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Danske institutioner og foreninger i Slesvig
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Vi i vores lille Sydslesvig (Slesvig) kan være glad for, at vi kan varetage vores ret
til demokrati. Hvilket vi også kan bruge til at tage medindflydelse og udvikle vores
parti, SSW. Der i øvrigt holder generalforsamling den 4. marts 2019 på Slesvighus.
Her i foråret 2019 vil der være endnu flere muligheder hos de forskellige generalforsamlinger i vores foreninger for at tage medindflydelse i foreningslivet.
Husk også vores fælles Årsmøde, som i år allerede er den 24. - 26. maj.
Slut op og bliv en del af de danske mindretal her i Slesvig (Sydslesvig).
Godt forår
Kaj-Michael Nielsen
Omslagssiden:
Årsmødeplakaten malet af Inka Sigel
Rettelse til omslagssiden nr. 56
Omslagssiden viste Slesvighus
Deadline Slesvig Avis
Udgave
Nr. 58
Nr. 59
Nr. 60
57/2019

Stof til følgende måneder
juni, juli, august og september
oktober og november
december, januar og februar

afleveres senest den
1. maj
1. september
1. november
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Spezialwerkstatt für
Kommunalmaschinen,
Motorrasenmäher und
Motorsägen
Verkauf und Reparatur
Dorfstraße 10 · 24860 Klappholz
Tel. 04603-282 · Fax 04603-1648

Friedrichstraße 94
24837 Schleswig
Tel.: 0 46 21 / 3 21 17
Fax 0 46 21 / 3 76 07
E-Mail: Kurt-will@foni.net

Du har visioner og drømme? Vi har løsninger!
Så ring til os

SLESVIGSK KREDITFORENING e.G.
Lån til landbrug, erhverv og bolig m.m.
Große Str. 4, 24937 Flensburg, tlf. 0461/71975, mandag-torsdag kl. 8.00-12.00
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Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Biffen for børn
Biblioteket viser film på storskærm:
”ÆBLET OG ORMEN”
Onsdag 20. marts kl. 14.30.
Slesvig Bibliotek
Fri entré. Større grupper bedes tilmelde
sig.
Mød forfatteren Karsten Skov
Karsten Skov fortæller om sine to romaner ”Knacker” og ”Enkeland” om unge
sønderjyders oplevelser under Første
Verdenskrig.
Mandag 25. marts kl. 19.00
Slesvig Bibliotek
Entré: 6 Euro.

LIVESTREAM FOREDRAG
PÅ A.P. MØLLER SKOLEN:
Hunting exoplanets and life in the Universe
Foredrag ved professor Natalie Batalha
om udforskningen af exoplaneter, dvs.
planeter, som kredser om andre stjerner
end vores egen sol og om muligheden
for liv på disse exoplaneter.
Tirsdag 2. april kl. 18.50
A.P. Møller Skolen
Fjordallee 1
24837 Schleswig
Fri entré.
Foredraget er en del af serien „Offentlige foredrag i Naturvidenskab“, som
arrangeres af Aarhus Universitet. Foredragene livestreames fra Søauditorierne
i Universitetsparken.
Foredraget afholdes på engelsk.

Dolas Dukketeater
For de 2-7 årige
Onsdag 27. marts kl. 10-11.
Fri entré. Større grupper bedes tilmelde
sig.
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Slesvig Bibliotek
Bismarckstr. 18a, 24837 Schleswig
04621- 988054 • slesvig@dcbib.dk
www.dcbib.dk
www.facebook.com/ansgarhusetslesvig
Åbningstider
Mandag og torsdag: 11.00 – 18.00
Tirsdag og onsdag: 10.00 – 16.00
(31.3.-1.9.: lørdag lukket)
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
Gudstjenester:
Marts
Søndag den 3. marts
Fastelavn – Mt. 3,13-17
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Efterfølgende tøndeslagning
Søndag den 10. marts
1. s. i fasten – Mt. 4,1-11
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 17. marts
2. s. i fasten – Mt. 15,21-28
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 24. marts
3. s. i fasten – Lk. 11,14-28
Skovby - Forårsfest
Kl. 10.30: Niels Henrik Olesen
Gudstjeneste, frokost og forårsprogram *)

Søndag den 31. marts
Midfaste – Johs. 6,1-15
Kl. 10.30: Bo Nicolaisen & N. H.
Olesen
Menighedens generalforsamling
Sommertid begynder
April
Søndag den 7. april
Mariæ bebudelsesdag – Lk. 1,26-38
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 14. april
Palmesøndag – Mt. 21,1-9
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Torsdag den 18. april
Skærtorsdag – Mt. 26,17-30
Kl. 17.00: Niels Henrik Olesen
Nadverens indstiftelse – Fælles spisning *)
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Fredag den 19. april
Langfredag – liturgisk
Kristi lidelseshistorie
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 21. april
Påskedag – Mk. 16,1-8
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 28. april
1. s. e. påske – Johs. 20,19-31
Gottorp Slotskapel
Kl. 10.00: Marianne Christiansen
Kirkedag i Slesvig
Maj
Søndag den 5. maj
2. s. e. påske – Johs. 10,11-16
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 12. maj
3. s. e. påske – Johs. 16,16-22
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 19. maj
4. s. e. påske – Johs. 16, 5-15
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 26. maj
5. s. e. påske – Johs. 16,23b-28
Gottorp Slotskapel
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Årsmøde
Torsdag den 30. maj
Kristi himmelfarts dag – Mk. 16,14-20
Die Dreifaltigkeitskirche - Frederiksberg
Kl. 11.00: Bo Nicolaisen – N. H.Olesen
Konfirmation
57/2019

Slesvig og Omegns Danske Menighed

Slesvig og Omegns Danske Menighed
Indkalder til

GENERALFORSAMLING
Søndag d. 31. marts 2019 kl. 12.00
efter gudstjeneste kl. 10.30
Der vil blive serveret en let anretning efter gudstjenesten
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Drøftelse og godkendelse af beretningen.
Præsternes beretninger.
Kasserens beretning.
Revisorernes beretning.
Drøftelse og godkendelse af regnskabet.
Indkomne forslag.
Valg: ( Udenfor de ordinære valg )
1 medlem for 3 år.
Eventuelt.
Alle er hjerteligt velkomne
Menighedsrådet
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
Konfirmation 2019

ARRANGEMENTER

Kristi himmelfarts dag, torsdag den 30.
maj, konfirmeres årets konfirmander i
Die Dreifaltigkeitskirche, Schulberg 15,
Frederiksberg i Slesvig.

Tilmelding
Ved enkelte gudstjenester og arrangementer er der af praktiske grunde forudgående tilmelding. Begivenheder, hvortil der kræves tilmelding, er i oversigten
markeret med tegnet *) . Tilmelding
sker til ”Den sorte Bog” hos pastor Olesen. Bogen vil være fremlagt ved alle
gudstjenester og arrangementer.

Line Agger
Phil Benneth
Liv Carstensen
Lenya Desler
Emma Dix
Svea Fels
Oliver Woetmann Fredeløkke

Nico Hessel
Celina Hoffmann
Smilla Sophie Jacobsen
Svea Michelle Jöhnk
Sophia Klingenhoff
Tristan Kratzsch
Marie Naujochs
Kira Volder Nielsky
Esben Peichl
Sarah Victoria Plöhn
Emilia Sophie Schmidt
Malin Penther Schnack
Lea Sophie Schulz
Nike Aileen Schulz
Lucas Sommer
Claas Ole Süverkrüp
Cecilie Joelle Søndergaard
Connor Tietje
Lennard Voecks
Katrine Vollertsen
Bjarne Carsten Zeh
Anneke Caroline Zittrich
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Skovby
Tolk
Lyrskov
Slesvig
Slesvig
Sølversted
Rendsborg
Slesvig
Ellingsted
Lyrskov
Skovby
Friedrichsau
Slesvig
Nybjernt
Slesvig
Slesvig
Busdorf
Schaalby
Lottorf
Dannevirke
Dannevirke
Slesvig
Slesvig
Slesvig
Skovby
Dannevirke
Slesvig
Sølversted
Dannevirke

Fastelavn
Søndag, den 3. marts kl. 10.00
er der fastelavnsgudstjeneste i Ansgarsalen med efterfølgende tøndeslag-ning
ved pastor Bo Nicolaisen.
Ny provst
Søndag, den 10. marts kl. 14.00
indsættes provst Hasse Neldeberg Jørgensen som ny provst i Dansk Kirke i
Sydslesvig ved en gudstjeneste i Helligåndskirken i Flensborg med efterfølgende samvær i Borgerforeningen.
Forårsfest i Skovby
Søndag, den 24. marts kl. 10.30
indbydes til forårsfest i Hærvejshuset i
Skovby. Vi begynder med gudstjeneste,
fortsætter med fælles spisning og efterfølgende hyggeligt samvær med sange
fra den nye Folkehøjskolens Sangbog *)
.
Generalforsamlingen
Søndag den 31. marts kl. 12.00
indledes i Ansgarsalen med
gudstjeneste kl. 10.30
Se indkaldelsen og dagsordenen på side
7 inde i bladet. Efter gudstjenesten serveres et let måltid.
57/2019

