
   SSF Flensborg By m.v.

   Distriktsarrangementer

   Årsmøde 2018

  Vigtige datoer

AKTUELLE INVITATIONER OG INFORMATIONER FRA SSF I FLENSBORG 

1/2018
juni - november 2018 

for ALLE



Velkommen til Sydslesvig ..... Er mottoet for årsmøderne 2018. 

Denne hilsen gælder så også statsminister Lars Løkke Rasmussen, der er hovedtaler 
ved frilufstmødet i Flensborg og alle landsmænd nordfra, der kommer til landsdelen 
og til vores ”hovedstad”, Flensborg. 
Dette ”velkommen” omfatter naturligvis også vore tyske naboer, og vi kan ligeledes 
glæde os over, at ministerpræsident Daniel Günther vil tale ved friluftsmødet. 

Vi inviterer til vores landsdel og til fest, for vi har meget at byde på. Det må vi selv 
være de sidste til at glemme. 

Preben K. Mogensen
Byformand, SSF Flensborg

Velkommen til Sydslesvig

Årets motto er ”Velkommen til Sydslesvig” som forlængelse af ”Oplev 
Sydslesvig”. Udvalget gav opgaven om at designe årets plakat til Timo  
Essner (karikaturtegner m.m.)

Kort til plakaten – Timos tanker:
•  Den røde by skal forestille mindretallets ”hovedstad” Flensborg med Hel-
     ligåndskirken og Neptunbrønden – men kan ellers være en hvilken som 
     helst by i Sydslesvig, hvor man vil være en del af mindretallet.
•  Drejer du plakaten lidt på skrå og går lidt væk, er det Dannebrog du ser.
    Inde midt i byen – i hjemmet, forsamlingshuset, skolen, idrætshallen, 
    biblioteket m.fl. kan du opleve Sydslesvig, symboliseret med logoet ”OS” 
     – oplev Sydslesvig med hale og klo fra de sydslesvigske løver.
•  Bag markerne ligger vandet, der omgiver Sydslesvig ;-) og vi har blå 
     himmel (Dänenwetter)...
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Søndag den 3. juni 2018 kl. 8.00
Festpladsen

ÅRSMØDE

Musik:   Hejmdal Blæseorkester

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

Velkomst:  Lars Nielsen, næstformand for SSF Flensborg By

Morgensang:  „Den signede dag“

Morgenandagt:  Preben K. Mogensen

Morgensang:  „Kærlighed til fædrelandet“

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 2. juni 2018 kl. 19.30 
Flensborghus
SSF Flensborg by
FDF spiller op fra kl. 19.00

Talere:   Udenrigsminister Anders Samuelsen, MF (LA)
   Fhv. minister Bertel Haarder, MF (V) Nordisk Råd

Underholdning:  Århus Kammerkor
   FDF Kibæk BrassBand
Der serveres kaffe/te og wienerbrød:  5 € per person

Flaghejsning, andagt og morgenbord i Sporskifte
Årsmødesøndag den 3. 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 3. juni 2018 kl. 14.15
Frueskovens Idrætspark, Waldstraße 43

ÅRSMØDE

Optoget starter kl. 13.30 fra Nørretorv med Sønderborg Garden førende an, 
folkedansere,  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  
    Simon Møbjerg Nielsen
•  Friluftsmødet åbnes med velkomst ved Sydtønder Amt, 
    næstformand Bjørn Egeskjold
•  Fællessang: „Det ukendte Land“
•  Tale ved statsminister Lars Løkke Rasmussen
•  ????????????????????????????????????????????????
•  Tale ved Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther
•  Fællessang: „Man må trække en grænse“
•  Oplev Sydslesvig-Cup. Fodboldturnering mellem organisationerne - del 1
•  Musikalsk underholdning med Policia Do Samba
•  Hilsen ved Flensborgs overborgmester Simone Lange
•  Fodboldturnering - del 2
•  Koncert: Joris, Fabian og Henrik
•  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: Jens M. Henriksen

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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Folkemøde på Ejer Bavnehøj
Søndag 26. august 2018 fra kl. 11.00
Afgang fra Flensborg, Schiffbrücke, kl. 8.30. 
Pris: 15 € (transport, forplejning bedes man selv sørge for). 

