2017 19:00 After work med Per Worm Flensborghus
03.12.2017 20:00 Til (ingen verdens) nytte Stadttheater
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Teater- & koncertsæson efterår 2017 SSF-Distrikternes fælles teateraften.
Gå i teatret med din forening!

Onsdag 15. november 2017
Komedien, hvor alt går galt

Fælles aftensmad på ”Wok in”, Rathausstr. 2, kl. 18.00 
og efterfølgende forestilling på ”Stadttheater” kl. 20.00
Pris: Euro 20 (ikke-medlemmer Euro 35). 
Tilmelding på bysekretariatet, tlf. 0461-14408125 eller -127

Med garanti, også for latter
Vi advarer: Der er risiko for, at du græder af grin, for sjældent har man set 
noget så rablende og hjælpeløst udført. En ambitiøs amatørteatergruppe 
kaster sig ud i et spil om et mordmysterie i bedste Agatha Christie-stil, men 
de har desværre ikke styr på ret meget andet end spilleglæden. Scenogra-
fien lever sit eget liv, rekvisitterne er aldrig hvor de skal være, replikkerne 
falder ikke til tiden, men til gengæld snubler de glade amatører over møbler 
og medspillere og hele tiden på det forkerte tidspunkt.

Titlen er ikke falsk reklame; absolut ALT hvad der kan gå galt, går med sik-
kerhed HELT galt. Hvis en blanding af Mr. Bean, Monty Python og Svend, 
Knud og Valdemar kan få dig til at grine, så kan Komedien, hvor alt går galt 
også.

Foto: G. Thai



DATO STED ARRANGEMENT DISTRIKT
09.06.2017 19:30 Volksbad New Stars Contest. Optakt til 

årsmøderne 2017
Alle

09.06.2017 - 
11.06.2017

Sydslesvig De danske årsmøder i Sydslesvig 
2017, ”Fornyelse skal der til ...”

Alle

09.06.2017 19:45 Sct. Jørgen Årsmødeaften Sct. Jørgen-Mørvig

10.06.2017 10:00 Flensborghus Årsmøde-Debatmøde Alle

10.06.2017 13:45 Oksevejens Skole Årsmøde og sommerfest 
på skolen

Sporskifte

10.06.2017 14:00 Cornelius Hansen- 
Skolen

Årsmødeeftermiddag på CH. 
Med Torsdagskoret og skolens 
musikhold. Taler. Direktør for SdU 
Anders Kring og Duborg-elev, 
Jakob Bang.

CDV og Nord

10.06.2017 14:45 Engelsbycentret Årsmødeeftermiddag SSF i øst

10.06.2017 19:30 Flensborghus Årsmødeaften på Flensborghus. 
Med  taler etc. Nota-koret, Århus, 
underholder. FDF Flensborg spiller 
op fra kl. 19

Alle

11.06.2017 08:00 Årsmødepladsen Flaghejsning og morgenandagt Alle

11.06.2017 10:00 Alle kirker Årsmødegudstjenester Alle

11.06.2017 13:30 Nørretorv Optoget starter Alle

11.06.2017 14:15 Årsmødepladsen Friluftsmødet begynder Alle

11.06.2017 18:30 Søndertorv Årsmøderne slutter med FDF- 
orkestrenes koncert på Sønder-
torv. De vandrer fra Nørreport  
fra kl. 18.00

Alle

23.06.2017 Oksevejens Skole Skt. Hans. Båltaler er Oksevejens 
skoleinspektør Kasper Heilmann. 
12. årgang elever fra Duborg- 
Skolen synger. 

Sporskifte

23.06.2017 17:00 Roklubben Stor fælles Skt. Hansfest ved  
Roklubben/Østersøstranden.  
Med alt hvad dertil hører af mad 
og drikke, lege, sang og tale.

Nord

23.06.2017 18:00 Taruphus Skt. Hans-Fest. Forretningsfører 
Tom Petersen, Dansk Sundheds-
tjeneste, holder båltalen.