Slesvig og Omegns Danske Menighed
Påsken i Ansgar
Der er gudstjeneste i Ansgarsalen alle
helligdage i påskeugen. Se gudstjenestelisten.
Skærtorsdag kl. 17.00
Tema: Nadverens indstiftelse. Efterfølgende fælles spisning *)
Langfredag kl. 10.00
Liturgisk: Kristi lidelseshistorie
Kirkedag i Slesvig
Kirkedagen søndag den 28. april er dagen, hvor repræsentanter fra menighederne i Dansk Kirke i Sydslesvig mødes
for at holde generalforsamling.
Dagen begynder med gudstjeneste i
Got-torp Slotskapel, hvor biskop Marianne Christiansen, Haderslev stift prædiker. Herefter fortsætter programmet
for menighedernes repræsentanter på A.
P. Møller-Skolen.
Kaffeturen ud i det blå
Onsdag, den 8. maj Kl. 14.00
går i egne biler med afgang fra Ansgarkirken til Wagersrott lidt nord for Sønder Brarup.
Her besøger vi egnsmuseet Holländerhof, som beboes og bestyres af ægteparret Gretchen og Hans-Jürgen Bartel,
der venligt tager imod gæsterne.
Gårdens ældste dele går tilbage til år
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1635. Beboelsesafsnittet stammer fra
1700-tallet. Gården har været i Bartelfamiliens eje siden 1813.
Stuerne er kendt fra ZDF’s serie Der
Landarzt. De giver et indtryk af, hvordan man har indrettet sig på en stor gård
i gamle dage.
I laden er udstillet genstande, som nogle af os kan huske fra vor barndom, og
endnu længere tilbage – værktøj, maskiner, tøj og håndarbejde.
I den smukke have i tilknytning til gården kan man se stauder og 100 forskellige rosensorter.
Efter besøget på Hollænderhof drikker
vi kaffe i menighedssalen til den danske
kirke i Sønder Brarup.
Årsmøde
Søndag den 26. maj kl. 10.00
er der som indledning til årsmødet i
Slesvig by gudstjeneste i Gottorp Slotskapel. Senere er der optog igen-nem
byen til pladsen bag A. P. Møller-Skolen, hvor det festlige årsmødepro-gram
afvikles. Her vil også kirken være repræsenteret.
Også andre steder i Slesvig omegn såvel som i landsdelen holdes der årsmøder i dagene 24. – 26. majSe SSF’s annoncering heraf.
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STROM & GAS
für Schleswig und die
gesamte Region.
Wir machen uns stark für Schleswig
und die Region!
Mit günstigen Strom- und Erdgastarifen und bestem Service für Sie!
Persönliche Beratung
in Schleswig, Poststraße 6
und in Kappeln, Jöns-Hof-Passage 1

Telefon 04621 801 220
www.schleswiger-stadtwerke.de
Schleswiger Stadtwerke GmbH · Werkstraße 1 · Schleswig
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Nyttige adresser
SSF Slesvig, Stettiner Str. 4, 24837 Schleswig, 04621-934455
SSF Frederiksberg, Ortland 16, 24857 Fahrdorf, 04621-37296
SSW Slesvig By, Michael Ramm, Fjordallee 3, 24837 Schleswig
SSW Slesvig-Flensborg Amt, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621-25022
Hiort Lorenzen Skolen, Königsberger Str. 3, 24837 Schleswig, 04621-995730
Gottorp Skolen, Erdbeerenberg 32, 24837 Schleswig, 04621-995700
A. P. Møller Skolen, Fjordallee 1, 24837 Schleswig, 04621-48200
Hiort Lorenzen Børnehave, Königsberger Str. 1, 24837 Schleswig, 04621-995750
Gottorp Børnehave, Erdbeerenberg 30, 24837 Schleswig, 04621-995752
Karlsson Vuggestue, Karlssonweg 28, 24837 Schleswig, 04621-4811200
Frederiksberg Dagsinstitution, Erikstr. 7, 24837 Schleswig, 0461-5047199
Bustrupdam Børnehave, Husumer Baum 9 a, 24837 Schleswig, 04621-995754
Slesvig Børne- og Ungdomshus, Breslauer Str. 8 - 10, 24837 Schleswig, 04621-96750
Slesvig og Omegns Danske Menighed, Bismarckstr. 18 a, 24837 Schleswig,
04621-25815, Præst: Bo Nicolaisen, Niels Henrik Olesen
Dansk Sundhedstjeneste, Bismarckstr. 18 a, 24837 Schleswig, 0461-570580
Dansk Sekretariat, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621-23888
Dansk Bibliotek, Bismarckstr. 18 a, 24837 Schleswig, 04621-988054
SIF, Husumer Str. 72, 24837 Schleswig, 04621-26940
Slesvig Roklub, Luisenbad 6, 24837 Schleswig, 04621-25431
Spejderne, Heisterweg 34 , 24837 Schleswig 04621-988903
Aktive Kvinder, Plessenstr. 5, 24837 Schleswig, 04621-26919
Slesvig Seniorklub, Carstensstr. 32, 24837 Schleswig, 04621-24201
Union Bank, Stadtweg 59, 24837 Schleswig, 04621-99250
Flensborg Avis, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621-27776
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Slesvig Børne- og Ungdomshus
Slesvig Børne- og Ungdomshus
er en integreret institution for børn og unge, bestående af en fritidshjems- og en klubafdeling. Vi
er et af i alt 11 fritidshjem tilhørende det danske mindretal syd for grænsen med SdU (Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger) som paraplyorganisation, med formål at fremme det danske børne- og
ungdomsarbejde i Sydslesvig. Vi er beliggende lige ved siden af Hiort Lorenzen skolen i Slesvigs
nordlige ende og er normeret til 90 børn i fritidshjemsafdelingen. Derover råder vi over en fritidsklub
og ungdomsklub.
Vore brugere er mellem 6 – 18 år.
Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik og vores tilgang til børnene baserer i høj grad
på inklusion, som betyder at vi fokuserer på potentialet i de kompetencer, livssyn og ideer, der i
sin mangfoldighed skaber dynamik i samfundet. Vort hovedmål er at skabe trygge rammer og
præmisser, da kun trygge børn og unge er åbne for udvikling.
Vores dagligdag
Børnene kommer til os fra skolen og de har så mulighed for at spise noget.
Derefter er der tid til at lave lektier, hvor personalet støtter dem som har behov for det. Efter det er der
mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og tilbud rundt omkring i huset. Desuden har vi flere
muligheder for fri leg på vort udeareal og på skolens sportsplads. Vi prøver også på at komme ud af
huset, op i skoven eller i mindre grupper af sted med vores 9-personers-bus.
Der står altid vand til at drikke og vi tilbyder frugt og grønt dagligt.
Pris
Første barn 179,00 € pr. måned.
Der er mulighed for søskende-rabat,
hvis man har flere børn på fritidshjemmet
eller også i børnehaven.
Vi har en frivillig madordning som koster 25,- €.
Der er mulighed for at søge om nedsættelse efter
gældende regler. Det er vigtigt at tilmelde Jeres
barn i god tid, da der er venteliste.
Tilmeldingen er uforpligtende.
Ved spørgsmål kan I altid ringe eller komme
forbi og få en snak med os.
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Slesvig Børne- og Ungdomshus
Børnehusets åbningstid
Fritidshjem (1. - 4. klasse)
Mandag til torsdag: 11.00 – 17.30
Fredag: 11.00 – 17.00
I skolernes ferie har vi åben fra 07.30 – 16.00.
Pasningsklub (et tilbud til 5. og 6. klasse, som har været i fritidshjemmet fra 1. - 4. klasse)
Mandag: 11.00 – 17.30
Tirsdag, onsdag og torsdag: 11.00 – 19.00
Fredag: 11.00 – 17.00
Vi har gennemgående åben i både påske- og efterårsferien.
Ungdomsklub (5. klasse og opefter)
Mandag: 16.00 – 17.30
Tirsdag, onsdag og torsdag: 16.00 – 19.00
Hver fjerde fredag: 16.00-19.00
Klubaktiviteterne starter fra kl. 16.00.
Det koster 10,-€ om måneden.
Klubben har lukket i skolernes ferie.
Ved yderligere spørgsmål er du velkommen
til at kontakte os.