Talerne i år er Finansminister Kristian Jensen fra regeringen og landdags-
mand Lars Harms fra Sydslesvig. Derudover vil der være koncert ved Hjem-
meværnets Musikkorps mellem Gudstjenesten og åbningstalen klokken 13. 
Det bliver Johan Herold, der holder velkomsttalen. 
Friluftsgudstjeneste kl. 11.00, hvor Preben K. Mogensen prædiker. Orga-
nist Lene Gudnason er ligeledes korleder for HOT-koret (Hylke, Ovsted,  
Tåning), som medvirker under gudstjenesten. 
Som sædvanlig bliver der gymnastikopvisning, folkedans og fællessang. 
Musikalsk underholdning bliver ved Phonogram, som er et ungt par, der 
synger og spiller guitar.

Høstfest
Torsdag 25. oktober 2018 kl. ??
Flensborghus

??? 

Underholdning ???

 Overordnede arrangementer
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Flensborg

1   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

Flensborgs landsmødedelegerede og alle intereserede medlemmer  
inviteres til delegeret-forsamling onsdag den 1. november 2018 
kl. 18.30. Foruden en kort beretning fra bystyrelsen og beretninger fra  
distrikternes arbejde, er mødet især optakt til landsmødet på Husumhus 
den 10. november fra kl. 9.00. 

Der serveres (aftens)mad og drikke (gratis). Alle interesserede medlemmer 
er velkomne.

Tilmelding på bysekretariatet til Susanne Schießl, tlf. 0461-14408126
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Teater- & koncertsæson efterår 2018
DATO TITEL STED
08.09.2018 16:00 Opera i det fri Flensborg biblioteks gård
14.09.2018 20:00 Sønderjyllands Symfoniorkester 

En tur til Wien
Deutsches Haus

15.09.2018 15:00 Sigurd Danmarkshistorie - 
teaterkoncert for hele familien

Stadttheater

02.11.2018 20:00 Sønderjyllands Symfoniorkester 
Tysk højromantik

Deutsches Haus

03.11.2018 20:00 Grounded - 
et fjernstyret krigsdrama

Stadttheater

11.11.2018 20:00 I sidste øjeblik - en lun komedie  
om at blive ældre

Stadttheater

22.11.2018 20:00 Andens Verdenskrig -
de 5 forbandede lår

Harreslev Danske Skole
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SSF-Distrikternes fælles teateraften.
Gå i teatret med din forening!

Torsdag 22. november 2018
Andens Verdenskrig - de 5 forbandede lår

Fælles aftensmad i den kinesiske restaurant ”TamTam” på 
torvet i Harreslev kl. 18.00 og efterfølgende forestilling på 
Harreslev Danske Skole kl. 20.00
Pris: 20 € / 40 € for ikke-medlemmer 
Tilmelding på bysekretariatet, tlf. 0461-14408125 eller -127
Café Livas julekabaret har en lang tradition og her kommer de med en pub-
likumssucces, men piftet op med aktuelle emner og indfaldsvinkler – Jacob 
Morilds varemærke som ”Danmarks skarpestes satiriker”.

Og hvad går julekabaretten så ud på? Jo - på absurd, sindsyg vis bores og 
dissikeres der i årets største traumatiske fællesskabstragedie - nemlig JULEN. 
Et overflødighedshorn af forbrug, flæsk, fedt og værst af alt – familietvang. Og 
spørgsmålene står som altid i kø: Er julemanden på overførselsindkomst resten 
af året? Bli’r man i sort humør, hvis julen ikke er hvid? 
Alt i alt bliver det en blanding af sort satire, crazy komik og musikalsk vanvid 
udsat for Karsten Jansfort, Morten Wededahl, Thomas Pakula 
og Jakob Morild, 4 herrer i deres bedste alder 
– nemlig panikkens! 2
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DATO STED ARRANGEMENT DISTRIKT
01.06.2018 -
03.06.2018

Sydslesvig De danske årsmøder i Sydslesvig 
2017, ”Velkommen til Sydslesvig”

Alle

01.06.2018 19:45 Sct. Jørgen Årsmødeaften Sct. Jørgen-Mørvig

02.06.2018 10:00 Flensborghus Årsmøde-Debatmøde Alle

02.06.2018 13:45 Oksevejens Skole Årsmøde og loppemarked 
på skolen

Sporskifte

02.06.2018 14:00 Duborg-Skolen Årsmødeeftermiddag med Tors-
dagskoret og Helligåndskirkens 
kor. Taler: MF Carl Holst (V), Per 
Paludan Hansen og Jule Pauline 
Sösemann

CDV og Nord

02.06.2018 15:00 Jørgensby-Skolen Årsmødeeftermiddag SSF i øst

02.06.2018 19:30 Flensborghus Årsmødeaften på Flensborghus. 
Med  taler etc. Århus Kammerkor 
underholder og FDF Kibæk Brass-
Band spiller op fra kl. 19