Tarup

24.06.2017 09:00 Flensborg-Tolk Sommerudflugt til Tolk Sct. Hans

30.06.2017 18:00 Tønnsenhuset SSF/SSW sommerfest med  
MoinMojn-Duoen. God mad,  
fest og samvær.

Nord

01.07.2017 08:00 Flensborg-Århus Sommerudflugt til Den Gamle By 
i Århus

Sct. Jørgen-Mørvig

02.07.2017 10:00 Roklubben Familiedag. Tilmelding hos  
Angelina@sdu.de

Nord

19.08.2017 07:00 Flensborg-Wismar Sommerudflugt til Hansestaden 
Wismar

CDV

Kalender
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Kalender
24.08.2017 10:30 Flensborg-Ribe Sommerudflugt til Ribe,  

Vikingecenter og by
Nord

02.09.2017 14:00 Taruphus Håndarbejdsdag Tarup

11.09.2017 10:00 Rebbøl-centret Grå-Guld-Dialogmøde på tværs  
af grænsen. Livshistorier fra  
begge sønderjyske sider.

Alle

17.09.2017 20:00 Danske Hus, 
Sporskifte

”Åben scene” med italiensk buffet 
m.m.

Sporskifte

21.09.2017 20:00 Adelbyer Kirchenweg 
34

Koncert i Sct. Jørgen Kirke  
med gruppen Trias

Sct. Jørgen-Mørvig

06.10.2017 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo Nord

12.10.2017 14:30 Flensborghus Høstfest Flensborg by,  
Gamles Værn,  
Humanitært Udvalg

21.10.2017 14:30 Tivolibygningen, C.P. Velkommensfest til nye  
medlemmer i CDV

CDV

01.11.2017 18:00 Oksevejens 
Børnehave

Lanterneløb 2017. Optog starter 
kl. 18.30. Hejmdal spiller op.

Sporskifte

01.11.2017 18:30 Flensborghus Delegeret- og medlemsmøde 
forud for landsmødet

Alle

04.11.2017 09:00 
-17:00

Aktivitetshuset  
& Flensborghus

Sydslesvigs Strikkefestival SSF m.fl.

06.11.2017 17:00 Skovgades  
Børnehave

Lanterneløb 2017
Hejmdal spiller op.

Nord

07.11.2017 18:00 Ingridhjemmet Lanterneløb 2017
Hejmdal spiller op.

Nord

10.11.2017 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo Nord

11.11.2017 09:00 Husumhus SSF-landsmøde 2017.  
Foreningsudvikling og  
Sydslesvigpris til flensborger

Alle

12.11.2017 10:30 Kobbermølle Museum Familiedag. Tilmelding hos 
Angelina@sdu.de

Nord

13.11.2017 18.30 Engelsbycentret Lanterneløb 2017
Hejmdal spiller op.

Engelsby

15.11.2017 18:00 ”Wok in” og  
Stadttheater

Distrikternes teateraften.  
Fælles restaurantbesøg før  
aftenens forestilling: Komedien, 
hvor alt går galt.

Alle

17.11.2017 20:00 Det Danske Hus Åben scene Sporskifte

18.11.2017 11:00 Flensborghus Politisk brunch med Lasse Jensen SSF, SSW, m.m.

Datoen ikke 
fastlagt endnu

Det Danske Hus Huset har 10-års-jubilæum 
og det skal markeres!

Sporskifte

DATO STED ARRANGEMENT DISTRIKT
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Flensborg1   SSF Flensborg Nord
2   SSF Centrum-Duborg-Vest
3   SSF Sporskifte
4   SSF Sct. Jørgen-Mørvig
5   SSF Engelsby
6   SSF Tarup
7   SSF Sct. Hans

1

2

4

5

7
6

3
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Kortet viser SSF-distrikterne her i Flensborg, efter at SSF-Friserbjerg- 
Rude distrikt opløste sig selv ved generalforsamlingerne i februar. Alle 
SSF-bestyrelser har set på, hvordan medlemsskaren i det nedlagte distrikt  
bedst tilgodeses. Langt de fleste medlemmer i det nedlagte distrikt er over-
gået til Centrum-Duborg-Vest, som nu medlemsmæssigt er det største  
distrikt i Flensborg og i hele Sydslesvig. Derfor har vi også flyttet grænsen 
mellem CDV og Flensborg Nord, så den er rykket fra Harreslevgade og  
nu går i Skovgade (der fortsat hører til CDV). Derudover er der sket nogle 
justeringer, men alle medlemmer, der er berørt af ændringerne, har enten 
allerede fået brev, eller får det snarest.