Sidste nyt
Vi har fået en ny medarbejder. Alice Richter er startet på Børne- og Ungdomshuset. Vi vil gerne byde
hende hjertelige velkommen og ser frem til et godt og inspirerende sammenarbejde.
I starten af februar måned inviterer vi de andre Børne- og Ungdomshuse til vores hockey turnering i
Træningshallen i Slesvig. Det er nu tredje år vi afholder stævnet, og håber på mange deltagende fra
de andre huse.
Derudover vil I også i 2019 tilbyde mange forskellige aktiviteter til børnene, som f.eks. ture til skov
og strand, svømning og ridning, idræt i skolens gymnastiksal og i SDU´s træningshal.
Vi ser frem til et spændende år 2019 med mange nye udfordringer og tiltag.
Hilsen personalet

OBS!!! Vi har fået nyt telefonnummer OBS!!!
04621-9789994

57/2019
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Udflugt til Spargelhof Freienwill
Onsdag 15. maj 2019
med bus fra Stadtfeld kl. 16.30
Rundvisning på gården starter kl. 17.00. Her
kan vi høre alt om asparges som plante og
grøntsag og se hvordan asparges sorteres,
vaskes og gøres klar til salg. Bagefter kører
vi til marken, hvor der venter et lækkert
måltid mad med asparges med kartofler og
hollandaise samt skinke i kogt og røget form.
Dertil serveres hvidvin eller danskvand.
Tilmelding til Karin tel. 26919 eller Inge tel.
5921 til senest 8. maj 2019
Pris for spisning 23,00 € bedes indbetalt på
konto:
Aktive Kvinder Slesvig, Unionbank
IBAN: DE16 2152 0100 0003 0102 36
57/2019
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Besøg på plejehjemmet Zum Öhr
Onsdag 27. marts 2019, kl. 15.00
Vi mødes ved indgangen.
Hr. Von der Wehl vil berette og informere
om plejehjemmet og dagens gang på stedet.
Tilmelding til senest 22.3.2019
til Karin tel. 26919 eller Inge tel. 5921

TI
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Christianslystweekend
9. og 10. marts 2019
Der venter et kreativt program. ”Alt om
perler” med oplæg og mulighed for selv
at lave smykker med perler. Efter festlig
aftensmad er der underholdning ved Vagn
Porsmose og Silke Schultz som spiller og
synger for og med os. Søndagen fortsætter
med aktiviteter, frokost og hjemrejse. Pris:
45 € enkeltværelse, 35 € doppeltværelse

N AF AK
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Vi starter året 2019 med følgende program:
Hyggeaften i Ansgarsalen
Mandag 18.2.2019 fra kl 19.00
Med tid til samtale, strik, spil og lidt godt
til ganen.
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DSH - Foreningen af Aktive Kvinder
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Lady-Walk
Mandag 27. maj i Sønderborg
Deltag i en gåtur på enten 7 eller 12 km og
støt en god sag.
Ladywalk har fundet sted siden 2005 og har
i 2018 kunnet samle 44.929 deltagere i 13
danske byer. Fra Sydslesvig var der sidste år
60 deltagere. Ladywalk er Danmarks største
éndagsmotionsevent!
Pris: 24 €, som inkluderer en t-shirt, lille
rygsæk med forplejning samt fællestransport
i bus fra Flensborg til Sønderborg og retur.
Overskudet går i år til Psykiatrifonden og
Hjerteforeningen.
Er du interesseret så ring til Karin på tel.
26919 og hør nærmere, så vi kan aftale
fælleskørsel fra Slesvig til Flensborg.
Afgang fra Flensborg kl.16.30, hjemme
igen ca. Kl. 22.00.
Eller tilmed dig :
På mail til SDU: christel@sdu.de
- Oplys størrelse på t-shirt (Str. XS til 4XL)
- Meddel om du ønsker at gå 7 km eller 12
km
- Meddel, om du ønsker fællestransport fra
Lornsendamm, Flensborg
Indbetal 24 € SdUs bankkonto
senest den 11. april 2019
IBAN DE95 2152 0100 0000 0171 40
Mærket: LADY WALK og dit navn
Vi ses til Lady-Walk 2019, det er sjovt at
være på en fælles gåtur.

Foto: 60 sydslesvigske kvinder som deltog i 2018
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DSH - Foreningen af Aktive Kvinder

DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER I SYDSLESVIG
Vi tilbyder en fantastisk 3-dages-tur til BREMERHAVEN den 03.09. – 05.09.2019

Nærmere informationer se bilag.
Pris: 245,00 € på dobbeltværelse og 282,00 € på enkeltværelse

Bindende tilmelding helst per mail fra den 15.04.2019 kl. 09.00 til:
karen.scheew@t-online.de
Ring til din stedlige formand – også først fra den 15.04.2019 kl. 09.00 -, hvis du ikke har
mail, og opgiv adressen og telefonnummer. Din formand sender derefter med det
samme en mail til Karen.
Opgiv venligst, om du vil have enkelt- eller doppeltværelse.
Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet”.
Indbetal FØRST EFTER en bekræftelse fra Karen/din formand.
100,00 € ved overnatning på dobbeltværelse
137,00 € ved overnatning på enkeltværelse
til Aktive Kvinder i Sydslesvig
Union Bank Flensborg, kto. IBAN: DE72 2152 0100 0000 0120 25
- mærket ”Bremerhaven” Det resterende beløb på 145,00 € bedes indbetalt senest 01. september 2018.

P. b. v.
Karen Scheew
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BREMERHAVEN den 03.09. – 05.09.2019

AFGANGSTIDER:

Fra Flensborg
Fra Slesvig
Fra Egernførde

kl. 06.30 P & R Parkeringsplads Lornsendamm/Harrisleer Str.
kl. 07.00 Bölcks Betriebshof, Schuby
kl. 07.30 Medborgerhuset, Hans-Christian-Andersen-Weg 8

Turen går med færgen over Glückstadt – Wischhafen, hvor vi får morgenmad i Fährhaus
Wischhafen.

Program:
03.09.2019 I Bremerhaven starter vi med HafenBus på en guidet 2-timers tur gennem byen
og havnen - HUSK pas/Personalausweis.
Derefter indkvartering på City Hotel. Her spiser vi til aften.
04.09.2019 kl. 10.00 tager vi til ”Klimahaus” – oplev vores planets mangfoldigheder på en 2timers guidet rundvisning.
Derefter fritid, hvor man fx. kan se på
”Auswanderhaus”, som ligger helt i nærheden.
Kl. 17.00 deltager vi i ”Frontcooking” i
”Seefischkochstudio Bremerhaven”, hvor kokke
vil tilberede fisk og servere en gourmet
fiskebuffet.
05.09.2019 kl. 09.30 kører vi til kunstnerkolonien Worpswede, som ligger i ”Teufelsmoor”
mellem Bremerhaven og Bremen. Vi starter med en guidet rundvisning. Derefter
har vi fritid. Herfra starter vi vores hjemrejse ved 14-tiden.
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Paula Modersohn-Becker – født i Dresden 1876 og død i Worpswede 1907.