Alle

03.06.2018 08:00 Årsmødepladsen Flaghejsning og morgenandagt Alle

03.06.2018 10:00 Alle kirker Årsmødegudstjenester Alle

03.06.2018 13:30 Nørretorv Optoget starter Alle

03.06.2018 14:15 Årsmødepladsen Friluftsmødet begynder Alle

03.06.2018 18:30 Søndertorv Årsmøderne slutter med FDF- 
orkestrenes koncert på Sønder-
torv. De vandrer fra Nørreport  
fra kl. 18.00

Alle

07.06.2018 19:00 Tivolibygning,Christian 
Paulsen-Skolen

SSW-bygeneralforsamling SSW Flensborg By

10.06.2018 10:00 Stiftungsland Familiedag med Siggi Pfingsten Nord

17.06.2018 11:45 Robbe & Berking 
museum samt værft

Besøg med guidet tur Sct. Jørgen-Mørvig

23.06.2018 09:00 Flensborg-
Sønderborg

Sommertur til Danfoss Universe Skt. Hans

23.06.2018 17:30 Roklubben Stor fælles Skt. Hansfest ved  
Roklubben/Østersøstranden.  
Med alt hvad dertil hører af mad 
og drikke, lege, sang og tale.

Nord

23.06.2018 18:00 Taruphus Sommerfest og Skt. Hans aften. 
Jens M. Henriksen, Bibliotekschef 
holder båltalen.

Tarup

23.06.2018 18:30 Det danske Hus Sankt Hans med musikalsk  
underholdning af trioen Joris, 
Fabian og Henrik

Sporskifte

06.07.2018 18:00 Tønnsenhuset Sommerfest Nord

04.08.2018 07:00 Flensborg-Fyn Sommerudflugt til Fyn CDV

25.08.2018 10:00 Flensborg-Ejdersted Sommerudflugt til Ejdersted Nord

26.08.2018 08:30 Flensborg-
Ejer Bavnehøj

Folkemøde Alle

Kalender
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31.08.2018-
01.09.2018

06:00 Neubauer Reisen Tur til København Sct. Jørgen-Mørvig

12.09.2018 15:00 Rebbøl-centret Grå-Guld-Dialogmøde på tværs  
af grænsen. Livshistorier fra  
begge sønderjyske sider.

Alle

27.09.2018 15:00 Flensborg & 
Ansgar Kirken

Åbent Hus i Flensborg Nord Nord

28.09.2018 17:30 Tivolibygning,Christian 
Paulsen-Skolen

Vin og ostebord CDV

05.10.2018 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo Nord

07.10.2018 Flensborg-
Sønderborg

Det første krydstogtskib lægger til 
i Sønderborg

Sct. Jørgen-Mørvig

24.10.2018 18:00 Oksevejens 
Børnehave

Lanterneløb Sporskifte

01.11.2018 18:30 Flensborghus Delegeret- og medlemsmøde 
forud for landsmødet

Alle

02.11.2018 19:30 Tønnsenhuset Stor Bingo Nord

03.11.2018 09:00
-17:00

Aktivitetshuset & 
Flensborghus

Sydslesvigs Strikkefestival SSF m.fl.

06.11.2018 18:00 Skovgades 
Børnehave

Lanterneløb Nord

10.11.2018 09:00 Husumhus SSF-landsmøde 2018 Alle

11.11.2018 20:00 Jens Jessen Skolen Lottoaften Sct. Jørgen-Mørvig

12.11.2018 18:00 Ingridhjemmet Lanterneløb Nord

22.11.2018 18:00 ”TamTam” og 
Harreslev 
Danske Skole

Distrikternes teateraften.  
Fælles restaurantbesøg før  
aftenens forestilling: Andens  
Verdenskrig - de 5 forbandede lår.

Alle

01.12.2018 14:30 Flensborghus Adventskaffe CDV

01.12.2018 Flensborg-Aarhus Juletur Sct. Jørgen-Mørvig

08.12.2018 15:00 Tønnsenhuset Adventsfest/Julefest Nord

DATO STED ARRANGEMENT DISTRIKT

Kalender

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

4. september 

2. oktober 

6. november 

11. december 
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Lørdag den 3. november 2018 kl. 9.00-17.00
på Flensborghus & i Aktivitetshuset

Pris: 25 € ● ungdomsrabat 50 %

Tilmeldingsstart og nærmere informationer om Sydslesvigs Strikke-
festival 2018 bliver offentliggjort på Aktivitetshusets hjemmeside
www.aktivitetshuset.de 
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PLAKAT EJER BAVNEHØJ
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Her er mit liv – det grå guld 
mødes på tværs af grænsen
Onsdag 12. september kl. 15.00
Rebbølcenteret i Bolderslev
Vi fortsætter vores spændende arrangementer sammen med Grænseforeningen  
i Åbenrå, sådan at der er et møde i foråret og ét i efteråret. 
 

