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Grøn er vårens hæk,
kåben høstes væk,
jomfruer sig alt på volden sole.
Luften er så smuk,
deres længselssuk
kendes let på deres silkekjole.
Paul Martin Møller

Kære Slesvig Avis læsere
Det nummer af Slesvig Avis du holder i hænderne nu, er noget særligt, da det er en
ny årgang af Slesvig Avis. Og vi har kommune- og kredsdagsvalg den 6. maj. Det
betyder især for os i mindretallet, at vi står sammen og bakker op om vores kandidater. Både i byen og på landet sørger vores by- og kommunerådsmedlemmer for,
at vi også i fremtiden får vores tilskud til foreningerne og institutionerne, så husk
at sætte dit kryds ved SSW den 6. maj. Gerne ser vi dig også til alle de forskellige
arrangementer.
Godt nytår
Kaj-Michael Nielsen
Omslagssiden:
Billedet er fra bladet 50 år - Dansk Skole i Slesvig By
Trykt af Dansk Ungdomssekretariat 1980
Billedtekst: 13. november 1930
Den danske skole i Slesvig by bliver indviet ved en lille højtidelighed i den nyindrettede skolestue i Langegade 33, hvor Christian Christiansen på Grænseforeningens
vegne overdrager skolestuen til forældrekredsen. Her ses huset fra gadesiden.
Foruden børnehave og skolestue er der også lokaler til den danske presse.
Deadline Slesvig Avis
Udgave
Nr. 54
Nr. 55
Nr. 56
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Stof til følgende måneder
juni, juli, august og september
oktober og november
december, januar og februar

afleveres senest den
1. maj
1. september
1. nevember
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Spezialwerkstatt für
Kommunalmaschinen,
Motorrasenmäher und
Motorsägen
Verkauf und Reparatur
Dorfstraße 10 · 24860 Klappholz
Tel. 04603-282 · Fax 04603-1648
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SSF Gottorp Amt
ønsker
en god påske!
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Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Det sker på biblioteket i foråret
Folkeoprør i Sydslesvig i 1797-98
Torsdag den 1. marts, kl. 19.00
Foredrag ved Lars N. Henningsen, tidligere leder af Studieafdelingen ved
Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
I 1797-98 greb en folkelig protestbevægelse Sønderjylland. Det begyndte i
Nordfrisland og bredte sig østpå. Menighederne protesterede mod, at statsmagten foretog ændringer i gudstjenesten.
Folk stimlede sammen ved præstegårdene, de holdt møder på kroer og i skoler, i Bredsted og Flensborg stormede
de fængslerne. Uroen blev så stærk, at
statsmagten i København blev bange
og lod folk stemme om kirkereformen.
Resultatet blev kaotisk. Den usædvanlige historie rejser mange spørgsmål.
Var det kristentro, som bragte folk på
barrikaderne, eller var der andre motiver? Striden viser modsætninger, som
også kendes i nutiden, mellem tradition
og fornyelse i kirken, mellem en dannet
elite i bycentrerne og et traditionsbundet
folk i udkanten.
Foredraget tager afsæt i Lars N. Henningsens nye bog ”Værdikamp og folke-uro. Bønder, præster og øvrighed i
1790’ernes Slesvig”. Arrangeret i samarbejde med
Sydslesvigs
Folkeuniversitet.
Entré: 6 Euro
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Forår med
Dolas Dukketeater
Onsdag den
14. marts, kl. 10.00
Dola begejstrer de
mindste med sit
dukketeater. Denne gang kommer hun
med forårsstykker til de små.
Der er fri entré. Men der bedes om tilmelding af hensyn til plads.
Hjælp til IT
Onsdag den 16. maj kl. 14.00-15.00
Vil du i gang med at læse bibliotekets
e-bøger eller høre netlydbøger? Har du
problemer med din pc eller tablet?
Bibliotekar Michael Juul Olsen er klar
med råd og vejledning.
Månedens Bedste Bøger
Onsdag den 28. februar kl. 19.00
Onsdag den 4. april kl. 19.00
Onsdag den 2. maj kl. 19.00
Bibliotekaren fortæller om et udvalg af
gode og nye bøger.
Bøgerne kan lånes efter præsentationen
– så længe ”lager haves”.
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
(1.9 – 31.3: lørdage 10.00 – 13.00)
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
Søndag den 4. marts
3. s. i fasten – Johs. 8,42-51
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 11. marts
Midfaste – Johs. 6,24-35
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Gudstjeneste med dåb af konfirmander
Søndag den 18. marts
Mariæ bebudelses dag – Lk. 1,56-55
Kl. 10.30: Bo Nicolaisen og N. H. Olesen
Menighedens generalforsamling
Søndag den 25. marts
Palmesøndag – Mk. 14,3-9
Skovby - forårsfest
Kl. 10.30: Bo Nicolaisen
Gudstjeneste, frokost og forårsprogram *)
Sommertid begynder
Torsdag den 29. marts
Skærtorsdag – Johs. 13,1-15
Kl. 17.00: Bo Nicolaisen og N. H. Olesen
Nadverens indstiftelse – Kristi lidelseshistorie. Fælles spisning – tilmelding. *)