Side 17

Spejdergruppen
VELKOMMEN TIL SPEJDERNE
SPEJDERLIV - ET LIV MED INDHOLD
I december afsluttede vi spejderåret med
vores traditionelle lottoeftermiddag. Jeg
tror, at det var 1. gang, at det var de samme
tre spejdere, der ryddede præmiebordet runde på runde. De gik hjem med et flot sortiment at nyttige redskaber, som for eksempel
et knobbånd, en spejderhåndbog, en kop, en
karabiner, mens de andre havde glæden af at
få en præmie eller havde glæden af at have
en dejlig eftermiddag med udsigt på at være
heldig. Highlightet er som hvert år risengrøden med mandelgave. Til seniorspejderne
var der en fælleskorpslig julefrokost med
gode aktiviteter.
Hvad gør spejdere ikke alt for at få et mærke
til uniformen. Der findes de utroligste udfordringer til at blive ejer af et mærke. Et af
de seje mærker er ”sovepose24. Det var lige
noget til Juniorflokken inden jul. Hvordan
får man så det. Det er helt simpelt. Du skal
bare tilbringe et helt døgn, altså 24 timer i
din egen sovepose. Soveposen bliver til din
bedste ven. Den følger dig gennem dagen,
med alt hvad du laver og hvor du vil hen.
Du har den på som larven sit skin, om du
laver mad, kører i biografen eller skal på
WC, den deltager på lige fod i alt hvad du
foretager dig. Ja, som spejdere er man nogle
gange også en lille smule skør. Juniorerne
syntes det var vældig sjovt. Man skulle ikke
tro det, men minierne er lidt missundelige,
Troppen havde flyttet deres juletur til Januar. Der var desværre meget frafald på grund
af sygdom, men de 8 spejdere der deltog,
havde det enorm hyggeligt, med dejlig mad
og biograftur til Flensborg.
Vi har tradition for, at rykke ulvene op i
næste gruppe i februar, men i efteråret har
vi besluttet os for at rykket alle 2. års ulve
op til juniorflokken, fordi Miniflokken var
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blevet alt for stor i forhold til ledere. Tilbage blev 10 ulve fra 2. årgang og 1 ulv fra 3.
årgang ved Minierne.
Minierne har arbejdet med mærket ”En
god kammerat”. At være en god kammerat
er et af de vigtigste elementer i det at være
spejdere. Som del af Spejderloven og vores
identitet er det vigtig at vi sætter fokus på de
færdigheder, som man skal kende til at være
en god kammerat. Vi har øvet os i at lytte til
hinanden, at argumentere for det valg man
har taget og acceptere flertalsbeslutninger,
når det var aftalt, dele viden og udnytte hinandens styrker. Vi har igennem flere møder
snakket om drilleri og mobning og hvilke
ord vi vælger, når vi taler til hinanden. Det er
færdigheder, som er vigtige uanset om man
befinder sig i en spejderpatrulje eller anden
relation i skolen, derhjemme eller på arbejdet. Jeg kan mærke, at de 11 ulve er blevet
mere bevidste om, hvad de gør og hvad der
virker bedst for patruljen, samtidig har de
fået en fantastisk god relation til hinanden.
Nu glæder vi os til at de nye ulve starter, så
vi kan anvende og dele vores viden.
Den 13. januar startede vi året op igen med
spejdernes nytårsparade. Det foregik som
hvert år, med en gudstjeneste i slotskirken. Igen havde vi inviteret alle forældre
til at deltage sammen med deres børn. Vi
har også inviteret næbogrupperne. Askfelt
gruppe havde lyst til at deltage, de kom
næsten fuldtallig med 14 spejdere. Der var
rigtig mange forældre der deltog, så kirken
var fyldt op. Bo holdt igen gudstjenesten på
spejdermaner. I forlængelse af prædiken,
delte vi årsstjernerne ud. Det var en virkelig
god gudstjeneste på spejderniveau. Kort, let
forståeligt og åben for nye veje, med sange,
som vi finder i vores spejdersangbog. Vi håber på, at vi til næste år får motiveret endnu
flere spejdere og forældre i at deltagen. Så
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Spejdergruppen

var det endelig tid til at børnene kunne røre
sig. Det gjorde de med et stjerneløb rundt
omkring slottet. Klokken 17 havde vi fået
nok frisk vinterluft, så forældrene kunne
hente deres børn. I forlængelse var lederne
sammen med grupperådet, Bo og Karina til
fælles spisning og hygge i vores hytte.
Den 9. februar har vi Dannevirkenat, som er
den aften, hvor spejderne rykker op i næste
gruppe. Vi går igen til Dannevirkevolden,
hvor så selve oprykningsceremonien vil finde sted. Den 11. februar vil så vores nye minier kunne starte. Det er altid en spændende
dag, når 2. klasses elever kommer.
Den 18. marts inviterer vi alle forældre og
spejdere til vores forældreaften med generalforsamling fra kl. 17-18.30.
Vi er meget interesseret i at få hjælp udefra. Du behøver ikke at sige ja til et lederjob,
med planlægning, gennemføring og ansvar
hver uge. Du sidder nok bare inde med kompetencer eller resourcer du vil give os, bare
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for en enkelt time eller til en god aktivitet.
Det kan være, at du har lyst til at ledsage
minierne til en skovtur, bygge fuglehuse,
sammen med troppen, eller hjælpe med at
lave mad til os på en gruppetur. Måske sidder du inde med viden om, hvordan vi kan
blive bedre til at passe vores højbede. Hvis
vi har vækket din interesse, bedes du ringe
til vores formand. Du er også hjertelig velkommen til vores forældreaften, hvor vi vil
fortælle lidt mere om vores ønsker. Vi har
alle sammen mange kompetencer, så lad
spejderne få gavn af dine.
Mødetider:
Slesvig Spejdergruppens aktiviteter foregår
på vores spejdergrund, der ligger bag ved
SDU hallen i Husumer Straße72. Vi mødes
hver mandag (ikke i ferien). Ulveflokken kl.
17.00- 18.30 og troppen fra kl. 17.15- 18.45.
Klanen møde hver anden uge fra kl. 19.00.
Med stor spejderhilsen
Kirsten
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Hiort Lorenzen Skolen
Juleafslutningen i Pauluskirken den
sidste skoledag – uden A. P. Møller
Skolen - var en lidt anderledes oplevelse
end normalt, men bestemt ikke dårlig.

Hvor blev tiden af?
Vi har allerede været i gang med det
nye skolehalvår et lille stykke tid. Det
er et langt og sejt træk fra juleferien og
frem til påskeferien, men det giver også
ro til at fordybe sig i faglige og andre
aktiviteter. Og alle spiller med – vi
oplever en aktiv interesse fra alle vore
elever for at lære mere – og det er ikke
alene på grund af, at de i januar fik deres
halvårskarakterer.
Tiden er nu ved at være inde til at tænke
over og planlægge det kom¬mende
skoleår. Prognoserne viser klart, at der
er børn nok i de 2 børnehaveklasser
til, at vi også kan starte med 2 første
klasser i skoleåret 2019-2020. Så i det
kommende skoleår vil der igen være 12
klasser på skolen med ca. 237 elever.

Den 12/11 afholdt skolen i forbindelse
med den nordiske biblioteksuge en dag
med fokus på helte i norden. Skolens
superhelte Niklas Walter og Kim Voss
læste en fortælling højt for skolens
elever og alle elever fik tegnet deres
egen superhelt, som nu pryder vores
opslagstavle.
Den 13/12 havde vi en hyggelig
morgensang sammen med forældrene
og 5. årgang gik luciaoptog - en dejlig
og smuk start på dagen.
Tirsdag, den 24. januar, ville Peter
Hiort Loren¬zen være fyldt 227 år, så
vi holdt stor fødselsdagfest.Vi ønskede
ham tillyk¬ke på den sædvanlige facon
med spil, kagemand og saftevand. Årets
”gave” var et kemishow fra Aarhus
Universitet. Det var en rigtig god
oplevelse.
Kent Scholz & Tine Bruun Jørgensen

HUSK, at der er valg af nye
samarbejdsrådsrepræsentanter på det
Store Forældremøde den 24. april, kl.
19:30.
Op til jul havde vi gode oplevelser med
skolens julefester.
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Hiort Lorenzen Skolen
Voksenundervisning – dansk
på Hiort Lorenzen Skolen

Königsberger Str. 3, 24837 Schleswig
04621 - 995730
Begyndere 2/Anfänger 2 – 20 timer/Std.
Lærer: Walter Paulsen
Start: torsdag, 07.03.19, kl. 18.45-20.15

Samtale – 20 timer
Lærer: Walter Paulsen
Start: tirsdag, 26.02.19, kl. 17.00-18.30

Fortsættere 7 - 20 timer
Lærer: Walter Paulsen
Start: torsdag, 07.03.19, kl. 17.00-18.30

For alle kurser gælder:
Für alle Kurse gilt:
Tilmelding sker ved den 1. time på skolen/Anmeldung bei der ersten Stunde in
der Schule.
Pris: € 2,50 pr. undervisningstime/
€ 2,50 pro Unterrichtsstunde.
Gegen Vorlage eines Nachweises erhalten SGB II und SGB III-Empfänger eine
Ermäßigung.