Den sydslesvigske livsfortælling kommer denne her gang fra Erik Rettig. Erik ser 
tilbage på et langt liv og virke i det danske mindretal. Mest husket som mangeårig 
lærer på Jens Jessen Skolen i Flensborg-Mørvig, men også som habil hobbygartner 
i privaten.

Den anden livsfortælling kommer Kristian Kjær Nielsen med. Nu bosat ved  
Gendarmstien i Gråsten. Født i Salling. Universitetsuddannet kristendom og histo-
rie. Højskolelærer Uge og Rønshoved. Forstander på Odder Højskole og Helnæs  
Højskole. Næstformand i Sprogforening. Kendt i Grænselands spørgsmål.

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. 14408-127.

En anderledes havnefest
Den 28. juni kl. 15.00 åbner overborgmesteren en anderledes havnefest i 
Flensborg, som vil vare til søndag den 1. juli kl. 20.00. Alt foregår på både 
dansk og tysk, og samarbejdspartnere af alle slags har stablet et righol-
digt program på benene. Mindretallets organisationer holder til omkring  
Søfartsmuseet og Flensborghus, og byder blandt andet på musik og teater,  
en flydende badmintonbane, bogbussen og meget mere. 
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Mogens Lykketoft, født 1946, uddannet cand.polit. 1971 og blev i 1981 valgt 
ind som socialdemokratisk folketingsmedlem. Mogens Lykketoft har været 
både skatteminister, finansminister og udenrigsminister samt formand for 
Folketinget. 

I perioden 2015-2016 varetog Mogens Lykketoft formandsposten for FN’s 
70. generalforsamling i New York.

I verdens tjeneste
Mogens Lykketoft fortæller i dette foredrag engageret om hans tid i New 
York under hans formandskab for den 70. generalforsamling i FN, 2015-
2016. Vi hører om arbejdet og hans hverdag som formand. Foredraget 
er også en kort introduktion til FN som organisation, og de udfordringer 
verdenssamfundet står over for - ikke mindst set i lyset af de seneste års  
terrorhandlinger, miljøudfordringer og chokerende valgresultater. Verden 
står overfor en lang række udfordringer f.eks. klimaforandringer, miljø- 
katastrofer, rystende fattigdom og ulighed, krige og terror, der simpelthen 
ikke kan overkommes medmindre nationerne arbejder sammen og i den 
sammenhæng er FN uundværlig. I dette foredrag giver Mogens Lykketoft 
et enestående og topaktuelt indblik i FN´s vigtige arbejde for de 17. ver-
densmål og sætter dem i et historisk perspektiv.

Brunch før og tid til debat med Mogens Lykketoft 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
Mogens Lykketoft
Lørdag ??? kl. 11.00
Flensborghus

Foto: ft.dk • Steen Brogaard
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Lørdag den 2. juni 2018 kl. 14.00 
Duborg-Skolen (festsalen)
SSF Flensborg Nord & Centrum-Duborg-Vest

Mødeleder:  Rektor Ebbe Rasmussen

Taler:   MF Carl Holst (V)

Hilsen:   Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
   (og medlem af Grænseforeningens bestyrelse)
   Per Paludan Hansen

Underholdning:  Torsdagskoret, der fejrer sit 50-års-jubilæum i år, 
   opfører sammen med Helligåndskirkens Kor 
   „Elverskud“ af Niels W. Gade.

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

Ret til ændringer forbeholdes

 SSF Flensborg Nord

Et billede af det æbletræ, der sidste 
år blev plantet ved Cornelius Han-
sen Skolen i anledning af årsmødet.  
Immidletid blev det plantet om, grun-
det noget byggeri og dog står det  
så fint og skal vokse sig stor.
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Topnavne til Torsdagskorets JUBILÆUMSKONCERT
I år fejrer Torsdagskoret sit 50 års jubilæum. Koret har i alle årene sunget bl.a. til 
årsmøderne og kommer denne gang med noget særligt, nemlig en hel koncert. Det 
drejer sig om Niels W. Gades "Elverskud" fra 1854.

Med solisterne Simon Faber som hr. Oluf, Pia Wippich-Schulz som moderen, Tanja 
Rossis som elverkongens datter og ved flyglet: Hanne Hokkerup har Torsdagskoret 
fået professionelle kræfter til at medvirke ved koncerten.