Flensborgs landsmødedelegerede og alle intereserede medlemmer  
inviteres til delegeret-forsamling onsdag den 1. november 2017  
kl. 18.30. Foruden en kort beretning fra bystyrelsen og beretninger fra  
distrikternes arbejde, er mødet især optakt til landsmødet på Husumhus 
den 11. november fra kl. 9.00. På landsmødet er der opsamling på for-
eningsudviklings-debatten, som begyndte på landsmødet 2016. Som noget 
særligt på landsmødet uddeles Sydslesvigprisen. Fra Flensborg har vi dette 
år et uomgængeligt forslag til denne pris. 

Der serveres (aftens)mad og drikke (gratis). 

Tilmelding på bysekretariatet til Susanne Schießl, tlf. 0461-14408126 
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Her er mit liv – det grå guld 
mødes på tværs af grænsen
Mandag 11. september 2017 kl. 10.00
Rebbølcenteret i Bolderslev

Vi fortsætter vores spændende arrangementer sammen med Grænse- 
foreningen i Åbenrå, sådan at der er et møde i foråret og et i efteråret.  
Næste gang er det så Åbenrå Grænseforeningen og turen går til Reb-
bølcentret, hvor de vil stille med en af deres til en sønderjysk livshistorie. 
Den sydslesvigske livsfortælling kommer Wilma Nissen med, og hende vil  
mange kende, men .... 

Vi håber på mange fælles møder i 
år, de kommende og måske er det 
lige DIG der vil fortælle om dit liv i 
Sydslesvig!

Talerstolen er fri, og vi glæder os til 
henvendelser fra jer medlemmer.

Blandt vore egne er der mange per-
sonligheder, der ligger inde med en 
interessant livshistorie her i min-
dretallet og grænselandet. Såfremt 
det lyder fristende, hører vi gerne 
mere fra DIG! Henvendelser mod- 
tages gerne til Kay von Eitzen på  
bysekretariatet, tlf. 0461-14408127.
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Lasse Jensen  er en efterspurgt foredragsholder på medieområdet. Hans 
erfaring og viden om medier og journalistik - og hans kritisk-kærlige tilgang 
til faget - er anerkendt, og han har modtaget nogle af journalistikkens mest 
prestigefyldte priser. Berlingskes Journalistpris i 2006 og samme år Årets 
Otto, som er tv-produktionsbranchens ærespris for en livslang indsats for 
dansk tv. I 2009 fik han Publicistprisen for sin markante indsats for den 
danske medieverden.
Oktober 2017 er Lasse Jensen aktuel med en bog om sit liv som som jour-
nalist - fra skoleblade i Fredericia i tresserne over lokaljournalistikken til 
krigene i Biafra, Indokina, Cypern og El Salvador, om ni år i USA og udfor-
dringerne i chefstolene på TV-Avisen, TV2-Nyhederne og de store omvælt-
ninger i DR. Fra denne vinkel vil Lasse Jensen give sit besyv til debatten om 
mediernes forandrende rolle i vort samfund fra faktaresistens til faktatjek. 

Brunch før og tid til debat med Lasse Jensen efter foredraget. 