Fortsættere 8: 20 timer
Lærer: Walter Paulsen
Start: tirsdag, 26.02.19, kl. 18.45-20.15

Hochwertige Architektur in attraktiver Lage
Zwischen Schlei und Holmer Noor in Schleswig “Auf der Freiheit”
Neubaueigentumswohnungen
- Wohnfläche von 68 - 196m²
- lichtdurchflutete Räume
- attraktive Klinkerfassade
- Balkone bzw. Terrassen
- z.T. mit Wasserblick
- hochwertige Ausstattung
- Schiffsparkett
- Außenrollläden
- barrierearm/ Aufzug bis zur TG
- Fußbodenheizung/ Fernwärme
Kaufpreis ab 236.000€ // Provisionsfrei
- KfW-Effizienzhaus 55/BA 51,9 kWh/(m²a)
- TG-Stellplatz optional
Uns vertraut Schleswig-Holstein.
- Fertigstellung Sommer 2021

LBS Immobilien Schleswig
Stadtweg 77 in 24837 Schleswig
Tel. 04621 / 2 66 00 // www.lbs-immobilien-schleswig.de
info@lbs-immobilien-schleswig.de
57/2019
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Hiort Lorenzen Skolen
Skolens kalender
Marts 2019
01.– 03.
Spejderne overnatter på skolen
04.
Fastelavn 1.-4. årgang i 1.-4. lektion; alle bedes komme udklædt.
5.-6. kl. holder en aftensfest; eleverne har undervisningsfri i
dagtimerne, yderligere informationer følger.
05.
14:00 TB, KS Skoleledermøde
07. – 08.
Skolelederkonference
11.
KIM førstehjælpskursus
12.
LF, AP og Spirekoret får besøg af Fördeschule Gråsten
13.
Sabrina Strade og SG på kursus hele dagen
19:00 Møde i Samarbejdsrådet
14.
Sabrina Strade og SG kursus
14:30 – 16:30 KS og TB møde
19.
14:15 – 16:15 Møde i pædagogisk råd
25.- 27.
Emnedage
28.
19:00 Fællesrådsmøde
April 2019
02. – 04.
04.
10.- 22.
24.

Evt. forfatterbesøg på skolen
Gruppekoncert 4.-5. årg. Sønderjyllands Symfoniorkester i
Flensborg
PÅSKEFERIE
19:00 Stort Forældremøde
5. + 6. kl. holder en aftensfest; eleverne har undervisningsfri i
dagtimerne, yderligere informationer følger.

Skolens fællesrådsrepræsentanter, skolekredsbestyrelse og samarbejdsråd
i skoleårene 2017 - 2020
Samarbejdsrådet:

Tina Besse, formand
Claudia Peichl
Christina Orth
Mareike Gottschalk
Carola Petersen
Dagmar Paulsen, medarbejderrepræsentant
Helge Schwetke, medarbejderrepræsentant

Når ikke andet er oplyst, holdes møde i samarbejdsrådet
den første onsdag i måneden kl. 19.00
Side 22
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Karlsson Vuggestue

Karlsson Vuggestue, Karlssonweg 28, 24837 Schleswig
Tlf.: 04621 48 11 200, www.karlsson-vuggestue.de

Vuggestuen kan den 01.02.19 fejre
sin fjerde fødselsdag, som vi fejrer
med en forældrekaffe på dagen. Forældrene havde som altid en masse
lækre kager med til buffet.
De fire år har været fyldt med forandringer og en del nye ansigter, for
det er, som vi hurtig lærer en fast del
af vuggestuens realitet. Vi siger farvel til store børn og forældre, der tager videre til børnehaven og sig hej
til små nye børn og deres forældre!
Et nyt barn i gruppen betyder altid
at gruppedynamikken og kulturen på
stuen forandrer sig en smule. Derfor
kan vores pædagogik og rutiner heller ikke være stive, men er nød til
at være fleksible. I huset prøver vi
os derfor ofte frem for at finde nye
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rutine. Det er netop rutiner, vi havde
fokus på det forgående halve år, hvor
vi blev opmærksom på hvor vigtig
rutiner er i et vuggestue barns hverdag. På rød stue sætter børnene selv
madpakkerne væk. I denne simple
situation er allerede en del læring for
både de små og de store vuggestue
børn. De store, der før ofte selv havde brug for hjælp, hjælper nu de små.
Fra februar afprøver, vi som noget
nyt, at tage de otte ældste ud af stuerne og op i vores fællesrum. To af
personalet så bedre har mulighed for
at støtte dem i der nærmeste udvikling zone. Det også tanken at arbejde
endnu mere på at lette overgangen
fra vuggestuen til børnehaven.
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• Krankengymnastik
• Massagen
Schubystr. 16a , 24837 Schleswig
04621- 2 58 92
www.physiotherapie-thomsen.de
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• Manuelle Therapie
• Hausbesuche

57/2019

57/2019

Side 25

Gottorp Amt

GYMNASIEKORKONCERT
med

CARMINA BURANA
Onsdag

13.03.2019 - 20:00

A.P. Møller Skolen

Slesvig

SVEND, KNUD
OG VALDEMAR

Foto: K. Heim

Torsdag 04.04.2019
Slesvighus Slesvig

- 20:00

Billetter:
SSF Gottorp Amt, Lollfuß 89, Slesvig, tlf. +49 4621 23888 eller ved indgangen
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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Hiort Lorenzen Børnehave
Nyt fra Hiort Lorenzen Børnehave
Børnehaven har sagt farvel til vores
leder Jytte, som har været hos os i mange år. Både børn, forældre, kollegaer og
gamle kollegaer har været med til en
dejlig dag. Børnene har lavet en dyne
til Jytte og smidt hende ud af børnehaven. Bagefter har vi ordentlig sagt farvel
til hende i skolens aula. Der har været
mange mennesker, som har været med
til at gøre dagen helt specielt :-) Tak for
en dejlig tid.
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December måned har været præget af
julen og alle stuer har holdt julehygge
med forældre. Vores førskolepiger har
øvet til Luciaoptog og alle har hørt dem
synge. Selvfølgeligt har alle stuer også
haft besøg af drillenisserne. Det har
børnene været meget optaget af. Sidste
dag inden juleferien har vi holdt julefest
i børnehaven og heldigvis har julemanden også været på besøg.
Mange hilsener fra personalet i Hiort
Lorenzen Børnehave
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Slesvig Avis marts, april, maj 2019

Frederiksberg

Rundvisning Brauerei Taarstedt
Fredag den 15. marts kl. 17.00 vil Hannes
Frank vise os rundt på det lille bryggeri. Det
tager 45-60 minutter, derefter vil der være en
smagsprøve og mulighed for at købe øl med
hjem.
Deltagerne kører tilbage til Slesvig, hvor der er
bestilt bord på en restaurant til kl. 19.00.
Her spiser vi a la carte for egen regning.
Turen koster 5 €.
Tilmelding senest fredag den 8. marts til Helga 04621-37296 eller
light-braun@web.de.
Evt. fælleskørsel fra Slesvighus kl. 16.30

Smørrebrød før ” Svend, Knud & Valdemar” - Slesvighus
Torsdag den 4. april kl. 18.00 vil der blive serveret
smørrebrød for de tilmeldte medlemmer. Denne gang vover
bestyrelsen pelsen og laver selv dansk smørrebrød. Hvis du
har lyst til at hjælpe, så giv besked ved tilmeldingen.
Teaterstykket kl. 20 er et historisk, romantisk
udstyrsstykke med 5 skift og indlagte sange.
De 3 medvirkende i opera- og teatergruppen
Figaros spiller alle roller. Det borger bare for
kvalitet. Denne perle af en humørfyldt
forestilling tilsat Figaros særegne komik
garanterer for en morsom aften i teatret.
SÅ skynd dig at bestille plads hos Helga 04621
37296 eller light-braun@web.de. senest 28.03.
Max 30 til spisning.
Teater 10 € - med smørrebrød 15 €.
Årsmøde 24. – 26. maj
På nuværende tidspunkt er det ikke klart, om Distrikterne i Slesvig tilbyder et
arrangement lørdag. Når det er afklaret, melder bestyrelsen ud.
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Slesvig Roklub
Slien er i skrivende stund dækket med
is og vi nyder udsigten fra klubben ud
på vandet. Ud over det er vi i fuld gang
med en del forskellige slags arrangementer.
I fredags f.eks. afholdt vi vores vinterfrokost, hvor klubmedlemmerne kom
med lækre retter til en fællesbuffet. Derudover har vi oprettet en madklub for de
lange vintermåneder uden vandaktiviteter. Alligevel er vi fysisk aktive på vores
roergometre og en gang om ugen med
yoga.
I November og December har vi - sammen med SSF- haft en dejlig udstiling i
huset: fire kunstnere præsenterede deres
værker, som omhandlede en rejse mod
Norden. De viste et mangfoldigt spektrum af forskellige synsvinkler på det
nordiske landskab. Udstillingen bød på
fotografier, malerier, tegninger og mix-

ed media billeder. Den lokale kunstner
Uschi Diedrichsen viste malerier fra
Slesvig og sine rejser. Egon Kopp, en
lokal fotograf præsenterede billeder fra
Sydslesvig og Danmark. Rüdiger Tillmann viste tegninger fra Sveriges skove,
mens Anja Behrens viste sine billeder af
norske fjeld- og fjordlandskaber Udstillingen åbnedes med en fernisering ,
hvor ”Roklub Jazz Kvartet“ sørgede for
musikken. Tak til alle, som kiggede forbi, vi nød livet i vores klubhus
Nu står der vinterarbejde med både på
planen: der skal slibes og repareres. Og
så glæder vi os allerede nu til at det forhåbentligt snart bliver forår og så varmt
at vi kan åbne sessionen på Slien igen.
Hvis du ligger inde med, at du gerne vil
blive fysisk aktiv, så kan vi bare anbefalde at du kommer forbi og prøver vores roergometre.