Torsdagskoret får kærkommen hjælp af Helligåndskirkens kor.

Det er en såkaldt ballade, der fortæller om hr. Oluf, der skal giftes, men samtidig føler 
sig tiltrukket af elverpigerne. Hans moder forundres og advarer ham, da han rider ud 
i natten, officielt for at "bede" til bryllup. I den mørke skov møder han elverkongens 
datter, som forgæves opfordrer ham til at blive. Da han rider hjemad, slynger elver- 
pigen en forbandelse efter ham. Om morgenen ("I østen stiger solen op") møder 
vi den foruroligede moder. Sønnen kommer hjem med "blod på den gyldne spore".  
Moralen i epilogen lyder: hold dig fra Elverhøj og Elverkrat "hvor hjertet lægges i 
dvale".

Musikken er inspireret af folkeviserne, men er ikke en bearbejdelse af disse. De er 
helt Gades egen musikalske verden. 

Torsdagskoret blev i 1968 grundlagt af Hans Werner Hansen. I et senere interview 
i Flensborg Avis udtaler han i et tilbageblik  "...mine personlige ambitioner gik især i 
retning af, at jeg ønskede, vi skulle bruges i kulturpolitisk sammenhæng i Sydslesvig. 
- Derfor har jeg gerne villet lave offentlige koncerter, så vi udadtil kunne vise befolk-
ningen i Sydslesvig, hvad dansk sangtradition har at byde på". Disse ambitioner er 
gået i opfyldelse og vil med opførelsen af "Elverskud" nå et højdepunkt, der er et  
50 års jubilæum værdigt.

Maike Lohse
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Familiedag i ”Stiftungsland”
Søndag den 10. juni 2018 kl. 10.00
SSF Flensborg Nord

På opdagelsestur i ”Stiftungsland” ved Flensborg med naturvejleder Siggi Pfing-
sten søndag den 10. juni.

Sidste sommer havde vi nogle herlige ude-ture, det følger vi op på den 10. juni.

Arrangementet begynder kl. 10.30 i ”Stiftungsland”. For de der ikke ved hvor det 
er eller har brug for køremulighed mødes vi kl. 10.00 ved parkeringspladsen ”Am 
Lachsbach” (der hvor Sonderburger Str. og Apenrader Str. mødes i skovkanten).  

Siggi vil fortælle om ”Stiftungsland” og sammen med ham vil vi gå på opdagelse og 
undersøge planter og dyr i området. Som de andre gange vil vi også lege og synge 
en sang sammen.

Der er fælles frokost ca. kl 12.00 og vi afslutter dagen kl. 15.00.

Det koster 3 € per voksen og 1 € per barn, (børn 0-3 år er gratis).

På grund af frokosten som bliver børnevenlig, er tilmelding nødvendig senest  
tirsdag den 5. juni til Kirsten Futtrup: thorfut@versanet.de, tlf. 0461 46647 eller 
Angelina Dürkop: angelina@sdu.de, tlf. 99577505. 
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Skt. Hans Fest
Lørdag den 23. juni 2018 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 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 m.m..  
Kirsten Futtrup og Rainer Porsch synger for på sange fra kl. 19.00, derefter spiller 
Hejmdal Blæseorkester, og bålet tændes kl. ca. 20.00. 
Båltaler er byrådsmedlem Tjark Jessen.
Det Frivillige Brandværn i Klus, Ungdomsafdelingen, holder ”brandvagt”.

Sommerfest
Fredag den 6. juli 2018 kl. 18.00
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

God mad og hygge sammen med Duo MoinMojn, der som sædvanligt spiller.
Pris: 12 € (ikke-medlemmer: 17,50 €)
Tilmelding: Susanne Schießl på bysekretariatet tlf. 0461-14408126 
        inden den 2. juli 2018
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Sommerudflugt til Ejdersted
Lørdag den 25. august 2018 kl. 10.00
Afgang fra Tønnsenhuset og Ansgar Kirke (parkering)
SSF Flensborg Nord

Kom og vær med! Tag jeres børn hhv. børnebørn med på en fantastisk udflugt  
med SSF Flensborg Nord. 

Lille rundtur i Tønning og middag i det ny-istandsatte Skipperhus, tur over land til 
St. Peter, besøg i Vestkystparken (børne- og handicapvenlig), igen tur over land til 
kaffe på Den røde Haubarg. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Stedkyndig guide!

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 2018.

Vestkystparken i St. Peter er en for-
holdsvis lille dyrepark - med sæler og 
aktiviteter af forskellig slags. 