Søndag den 22. april
Gottorps Slotskapel
Kl. 10.00: Biskop Henrik Stubkjær
Kirkedag i Slesvig
Søndag den 29. april
4. s. e. påske – Johs. 8,28-36
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 6. maj
5. s. e. påske – Johs. 17,1-11
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Torsdag den 10. maj
Kristi himmelfarts dag – Lk. 24,46-53
Kl. 11.00: Bo Nicolaisen og N. H. Olesen
Die Dreifaltigkeitskirche – konfirmation
Søndag den 13. maj
6. s. e. påske – Johs. 17,20-26
Kl. 10.00: Norbert Wilkens
Bo Nicolaisen og N. H. Olesen
Frokost og foredrag ved pastor Norbert
Wilkens *)

Fredag den 30. marts
Langfredag – liturgisk
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen

Søndag den 20. maj
Pinsedag – Johs. 14-15-21
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen – N. H. Olesen
Udflugt med Wappen von Schleswig på
Slien *)

Søndag den 1. april
Påskedag – Mt. 28,1-8
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen

Søndag den 27. maj
Trinitatis søndag – Mt. 28,16-20
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen

Søndag den 8. april
1. s. e. Påske – Johs. 21,15-19
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen

Til gudstjenesterne mærket med en stjerne
*) er der tilmelding af hensyn til det efterfølgende traktement. Tilmeldingslister til vil
være fremlagt ved gudstjenester og arrangementer. Tilmelding kan også ske ved direkte
henvendelse til pastor Niels Henrik Olesen.

Søndag den 15. april
2. s. e. påske - Johs. 10,22-30
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
Gudstjenesternes adresser
i Sydslesvig og omegn er:
Ansgar Kirke, Bismarckstr. 18a, Slesvig
Gottorp Slotskapel, Gottorp Slot
Hærvejshuset i Skovby (Schuby),
Neukrugerweg 11a
Dansk Forsamlingshus, Neuer Weg 5,
Nybjernt
Åben legestue
I Ansgarhuset, Bismarckstr. 18a, er der
”Åben legestue” for børn fra 0 – 8 år hver
Mandag kl. 15.30 – 17.00.
med indgang til underetagen ad trappen til
venstre for indgangen til kirken.
Her tager Emma Lück eller Jonna Lilge
imod børn og forældre i vort nyindrettede
lokale, hvor der er mulighed for at hygge,
lege, klippe, klistre og synge.
Det koster ikke noget at være med , men du
er velkommen til at tage noget frugt eller
kage med.
Her er der også mulighed for at nyde en kop
kaffe og for at øve sig i det danske sprog.
Kom og vær med. Vi glæder os til at møde
jer.
Med venlig hilsen
Emma og Jonna
Kontakt: 015777629501 (Emma) og
01719122431 (Jonna)
Begge mobil eller WhatsApp.
SSF-Seniorklub
SSF-Seniorklub mødes,, hvor intet andet er
nævnt, i Ansgarsalen følgende onsdage kl.
14.00 og et par timer frem til hyggeligt samvær med spil og kaffebord:
07.03. kl. 14 Spil
14.03. kl. 14 Underholdning og spil
53/2018