Vintertræningstider på ergometret
Rospinning:
Onsdag kl 18.30 for alle
Søndag kl 17.00 for alle
Instruktion:
Onsdag og fredag fra og med kl 16.30
Det er hensigtsmæssigt at interesserede kontakter os inden
de kommer i roklubben via email: info@slesvig-roklub.dk
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Slesvig Roklub
Hvad er ROSPINNING?
Her kan du spinne på ro-ergometret til
takten af musik sammen med andre.
Siden 2013 har vi tilbudt ROSPINNING
i Slesvig roklub.
ROSPINNING er sjovt. ROSPINNING
er en effektiv træningsmetode for hele
kroppen. En speciel træningsform, hvor
en instruktør guider deltagerne igennem
et træningsprogram i takt til underholdende musik. ROSPINNING er fullbody træning i et tag- bene, ryg, mave og
arme. Faktisk træner man hele 85 % af
kroppens muskler i et enkelt rotag!
ROSPINNING er individuel motion
sammen med andre. ROSPINNING tilbydes i verdens bedste og mest udbredte
roergometer, Concept2. ROSPINNING
er den optimale forberedelse på den
”rigtige” roning, som foregår i perioden april/maj til september/oktober.
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ROSPINNING-sæsonen starter med
standerstrygning og fortsætter vinteren
igennem helt frem til standerhejsning.
ROSPINNING kræver ikke noget særligt udstyr, et par indendørs idrætssko og
almindeligt idrætsstøj er alt, der er brug
for. Og det bedste er – ROSPINNING
er for alle! Selvom du aldrig har siddet i
en robåd, eller ved hvad et ro-tag er, kan
du sagtens være med til ROSPINNING.
ROSPINNING i Slesvig Roklub bliver
gennemført af uddannede instruktører,
som sørger for, at du lærer teknikken, så
alt du skal bekymre dig om er at have
det sjovt, mens du får sved på panden.
Hvis du er frisk på at prøve, kom til træningen til de sædvænlige træningstider,
eller efter aftale og prøv ROSPINNING.
God fornøjelse med træningen.
Adresse:
Slesvig Roklub, Am Luisenbad 6,
24837 Slesvig;
info@slesvig-roklub.dk
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SIF

Slesvig IF · Husumer Str. 72 · D-24837 Schleswig

!
Kære
medlem!
Kære medlem!

Slesvig,
dend.01.02.2019
Slesvig,
01.03.2018

Hermed
inviteres
til SIF´s
generalforsamling
Hermed inviteres
du du
til SIF´s
generalforsamling
torsdag den 17. maj 2018 kl. 20.00
i klubhuset.
torsdag
den 16. maj 2019 kl. 20.00 i klubhuset.
DAGSORDEN
DAGSORDEN:
1. valg af forsamlingsleder
2. bestyrelsens
beretninger
1. valg af
dirigent
2. bestyrelsens
beretninger
3. godkendelse
af beretningerne
3. godkendelse af beretningerne
4. behandling
af
indkomne
forslag
4. behandling af indkomne forslag
5. det kommende
års arbejde
5. det kommende
års arbejde
6. fastsættelse
af kontingent
6. fastsættelse
af kontingent
7. valg 7. valg
• næstformand
(hidtil Thomas Staack - Brehme)
• formand (hidtil
Jan Lübker) (hidtil Bernd Barz)
• kasserer
• (hidtil
en bisidder
for Neelssen)
2år (hidtil Thomas Burmeister - Kalle)
• protkolfører
Andre
8. valg af
• en bisidder
forældsterådet
2 år (hidtil Flemming Gottschalk)
9. valg af en revisor
(hidtid Dorthe Bandemer)
8. valg af10.ældsterådet
eventuelt
9. valg af en revisor (hidtid Eike Jacobsen)
Forslag,
som ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest
10.
eventuelt
d. 09.05.2018.

Forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden
Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op.
i hænde
senest
d. 08.05.2019.
SIF er også
din forening!
Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op.
SIF
er også din forening!
Stiftelsesfest
24.03.2018
kl 20.00
Gasthof Gammellund
Terminer:
fodboldforsamling: torsdag den 28.03.19, kl. 20.00 (klubhus)
håndboldforsamling: torsdag den 25.04.19, kl. 20.00 (klubhus)
petanqueforsamling: tirsdag den 02.04.19, kl. 14.30 (petanque hytten)
Støtteforeningen for ungdommen holder generalforsamling:
tirsdag den 19.0319, kl. 20.00 i klubhuset
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SIF

Slesvig IF · Husumer Str. 72 · D-24837 Schleswig

Hallo Sportsfreund!
Hallo
Sportsfreund!

Schleswig, den
Schleswig,
den01.03.2018
01.02.2019

Hiermit laden wir dich ein zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag 17. Mai
Hiermit
laden wir dich ein zur Jahreshauptversammlung
2018 um 20.00 Uhr im Klubhaus.
am Donnerstag, 16. Mai 2019 um 20.00 Uhr im Klubhaus.
TAGESORDNUNG:

TAGESORDNUNG
des Versammlungsleiters
1. Wahl 1.
desWahl
Versammlungsleiters
2. Berichte des Vorstandes
2. Berichte
des
Vorstandes
3. Entlastung des Vorstandes
3. Entlastung
des Vorstandes
4. Behandlung
der eingereichten Vorschläge
5. Die Arbeit
des kommendenVorschläge
Jahres
4. Behandlung
der eingereichten
6. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
5. Die Arbeit
des
kommenden
Jahres
7. Wahlen
6. Festsetzung
• der
2. Mitgliedsbeiträge
Vorsitzender
(bisher Thomas Staack - Brehme)
•
Kassierer
(bisher Bernd Barz)
7. Wahlen
•
Beisitzer
für 2Jan
Jahre
(bisher Thomas Burmeister - Kalle)
• 1. Vorsitzender
(bisher
Lübker)
8. Wahl des Ältestenrates
• Protokollführer
(bisher
Andre Neelssen)
9. Wahl eines
Revisors
(bisher Dorthe Bandemer)
• Beisitzer
für 2 Jahre (bisher Flemming Gottschalk)
10. Verschiedenes
8. Wahl des Ältestenrates
9.
Wahl eines Revisors (bisher Eike Jacobsen)
Anträge, die auf der Versammlung behandelt werden sollen, müssen dem
10.
Verschiedenes
Vorstand
spätestens am 09.05.2018 schriftlich vorliegen.
Anträge,
die hofft,
auf der
Versammlung
Der Vorstand
dass
viele Mitgliederbehandelt
erscheinenwerden
werden. sollen,
SIF ist auch
dein
Verein! spätestens am 08.05.2019 schriftlich
müssen
dem
Vorstand
vorliegen.
Stiftungsfest
20.00 Uhr
Gasthof Gammellund
Der
Vorstand24.03.2018
hofft, dass viele
Mitglieder erscheinen
werden.
SIF ist auch dein Verein!

Termine:
Fußballversammlung: Donnerstag, 28.03.19, 20.00 Uhr (Klubhaus)
Handballversammlung: Donnerstag, 25.04.19, 20:00 Uhr (Klubhaus)
Petanqueversammlung: Dienstag, 02.04.19, 14:30 Uhr (Petanque-Hütte)
Jahreshauptversammlung im Förderverein:
Dienstag, 19.03.19, 20:00 Uhr (Klubhaus )
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badminton

håndbold

ungdom: kontakt: Erik Bohnsack (0176 52100590)

damer: kontakt: Melf Carstensen (0151 28718210)
Jannick Clausen (0160 5046218)

voksne: kontakt: Edgar Lork (0171 6463087)

ungdom: kontakt: Birte Zech (0171 2068028)

gymnastik

kontakt: Sylvia Kühl (0152 6891212)
Daniela Brenzel (0171 5450182)
Timo Bernsee (0176 56639650)

stavgang / aerobic

kontakt: Annika Schütt (0176 21212528)

fodbold

oldboys: kontakt: Andre Neelssen (0160 94647701)
herresenior: kontakt: Finn Petersen (0160 97205358)
Stefan Sieden (0151 40111915)
ungdom: kontakt: Karen Gade-Stavnsbo Jacobsen (0172 8003373)
Jörg Gotschalk (0176 95505042)

alle aldre:

petanque

Slesvig idrætsforening e.V.