Ellers er halvøen nok især kendt for sine 
haubarge og sine 18 kirker. Dem skal 
vi ikke se allesammen, men nok den  
største og den ældste. 
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Åbnet Hus i Flensborg Nord
Torsdag den 27. september 2018 kl. 15.00
Alle danske foreninger og institutioner i Flensborg Nord

Så at sige alle foreninger og institutioner inviterer indenfor denne torsdag 
eftermiddag fra ca. kl. 15.00. Minibusser med guider, der kan fortælle om  
næste stop, vil køre fra sted til sted med ca. 20 minutters interval, hvor man 
kan stige af og på.

Stationer på ruten: 
Cornelius Hansen-Skolen, Sortevejens Fritidshjem, Ingridhjemmet, Roklubben, 
Vuggestuen, Tønnsenhuset, Ansgar Kirke, Skovgades Børnehave, Aktivitetshuset, 
Biblioteket  m.fl.
 

Åbent Hus-dagen slutter med en jubilæumskoncert. 
Duoen Moin-Mojn, Rainer Porsch og Gerhard Strahlendorf, har eksisteret i 50 år  
og i den anledning er der fest-koncert i Ansgar Kirke kl. 18.30.
Foruden duoen synger koret ”Häppi-Singers” og solosanger Rüdiger Tams med 
pianist. 
Gratis entré, men gave til ”Lichtblick e.V.” påskønnet.
Efter koncerten er SSF Flensborg Nord gæst ved et glas m.m. i Ansgar Kirkes 
menighedshus.

Det helt nøje program, herunder især hvad der vil være af særlige aktiviteter 
på de forskellige ”stationer”, kan man læse udførligt om i septembernum-
meret af NordNyt, der går ud til alle 1200 medlemshusstande i kirke og SSF  
i Flensborg Nord. Og naturligvis på KONTAKT, SSF`s medlemssider hver 
torsdag.
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Notér allerede nu

Adventsfest/Julefest
Lørdag den 8. december 2018 kl. 15.00
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

Lotto i 2019
Fredag den ??? 
kl. 19.30 i Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord

Stor Bingo
Fredag den 5. oktober & 2. november kl. 19.30
Tønnsenhuset
SSF Flensborg Nord
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Lanterneoptog
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 18.00
Skovgades Børnehave

Kom til denne dejlige aften med masser af oplevelser. 

Mandag den 12. november 2018 kl. 18.00
Ingridhjemmet
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 SSF Centrum-Duborg-Vest

ÅRSMØDE
Lørdag den 2. juni 2018 kl. 14.00 
Duborg-Skolen (festsalen)
SSF Flensborg Nord & Centrum-Duborg-Vest

Mødeleder:  Rektor Ebbe Rasmussen

Taler:   MF Carl Holst (V)

Hilsen:   Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
   (og medlem af Grænseforeningens bestyrelse)
   Per Paludan Hansen

Underholdning:  Torsdagskoret, der fejrer sit 50-års-jubilæum i år, 
   opfører sammen med Helligåndskirkens Kor 
   „Elverskud“ af Niels W. Gade.
   Læs mere herom på side 5.

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

Ret til ændringer forbeholdes

Kære medlemmer 

Bestyrelsen beder jer at tilmelde sig hvis man gerne vil være med til et  
arrangement. Det er lettere for os at planlægge og vi undgår at der er for lidt 
mad til alle deltagere. Også for store mængder af mad vil vi gerne undgå 
i fremtiden. Vi tror at det er den rigtige opfattelse, at vi ikke vil smide føde- 
varer i skraldespanden.

Med venlig hilsen bestyrelsen CDV
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Sommerudflugt til Fyn
Lørdag den 4. august 2018 kl. 7.00
Start Schiffbrücke skråt overfor Schifffartsmuseum > fra alder-
domshjemmet Nerongsallee kl. 7.15
SSF Centrum-Duborg-Vest

Vi spiser middag på Restaurant Teglværksskoven, i Nyborg. Her vil der blive ser-
veret Dansk bøf med bløde løg, rødbeder, kartofler og sauce, bagefter bærtrifli 
med flødeskum og markroner. Hertil serveres en øl eller vand. Bagefter tager vi en 
tur på Ladby Museet ved Kerteminde, hvor vi kan se resterne af Ladbyskibet som 
man har fundet i Kerteminde Fjord og en ny opført kopi, lavet af mænd fra egnen. 
Herefter serveres kaffe og kage.
Så kører vi en lille tur rund på det 
smukke Hindsholm, før vi kører 
tilbage til Nyborg, hvor vi får et 
stykke rugbrød med pålæg før vi 
vender næsen sydpå.
Vi håber selvfølgelig på godt 
vejr.