28.03. kl. 14.00 Spil
04.04. kl. 14.00 Spil
11.04. kl. 14.00 Intet møde
25.04. kl. 14.00 Fælles Senioreftermiddag
sammen med Rendsborg-Egernførde og
Gottorp amt.
02.05. kl. 14.00 Spil
09.05. kl. 14.00 Spil
16.05. kl. 14.30 Menighedsplejens kaffetur
”Ud i det blå”.
23.05. kl. 14.00 Spil
30.05. kl. 14.00 Sæsonafslutning
Ingrid Hanfstengel står for programmet.
Kontakt: 0421-24201
Menighedsplejen
Menighedsplejen holder møder med foredrag følgende onsdage i tidsrummet
kl. 14.30 – 16.30:
Den 21. marts: Pastor Hauke Wattenberg
aus der Deutsche Gemeinde in Sonderburg
erzählt humorvoll von einem Angeliten, der
nach Dänemark zieht
Den 18. april: Om det gamle Slesvig ved
Niels Henrik Olesen
Den 16. maj: Den lille kaffetur ”Ud i det
Blå” i private biler går i år ud til egnene omkring Arnis ved Slien. Afgang fra Ansgarhuset kl. 14.30. Tilmelding.
Niels Henrik Olesen står for møderne.
Kontakt: 015150198288
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
Generalforsamling
Slesvig og Omegns Danske Menighed holder generalforsamling
Søndag den 18. marts
i Ansgarhuset, Bismarckstrasse 18a
Kl. 10.30: Gudstjeneste
Kl. 11.30: Spisning
Kl. 12.00: Generalforsamling
Herefter orientering om Ansgarkirkens renovering ved næstformand i menighedsrådet Randi Kuhnt og Niels Henrik Olesen.
Forårsfest i Skovby
Palmesøndag den 25. marts begynder sommertiden og foråret fejres med et festligt
samvær i Hærvejshuset i Skovby med gudstjeneste kl. 10.30 ved pastor Bo Nicolaisen
og efterfølgende spisning og forårsprogram.
Tilmelding til Niels Henrik Olesen på tlf.
0151 50198288
Pastor Norbert Wilckens
Efter 40 år i tjenesten som præst i Frederiksberg går pastor Norbert Wilckens i år på
pension. Vi har indbudt pastor Wilckens til
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at medvirke ved gudstjenesten i Ansgar Kirke den 13. maj og til at fortælle om liv og
virke igennem de mange år i bydelen og om
at fortælle om nogle af de temaer, som har
optaget ham allermest.
Af hensyn til frokosten er der tilmelding til
Niels Henrik Olesen på tlf. 015150198288
Ansgar Kirke lukker
Ansgar Kirke lukker midlertidigt i perioden
april-november 2018, medens kirkerummet
er under renovering. Kirke- og menighedslivet fortsætter under lidt trangere forhold
i Ansgarhuset. I sommertiden trækker vi
måske ud i den gamle skolegård, hvis vejret
tillader det. Med hensyn til kirkelige handlinger låner vi os frem efter aftale med familierne og med vore kolleger andetsteds i
byen. Vi glæder os til at åbne den ny restaurerede kirke sidste på året, men også til det
fortsatte samvær med menigheden i Ansgarhuset i tiden forinden.
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Karlsson Vuggestue

Karlsson Vuggestue, Karlssonweg 28, 24837 Schleswig
Tlf.: 04621 48 11 200, www.karlsson-vuggestue.de
December har
været præget af
julehygge i hele
huset!
Vi startede
allerede julehyggen med et juleværksted for vuggestuens børn og forældre sidst i november.
Der blev klippet og klistret og lavet en
julegave til forældrene.
Vi har også overtaget nye traditioner fra
Danmark, f.eks. havde rød stue en nissedør på stuen hvor vores nisse boede
bag ved.
Vi holdt vores egen julefest hvor der traditionel blev danset om juletræet mens
vi sjungede, efterfølgende børnene fik
læst en julehistorie op.

I Karlsson Vuggestue tilbyder vi studerende fra UC Syd at komme i praktik.
Praktikperioden er på et halvt år. Det
at have studerende fra UC Syd i huset
bidrager til reflektering og der igennem
til udvikling, da det er den studerenes
opgave at være nysgerrig og reflekte53/2018

rende over for vores praksis og det altid
er godt at få nye og friske øjne på ens
måde at arbejde på. Lige nu er det rød
stue der har fornøjelsen af at have en
studerende tilknyttet stuen.