tirsdag kl. 14.30
søndag kl. 10

kontakt: Inge Moritz (0176 43719399)

Husumer Str. 72
www.slesvig-if.de
24837 Schleswig
tlf. 04621 26940/41
formand:
næstformand:
kasserer:

Jan Lübker
Thomas Burmeister
Corinna Wedekind

Vi holder Stiftelsesfest
den 16.03.2019 kl. 20.00 i
Gasthof Gammellund.
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Bustrupdam Børnehave
Så har Bustrupdam børnehave taget hul
på det nye år 2019.
Vi byder alle de nye børn velkommen,
som er starter eller skal starte i den kommende tid.
Efter en dejlig juletid i november og
december måned, har vi sagt farvel til
vores nisser Hans, Julius og Lotte, som
på skift har været på besøg hos børnene.
Vi har også sagt farvel til vore ægte nisse Puk, som har boet på vores depot.
Nisse Puk blev til en lille drillenisse,
fordi vi havde glemt at give ham noget
at drikke og spise.
Han havde fordelt toiletpapir i hele børnehaven.
Børnene ved dog, at nisser elsker risengrød og heldigvis blev nisse Puk glad
igen, efter vi havde lavet den til ham.
Blandt alle de julesange vi fik sunget i
juletiden kunne man også høre denne
sang.
I Bustrupdam høres der en sang,
over hele Slesvig byen.
Det er skønt kan i tro,
det er stereo,
nu kan vi kom til at klatre.
(Melodi ” Fætter Mikkel”)
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Det er fordi vores klatrestativ er blevet
færdig
og børnene siden den 12.12.2018
kan afprøve og udvikle deres motoriske
færdigheder.
Vi vil på Bustrupdam børnehavens vejene,
sige tak til alle de mange engagerede og
flittige forældre,
som over mange, mange år har været
med til, at gøre det muligt vi kunne anskaffe et nyt klatrestativ.
Det er imponerende at se, hvad man i
fællesskab kan gøre mulig.
Nu glæder vi os til de kommende aktiviteter i Bustrupdam børnehave.
Hvor vi den 04.03.2018 vi holde fastelavnsfest og synge de traditionelle fastelavnssange ” kan du gætte hvem jeg er
”og ” fastelavn er mit navn ”
Og hvad hører med til en rigtig fastelavnsfest?
Selvfølgelig fastelavnsboller, som vi
sammen med børnene vil bage og så
nyde dem til vores fastelavnsfest
Med venlig hilsen fra os alle sammen i
Bustrupdam børnehave
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Vores gratis informationsblad ligger klar til dig.
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A.P. Møller Skolen
Nyt fra A. P. Møller Skolen
I tiden 1.-8. november deltager 20 elever på
11. årgang i et projekt om EU og mindretal i
samarbejde med Jugendbildungsstätte Scheersberg. Det omfatter dels en workshop på
Scheersberg den 1.-2. november og en studietur til Bruxelles 5.-8. november.
Torsdag, den 8. november blev der afholdt
skolefest for fællesskoleafdelingen.
I uge 45 finder den årlige fotografering af
elever sted.
Onsdag, den 14. november afholdes der i
forbindelse med Nordisk Biblioteksuge en
morgengry-læselektion for hele 7. og 8. årgang. Emnet er helte i Norden. Læs mere om
projektet på https://www.nordisklitteratur.
org/da/aarets-litteratur-og-tema/aarets-litteratur/morgengry-unge-dem,-der-ikke-findes/
Tirsdag, den 20. november, kl. 19.00, inviterer A.P. Møller Skolen til livestreaming af et
foredrag på Aarhus Universitet om antistof.
I uge 47 skriver fællesskolens 9. og 10. årgang terminsprøver.
Tirsdag, den 20. november deltog tilmeldte
gymnasieelever i første runde af Georg Mohr-matematikkonkurrencen.
Onsdag, den 21. november, besøgte Gladsaxe Skole Slesvig og blev på A.P. Møller
Skolen vist rundt af Sydslesvig Crew-eleverne.
Onsdag, den 21. november besøgte F8 Hoptrup Efterskole.
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Den 26. og 27. november afholdes der prøvestudentereksamen for 13.1. i den mundtlige del af engelsk-profilfagseksamen.
Den 28. november fik F9 besøg af danske
efterskoler, som fortalte om deres tilbud.
I dagene 28.-30. november har A.P. Møller
Skolen besøg af en udvekslingsklasse fra
Herning Gymnasiums 2.g.
Torsdag, den 29. november startede rækken
af prøvestudentereksamener på A.OP. Møller Skolen. Denne dag skrev eleverne prøver
i deres profilfag. I uge 49 følger prøverne i
dansk, tysk og matematik.
Natten mellem den 29. og 30. november
overnatter hele F10 på skolen sammen med
deres lærere.
Fredag, den 30. november, afholdes den
traditionelle juleklippedag for hele skolen.
I dagens løb pyntes A.P. Møller Skolen til
julemåneden, og kantinen serverer æbleskiver til alle elever og medarbejdere
Mandag, den 10. december besøgte de danske børnehaver i Slesvig A. P. Møller Skolen. Traditionen tro var det den æstetiske
profilklasse på 13. årgang, som tog imod,
underholdt og dansede sammen med børnehavebørnene. Efterfølgende serverede kantinen æbleskiver.
Fredag, den 14. december sættes den obligatoriske 12. årgangsopgave i dansk eller
historie i gang. Alle elever skal skrive en
skriftlig opgave på 4-6 timer enten i dansk
eller historie eller som tværfaglig opgave i
begge fag. Som optakt til opgaveskrivning
Side 37

A.P. Møller Skolen
kommer Dansk Centralbibliotek og holder
et oplæg om kildekritik
Den 13. december er Luciadag, og just denne dag afholdes i år A.P. Møller Skolens
julefest i aulaen. Her byder skolens Luciapiger under ledelse af Meike Nielsky, kor
og band på underholdning, mens klasserne
sælger mundgodt til alle. Idrætsprofilen på
12. årgang arrangerer lege i idrætshallen for
mindre børn.
Fredag, den 21. december afholdes den traditionelle julegudstjeneste for A.P. Møller
Skolen i Slesvig Domkirke. Præst Bo Nicolaisen står for gudstjenesten, der begynder
CREATE_PDF4833905922666235310_2201956418_1.1.EPS;(45.00
45.00 mm);19. Jan 2011 13:00:49
med Lucia-pigernes smukke xsang.

NEU:
-OUTLET!
Gute
Weine ab
3,90 Euro!
Whisky-,
Sa.Große
offen:
10 - 13GinUhr!
und Rumauswahl!

Whiskytasting: Fr. 28.1.!

Präsent-TIPP:
Holzkisten mit Branding
„Whiskyweltreise“
um 19 Uhr!
„Schleswiger Originale“

Onsdag-torsdag, den 9. og 10. januar, gennemføres brobygningsforløbet for de elever
på 10. årgang på de danske skoler i Slesvig,
Sønder Brarup, Egernførde og Husum, som
ønsker at fortsætte i profilgymnasiet på A.P.
Møller Skolen. Eleverne følger undervisningen i de profiler, som de har prioriteret.
Torsdag, den 10. januar, kl. 19.30 inviteres
forældrene sammen med F10-eleverne til
et samlet orienteringsmøde på A.P. Møller
Skolen.
Den 16. januar overvære fællesskolens elever et teaterstykke i festsalen
I tiden 16.-22. januar afholdes der projekt-uge for fællesskolen.
I uge 4 er 12. årgang i virksomhedspraktik.
Onsdag, den 23. januar afholder Haderslev
Stift og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde den store gymnasiekonference
Viden og Tro på A.P. Møller Skolen. Over
1000 gymnasieelever fra Syddanmark og
Sydslesvig deltager i konferencen.
I weekenden 25.-27. januar afholdt Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger et LANevent for eleverne på skolen. Heri deltog
også elever fra Duborg-Skolen.

z.B. gefüllt mit

LollfußGEBO
81 · 24837
Schleswig
- DIE GABE
DER
WIKINGERWEIN
Tel. 04621/38
21 39
www.wein-quartier.de
NEU: 7:Q
: Schleswig hat einen Gin!

I uge 5 afholdes projekteksamenerne
på 9. årgang.

DER SCHLEI-GIN!