Hjemkomst: Ca. kl. 19.30 

Tilmelding: På Bysekretariatet tlf. 0461-14408-125/126/127 
  Først-til-mølle-princip! 

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

Indbetaling: Senest den 20.08.2018 på konto 
  SSF Centrum-Duborg-Vest
  DE63 2152 0100 0000 0201 41
  UNBNDE21

Afbud:  Ved afbud gælder følgende regler
  Fra den 23.07.2018  10 €
  Fra den 01.08.2018  ingen tilbagebetaling af beløbet.

Hindsholm. Foto: L. Jafari

25SSF for ALLE  1/2018



Vin og ostebord
Fredag den 28. september 2018 kl. 17.30
Tidligere Christian-Paulsen-Skolen, Tivolibygningen
SSF Centrum-Duborg-Vest

Vi byder på vin og ostebord med underholdning af bugtaleren Sven Ulf Jansen.

Pris:  5 € for medlemmer og 8 € for gæster.

Tilmelding: Fra den 1. til og med den 24. september på Bysekretariatet 
  tlf. 0461-14408-125/126/127

Adventskaffe
Lørdag den 1. december 2018 kl. 14.30
Flensborghus
SSF Centrum-Duborg-Vest

Pris:  3 € for medlemmer og 5 € for gæster.

Tilmelding: Fra den 19. til og med den 28. november på Bysekretariatet 
  tlf. 0461-14408-125/126/127
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Notér allerede nu

Nytårsvandring
Fredag den 4. januar 2019 kl. 15.00
Burgplatz
SSF Centrum-Duborg-Vest
Vi holder vores nytårsvandring med efterfølgende grønlangkål-spisning i  
restaurant ”Ambiente” fredag den 4. januar 2019. 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 10 € og gæster 15 €

Tilmelding: Fra den 27. december 2018 til og med senest den 2. janu- 
  ar 2019. Kun hos Holger Zeh eller Heidi Jensen enten på  
  tlf. (evt. telefonsvar) eller via mail. Vi beder jer, at tale tyde- 
  ligt og angive jeres for og efternavn og telefonnummer.  

Telefon: Holger Zeh eller Heidi Jensen 0461-51398 

Mail:  Holgerzeh@online.de 

Generalforsamling
Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00
Flensborghus
SSF Centrum-Duborg-Vest
På grund af maden beder vi om tilmelding.

Tilmelding: På Bysekretariatet fra den 4. til og med senest den  
  18. februar 2019 tlf. 0461-14408-125/126/127

Vi forbeholder os ændringer og gør opmærskom på, at der gælder 
først-til-mølle princip til alle arrangementer.
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 SSF Sporskifte

ÅRSMØDE
Lørdag den 2. juni 2018 kl. 13.45 
Oksevejens Danske Skole
SSF Sporskifte

Mødeleder:  Kay von Eitzen

Talere:   Generalkonsul Kim Andersen
   Generalsekretær for Grænseforeningen 
   Knud-Erik Therkelsen

Underholdning:  Stomp med Jesper Falch
   Aktiviteter fra alle aktører i Sporskifte

Ret til ændringer forbeholdes

Alle danske foreninger og institutioner er samlet for at arrangere 

alle tiders årsmøde & loppemarked
på Oksevejens Skole
Lørdag den 2. juni 2018 kl. 9.00 - 12.00
Spændende aktiviteter for både børn & voksne.

Oksevejens Skole arrangerer i samarbejde med Samarbejdsrådet et 
loppemarked inden årsmødet starter.
Alle er velkommen til at slå en bod op og sælge.
Gebyret pr. bod er 5 €, som går til samarbejdsrådets kasse til gavn for 
børnene og skolen. 

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

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
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Sankt Hans
Lørdag den 23. juni 2018 kl. 18.30
Det danske Hus
SSF Sporskifte

Grillpølser og salatbar med brød til en samlet pris for 5 euro. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Underholdning: Trioen Joris, Fabian og Henrik er sydslesvigs dygtige guitarister 
med stærk vokal og deres hel 
egen friske optræden. Musik-
ken spænder fra folk over blu-
es til rock. Repertoiret er dan-
ske og især engelske moderne 
coverversioner, som trioen 
præsenterer i deres eget char-
merende og musikalske udtryk.  
Amerikanske John Mayer er der 
store idol. Til dagligt går trioen 
på Duborg-Skolen.
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September
Familieudflugt med SSF Sporskifte til Danmark
Nærmere informationer følger.