Entré: 10 €
Billetter bestilles på bysekretariatet, tlf. 0461-14408 125/126/127

Arr: SSF og SSW, Borgerforeningen, Sydslesvigs Danske Journalist- 
forening, Sydslesvigsk Oplysningsforbund

Politisk brunch med
Lasse Jensen
Lørdag 18. november 2017 kl. 11.00
Flensborghus
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Margrethe-Gudme-Klubben Margrethe-Gudme-Hjemmet  Neuer Weg 9
v/Ingrid Lekkat   0461 315003

Ældreklubben Sortevej Tønnsenhuset   Apenrader Str. 49
v/Rita Beckedorf  0461 67575571

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

Spætteklubben     Harrisleer Str. 65, 
v/Elke Riemer   0461 53297

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

Sct. Hans distrikts ældreklub      Kappelnerstr. 38
v/Helga Petersen    0461 23243

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

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

”Sejlklubben”   Tønnsenhuset   Norderstr. 49
v/Rita Beckedorf  0461 67575571 

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

Værestedet    Flensborghus  Norderstr. 76
Kontakt Leif Volck Madsen 0461 3182994

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 distrikterne gamle og solide 
tradtion for socialt samvær. Har man lyst til at være med, er det overalt velkomment 
og man skal blot henvende sig hos 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!
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Fra min side skal der lyde en stor og dybtfølt tak for den store opbakning, 
som jeg oplevede alle steder under valgkampen, og til dem, der gav mig 
og SSW deres stemme ved landdagsvalget den 7. maj. Vor overraskelse 
over det forholdsvis dårlige resultat, som vi denne gang har fået her i Flens-
borg, var på baggrund af valgkampen stor. Vi er nu ved at se på de mange 
omstændigheder, der har spillet ind, og vi vil tage ved lære med hensyn 
til de grunde, hvor vi selv kan gøre mest. I en tid med stor usikkerhed, se 
meningsmålingerne og tilfredshedsundersøgelserne før valget, skal der  
alligevel ikke herske tvivl om, at SSW er til at stole på. 

Tusind TAK
Christian Dirschauer

TAK!

FILMKLUBBEN BIFFEN
på Flensborghus kl. 19.30 Fri entré • Ost og rødvin 7 €

5. september ”Den alvorsfulde leg”, Sverige 2016 - instrueret af Pernilla August

17. oktober ”Der kommer en dag”, Danmark 2016 - instrueret af Jesper W. Nielsen

14. november ”Dræberne fra Nibe”, Danmark 2016 - instrueret af Ole Bornedal

5. december ”Kongens valg”, Norge 2016 - instrueret af Erik Poppe

35SSF for ALLE  1/2017



Formand   Preben K. Mogensen (Nord)
Næstformand  Lars Nielsen   (Sct. Jørgen-Mørvig)
1. bisidder  Sandra Wrobel-Kopf (Nord)
2. bisidder  Matthias Maul-Nielsen (Tarup)
3. bisidder  Pia Persson  (CDV - tidligere Friserbjerg)
4. bisidder  Karl Fischer  
1. suppleant  Klaus Petersen  (Sporskifte)
2. suppleant  Ursula Knorr  (Centrum-Duborg-Vest)

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

   Birthe Hein-Richter, tlf. 0461 14408125, birthe@syfo.de
   Susanne Schießl, tlf. 0461 14408126, susanne@syfo.de
Kontortider  mandag - torsdag fra kl. 08.00 – 16.30
   fredag fra kl. 08.00 – 13.00

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    (Medlemstal: 677) Preben K. Mogensen
SSF Centrum/Duborg/Vest (Medlemstal: 908) Holger Zeh
SSF Skt. Hans   (Medlemstal: 338) Per-Arne Hoeg
SSF Engelsby   (Medlemstal: 230) Dirk Jäger
SSF Sporskifte   (Medlemstal: 465) Thomas Hougesen
SSF Sct. Jørgen/Mørvig (Medlemstal: 747) Lars Nielsen
SSF Tarup   (Medlemstal: 338) Jørg Braun

Kære medlem
Dette er så ”SSF for alle”. Benyt dig af tilbuddene, selvom de ikke finder sted i dit 
distrikt, SSF Flensborg by er nemlig til ”for alle” selvom der er distriktsarrangemen-
ter, der ikke er omtalt her af praktiske grunde. Kør dog blot en kilometer mere for de 
gode tilbud, distrikerne byder ind med, mød nye ansigter og vær en aktiv deltager. 
Ring til de angivne telefonumre eller benyt jer af e-mail-kontakten, der måtte være 
angivet. Alle er hjertelig velkommen, derfor udgives dette hefte.
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