Lollfuß 75 - 24837 Schleswig
Tel. 04621-382139
www.wein-quartier.de
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Gottorp Skolen
Kære alle,
bedre sent end aldrig ønskes I et rigtig
godt nytår!
Juleferien, julefreden og den forbundne hygge sammen med familien ligger
efterhånden langt bagud og vi mindes
stadigvæk med glæder de mange dejlige
stunder…
Vi har været i sving igen et stykke tid og
havde nok at se til med hensyn til karaktermøder, lige nu er der skole/hjemsamtaler og mange andre ting der præger
hverdagen her på Gottorp Skolen.
Vi er i gang med at planlægge og forberede os på skolekoncerterne, emnedagene i maj, diverse idrætsstævner,
lejrskoler til sommer og en, to, tre, så er
det, inden vi ser os omkring, for længst
blevet forår og endda næsten sommer…

Skolens samarbejdsråd er i gang med at
skaffe penge til en ny og stor legeplads
til skolegården, idet den gamle legeplads med klatretårn af træ efterhånden
er ved at være slidt op, så vi håber på
at vi helst meget hurtigt kan tilbyde eleverne noget nyt, som de kan prøve kræfter på i frikvartererne.
Og så må I sætte et stort kryds i kalenderen – samarbejdsrådet arrangerer igen
i år et loppemarked her på Gottorp skolen lørdag, den 23. februar fra kl. 10.00
– 13.00. Indtægterne fra kagesalget og
”bordleje” går ubeskåret til forældrefonden, som jo gerne hurtigt skal fyldes
til fordel for vores legepladsprojekt.
Mange hilsner fra Gottorp Skolen

SSF Gottorp Amt
inviterer til en

udflugt til
Dybbøl Historie Center
og Sønderborg Slot
Lørdag den 27. april 2019
kl. 9 fra Slesvig
Invitation med flere informationer følger.

www.visitsonderborg.dk

57/2019

Side 39

Slesvighus-Biografen
TORSDAG 21. MARTS • 19:30

LYKKE-PER

Drama, 2018
Instruktør: Bille August
Medvirkende: E. Smed, K. Greis-Rosenthal, J. Christiansen, T. Kenter m.fl.
Spilletid: 162 min.
Filmatisering af Henrik Pontoppidans roman-klassiker. På jagt efter lykken flytter Per væk
fra det landlige Jylland, sin strenge og patriarkalske præstefar, og sætter sejl mod København for at studere til ingeniør og realisere et stort visionært og moderne energiprojekt,
baseret på vind- og bølgeenergi.
Per indgår med livsappetit og glæde i det muntre selskabsliv. Han får kontakt med den
jævnaldrende Ivan fra den rige jødiske familie Salomon, som fascineres og begejstres af
hans ambitioner, og som vil hjælpe ham med at føre dem ud i livet. Trods al sit held og
fremgang har Per svært ved at bryde båndene og slippe af med de sår, hans baggrund
har givet ham.

TORSDAG 11. APRIL • 19:30

I KRIG & KÆRLIGHED

Drama, 2018
Instruktør: Kasper Torsting
Medvirkende: Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Tom Wlaschiha, Thure Lindhardt m.fl.
Spilletid: 135 min.
Esben er tvunget i krig, men deserterer for at komme tilbage til sin kone Kirstine. Da han
kommer hjem, finder han sig erstattet af en tysk officer, der er opsat på at overtage Esbens
plads i familien. Nu må Esben kæmpe for kærligheden og for at vinde Kirstine tilbage.
Sebastian Jessen spiller den ene hovedrolle som Esben, mens Rosalinde Mynster spiller
Kirstine i den anden hovedrolle.
Filmen er baseret på romanen Knacker af Karsten Skov, og instrueret af Kasper Torsting,
der har skrevet manuskriptet i samarbejde med producent Ronnie Fridthjof. Mød forfatteren og instruktøren den 26. februar på Flensborg Bibliotek.

TORSDAG 16. MAJ • 19:30

JOURNAL 64

Krimi, 2018
Instruktør: Cristoffer Boe
Medvirkende: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Clara Rosager og Fanny Bornedal m.fl.
Spilletid: 119 min.
Håndværkere finder bag en falsk mur tre mumificerede lig siddende omkring et spisebord
med en ledig plads klar. Kriminalkommissær Carl Mørck og hans assistent Assad i Afdeling
Q bliver sat til at finde ud af, hvem mumierne er, og hvem den fjerde plads er tiltænkt. Snart
finder Carl og Assad spor tilbage til en berygtet kvindeanstalt på Sprogø, hvor misrøgt
og lægelige forsøg med tvangssterilisering var en fast del af hverdagen for de anbragte,
såkaldt utugtige piger. Rædslerne på Sprogø er et overstået kapitel i Danmarkshistorien,
men eksperimenterne er måske fortsat helt op i vores tid. Carl og Assad indleder et kapløb
med tiden for at forhindre nye mord og overgreb.

Spillestedet er SLESVIGHUS, Lollfuß 89, 24837 Slesvig
Gratis entré. • Der tages 7,- euro for vin og ost per person.
Der bedes om tilmeldelse 2 dage inden forestillingen.
DANSK SEKRETARIAT FOR GOTTORP AMT
Tlf. 04621 - 23888 • Mail: gottorp@syfo.de
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Gottorp Amt

Rendsborg-Egernførde amt og Gottorp amt
inviterer sammen med Det Humanitære Udvalg til

festlig senioreftermiddag
Onsdag 24.04.2019
kl. 15 i Quellental, Selk
Med festligt kaffebord og underholdning. Invitation med flere informationer følger.

Rendsborg-Egernførde amt og Gottorp amts fælles

friluftsmøde

i Slesvig, søndag, 26. maj 2019 på A.P. Møller Skolen
Mange af de danske foreninger og selvfølgelig SSF amterne står klar med aktiviteter og
informationer ved det store fælles friluftsmøde i anledningen af årsmødeweekenden. Der
vil være underholdning på pladsen og et stort kulinarisk tilbud, når det danske mindretal
fra begge amter mødes på skolens sportplads.
Kom og vær med til det store optog igennem byen ned til
A.P. Møller Skolen, som ligger smukt imellem Slien og
Domkirken. Der er flere påstigningsmuligheder undervejs
og en shuttlebus retur, når du skal hjem.
Vi glæder os at se dig.

SSF Gottorp Amt
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03.

Slesvig Menighed og Omegn:
Fastelavnsgudstjeneste
09.-10. Aktive Kvinder: Christianslystweekend
13.
Gottorp Amt: Sønderjyllands Symfoniorkester
Carmina Burana
15.
Frederiksberg: Udflugt til Brauerei Taarstedt
18.
Spejderne: Forældremøde og generalforsamling
20.
Biblioteket: Biffen for børn
21.
Slesvighus Biograf: "Lykke Per"
24.
Slesvig Menighed og Omegn: Forårsfest i Skovby
25.
Biblioteket: Foredrag ved Karsten Skov
27.
Biblioteket: Dolas dukketeater
27.
Aktive Kvinder: Besøgstur
31.
Slesvig Menighed og Omegn: Generalforsamling
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Biblioteket: Live-Streaming
Frederiksberg: Smørrebrød og teater
Gottorp Amt: Teater „Svend, Knud og Valdemar“
Slesvighus Biograf: „I krig og kærlighed“
Hiort Lorenzen Skolen: Forældremøde
Gottorp Amt: Festlig Senioreftermiddag
Gottorp Amt: Udflugt til Dybbøl og Sønderborg
Slesvig Menighed og Omegn: Kirkedag

01.
Deadline Slesvig Avis
08.
Slesvig Menighed og Omegn: Kaffetur ud i det blå
15.
Aktive Kvinder: Udflugt til Spargelhof Freienwill
16.
SIF: Generalforsamling
16.
Slesvighus Biograf: „Journal 64“
24. - 26. Årsmøde
27.
Aktive Kvinder: Lady-Walk
30.
Slesvig Menighed og Omegn: Konfirmation
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Viele Themenbuffets vor den Veranstaltungen
(Besuch der Veranstaltung ist nicht erforderlich)
Schöne Säle von 40 bis 420 Personen - das ”Muttis” mit Schleiblick
Ideal für Geburtstage, Tagungen, Seminare, Familienfeiern etc.
Reservierungen unter 04622-609 oder info@fleischereihansen.de
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Dansk Sekretariat
Lollfuß 89
24837 Schleswig

Im Fjordarium finden Sie auf 2.100 Quadratmetern den Sportbadbereich mit
einem Nichtschwimmerbecken und einem Kleinkindbereich. In unserer neuen
Saunalandschaft er war ten Sie zwei finnische Saunen, ein Sanarium, ein
Dampfbad und eine Infrarotkabine. Neu ist auch unser Bistro-Bereich, in dem
kleine Gerichte und Getränke angeboten werden.

Friedrich-Eber t-Str. 1 · Schleswig
Telefon 04621 801-180 · w w w.fjordarium.de