Notér allerede nu

Kommende arrangementer

Onsdag 24. oktober 2018 kl. 18.00
Lanterneoptog
med børnehaven
Der sælges pølser og drikkevarer.
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 ØSTLIGE DISTRIKTER

ÅRSMØDE
Lørdag den 2. juni 2018 kl. 15.00
Jørgensby-Skolen
SSF Engelsby, Skt. Hans, Tarup & Sct. Jørgen-Mørvig

Mødeleder:  Per-Arne Hoeg

Talere:   Folketingets 1. næstformand 
   Henrik Dam Kristensen, MF (S)

   Fhv. minister Torben Rechendorff

Underholdning:  Abdul Hantout
   FDF Gladsaxe Brassband

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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Sommertur til Danfoss Universe
Lørdag den 23. juni 2018 kl. 9.00 - 18.00
SSF Skt. Hans

Oplevelsesparken, hvor sjov er en videnskab.

Universe vil gerne begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværk-
sætteri. Derfor er parken fyldt med en masse fabelagtige oplevelser og attraktioner. 
Man kan forsøge at løfte en bil, bygge sin egen vandraket, gå på opdagelse i den 
virtuelle verden eller prøve nogle af de mange andre fede aktiviteter.

Prisen for turen: 30 € for medlemmer, børn op til 12 år det halve.

Henvendelser til formanden Per-Arne: p-ahoeg@online.de eller tlf. 0461 12872. 

 SSF Skt. Hans  
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Sommerfest og Skt. Hans aften
Lørdag den 23. juni 2018 kl. 18.00
Taruphus
SSF Tarup

Bålet tændes kl. 18.30. Jens M. Henriksen, Bibliotekschef - Flensborg Bibliotek, 
holder båltalen. Drikkevarer og grillpølser kan købes. Vi gennemfører i al slags vejr. 

 SSF Tarup
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Fredag den 1. juni 2018 kl. 19.45
Sct. Jørgen Menighedshus
SSF Sct. Jørgen-Mørvig

ÅRSMØDE

Mødeleder:  Lars Nielsen

Taler:   Fhv. minister Holger K. Nielsen, MF (SF)

Underholdning:  Sct. Jørgen-Koret  

Entré, kaffe og kager: 3 €

 SSF Sct. Jørgen-Mørvig

Ret til ændringer forbeholdes

Foto: ft.dk • Steen Brogaard
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Besøg hos Robbe & Berking-
museet samt værft
Søndag den 17. juni 2018 kl. 11.45
Sct. Jørgen-Mørvig

Guidet tur med efterfølgende spisning på egen regning.

Deltager pris: 2,50 €

Tur til København

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).

Fredag den 31. august til 
lørdag den 1. september 2018
Afgang fra Neubauer Reisen kl. 6.00
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

OPLEV SYDSLESVIG
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Tur til Sønderborg
Søndag den 7. oktober 2018
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Det første krydstogtskib lægger til i Sønderborg. Foreninger rundt omkring og fra 
Sønderborg og Als stiller boder op med smagsprøver og mere. SSF er med den 
dag. Kør selv!

Lottoaften
Torsdag den 11. november 2018 kl. 20.00
Jens Jessen Skolen
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Der venter mange spændende gevinster.
Drikkevarer, hhv. pølser kan købes i pausen.
Pris: 3 plader koster 10 € og 2 € for ekstraplade.

Foto: A. Savin, Wikimedia Commons

SSF for ALLE  1/201836



Notér allerede nu

Kommende arrangementer

Juletur til Tivoli/Friheden i Aarhus
Lørdag den 1. december 2018
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Adventsfester
Lørdag den 8. december 2018 &
Søndag den 9. december 2018
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Nytårsfrokost
Lørdag den 5. januar 2019 
SSF Sct. Jørgen/Mørvig

Generalforsamling
Tirsdag den 5. februar 2019 
SSF Sct. Jørgen/Mørvig
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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  Kappelnerstr. 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 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 vor side skal der lyde en stor 
og dybtfølt tak for den store opbak-
ning, som vi oplevede alle steder 
under valgkampen, og til dem, der 
gav SSW deres stemme ved by-
rådsvalget den 6. maj. Tusind TAK!

TAK!

”KONTAKT”, SSF`s medlemssider i Flensborg Avis hver torsdag, kunne 
allerede berette om valget af Ami Jessen og Bernd Engelbrecht til Flens-
borgs Seniorråd. Bystyrelsen ønsker dem hjertelig tillykke med det fine re-
sultat og al mulig medgang i det ansvarsfulde arbejde. Ikke mindst takker 
vi  vore medlemmer for opbakningen til vore to kandidater.
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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  
5. bisidder  Tjark Nissen  (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

   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    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

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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