Karlsson Vuggestue fyldte 3 år den
01.02.2017, hvilket blev fejret sammen
med børnene på stuen. Vi fik lækker
pizzakagemand denne dag. Dagen efter, den 02.02., blev der festet med en
hyggelig forældrekaffe i huset. Sikke
en masse kager forældrene kom med til
fødselsdagsfesten.
I februar fejrer vi også fastelavn, som vi
holder den 12.02.18! Hvor børnene gerne må komme udklædt, men ikke behøver, i tilfælde af at de nu ikke kan lide at
være udklædt!
Inden da bliver vores fastelavnstønder
malet (hver stue har sin egen), der bliver lavet masker, kroner, katte osv. og
fastelavnsris og vi
øver flittigt at synge
fastelavnssange.
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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 a
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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Frederiksberg Daginstitution

Så er Frederiksberg Daginstitution vigtigste inventar på plads med pt. 46 børn
i alderen 0-5 år, hvoraf næsten 30 er under 3 år. Børnetallet voksede siden oprettelsen i februar 2015 og det samme
gjorde personalegruppen og vores pædagogiske tilbud.
I vores første bidrag vil vi kort præsentere et af dem.
Massage og berøring som
pædagogisk redskab
Vi har beskæftiget os meget med emnet
massage og berøringspædagogik i det
sidste år og har implemeteret det som
fast aktivitet i dagligdagen.
Alle børn bliver tilbudt massage engang
om ugen men også i dagligdagen er vi
meget bevidst omkring hvor vigtigt
berøring og positiv kontakt er for barnets trivsel.

takt med andre og dele med andre, stress
bliver reduceret og medfører dermed
bedre indlæringsmuligheder. Derudover er massage en effektiv metode til at
støtte børn i at ændre negativ adfærd til
positiv kontakt.
Børn der modtager massage føler sig
mødt og set, de falder til ro hvilke giver
dem tryghed og overskud til at lære og
udvikle sig.
Vi er stadigvæk i udvikling og stræber
efter at blive endnu klogere på området, men kan allerede nu se tilbage på
positive forandring for såvel enkelte
børn, men også for hele børnegrupper.

Massage, berøring og positiv kontakt
frigør hormonet oxytocin som påvirker
motivationen og lysten til at være i kon53/2018
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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 20 €. 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
Åbningstid
Mandag til torsdag
Fritidshjem fra 11.00 – 17.30
Fredag
Fritidshjem fra 11.00 – 17.00
I skolernes ferie har vi åben
fra 07.30 – 16.00.
Vi har gennemgående åben i både påske- og efterårsferien.
----------Endvidere har vi en klubafdeling til børn fra femte klasse og opefter.
Klubbens nye åbningstider:
5. klasse og opefter:
mandag fra kl. 16.00 – 17.30
tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 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
Frisk og veloplagt starter vi på året 2018.
Vi har for første gang prøvet at tilbyde fitness træning i træningshallen i Slesvig, hvor vi
fik besøg af en instruktør. 27 glade og spændte børn deltog med store forventninger om at
styrke deres krop og muskler.
Den 6. februar har vi igen inviteret de andre Børne- og Ungdomshuse til hockeyturnering i
træningshallen. Vi håber på rigtig mange deltagere.
Desuden tilbyder vi forskellige aktiviteter i og ud af huset som børnene frivilligt kan deltage
i. Ture til Dannevirke, ud i skoven, op i Træningshallen hvor vi tilbyder fodbold, hockey,
badminton og meget mere.
Lemvig turen i november 2017 var en positiv oplevelse for vore klubbørn. Uden alt for store
forventninger tog de afsted og kom tilbage med mange positive og spændende oplevelser.
Hilsen Slesvig Børne- og Ungdomshus

53/2018
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DSH - Foreningen af Aktive Kvinder
DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER I SYDSLESVIG
WEEKENDSTÆVNE PÅ CHRISTIANSLYST 10. OG 11. MARTS 2018

Lørdag

10. marts 2018

kl. 14.00

Ankomst, indkvartering

kl. 14.30

Velkomst og kaffe samt orientering

kl. 15.00

Oplæg til FILTDEKORATIONER
ved MARGRID OG OOSE
Prøv noget nyt! Kredsen betaler alt materiale.
Aftenprogram

KOM
GERNE I
TØJ FRA
4050.ERNE

Kl. 17.30

Aperitif

kl. 18.00

Festlig mad

kl. 19.30

Hyggeligt samvær
Underholdning ved

.
Kl. 22.00

Søndag

11. marts 2018

kl. 08.00

Morgenmad

kl. 09.00

Vi fortsætter

kl 12.00

Frokost

derefter

Hjemrejse

PRIS:

€ 30,00 / enkeltværelse

TILMELDING
senest 06. februar 2018 til jeres
stedlige formand eller til
Karen Scheew - tlf. 0461 490 28 22
mail: karen.scheew@t-online.de

€ 40,00

Indbetaling senest 06.02.2018 på:
Aktive Kvinder i Sydslesvig
Union Bank Flensborg
IBAN DE72 215201000000012025
mærket: Weekendstævne
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Natmad / lille osteanretning

Med venlig hilsen

bestyrelsen
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Foreningen af Aktive Kvinder siger tak
for stort fremmøde til generalforsamlingen
den 30. januar og for god opbak-ning til alle
vores arrangementer det sidste år. Vi er
nu 143 medlemmer og kontingent er fortsat
12,00 EUR per år.
Bestyrelsen består af:

Torsdag 24. maj 2018 kl. 14.00
Petanque
Efter flere omgange med minigolf spiller vi
i år petanque. Vi mødes kl. 14.00 ved SIF
clubhuset Husumer Strasse. Som belønning
er foreningen vært for kaffe og kage.
Tilmelding til senest 22. maj 2018

Formand
Karin Becker
Næstformand
Inge Moritz
Kasserer
Gudrun Petersen
		Kerstin Brix
		Regina Walter
		Traute Zilch
		Aase Winberg

Så er der Årsmøde den 1.-3. juni

Aktive Kvinder i Sydslesvig holder
Christianslyst Weekend 10./11.marts
Se invitationen.
Onsdag 14. marts 2018 kl. 15.00
Vi skal høre om alt hvad der har med affald
at gøre og besøger ASF Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg, Lollfuss
83
Gabriele Dunker-Ulbrich orienterer om alt
hvad der har med affald at gøre.
Vi får kaffe på stedet.
Der er max. plads til 20 personer, så vær
hurtig med tilmeldingen.
Tilmelding til senest 9.3.2018
Tirsdag 10. april 2018 kl. 14.00
”Wie geht es weiter auf der Freiheit”
Harry Heide SSW tager os med på en gåtur
og orienterer om planerne med bebyggelsen
på Freiheit.
Vi mødes kl. 14.00 ved A.P.Møller Skolen
Bagefter drikker vi kaffe på egen regning
på Restaurant-Cafe Strandleben.
Tilmelding til senest 6. april 2018
53/2018

Udflugt
til Himmelbjerget og Silkeborg
den 6. juni 2018 og 13. juni 2018
Der var mange tilmeldinger til første dato,
så turen gentages den 13. juni 2018.
Alt er optaget, evt. er der en venteliste.
Husk tilmelding til alle arrangementer
CREATE_PDF4833905922666235310_2201956418_1.1.EPS;(45.00 x 45.00 mm);19. Jan 2011 13:00:49
til Karin, tel 26919 eller Inge, tel. 5921

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

Präsent-TIPP:
Whiskytasting:
Fr. 28.1.!
Holzkisten mit Branding

„Whiskyweltreise“
um 19 Uhr!
„Schleswiger Originale“
z.B. gefüllt mit

LollfußGEBO
81 · 24837
Schleswig
- DIE GABE
DER
WIKINGERWEIN
Tel. 04621/382139
www.wein-quartier.de
NEU:
7:Q :- HAUSWEINE

1-LITER-UND-GUT! PUNKT.
NUR: 6,50 EURO

Lollfuß 75 - 24837 Schleswig
Tel. 04621-382139
www.wein-quartier.de
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Spejdergruppen
VELKOMMEN TIL SPEJDERNE
SPEJDERLIVET LIV MED INDHOLD

December måned stod for fællesskab,
samvær og hygge. Så der var tre spejderaktiviteter, der var planlagt og gennemført. Der var juleafslutningen for hele
gruppen med lotto, risengrød og gode
præmier. Troppen havde en weekend i
vores hytte, hvor lederne tog højde for
spejdernes ønsker- hygge, sove længe
og rigtig god mad. Spejderne blev sendt
på et by nat løb indtil morgenstunden,
så de fik helt klar lov til at sove længe
- indtil morgenmaden var klar. Til seniorspejderne var der en fælleskorpslig
julefrokost med god mad og fælles aktivitet i Tydal. Vi lægger stor vægt på
gode relationer og samvær i fællesskabet. Spejderne skal have det sjovt, men
de skal også lære noget om sig selv og
andre.
Når Slesvig Avis udkommer er vi vågnet
af vinter dvæler. Den 14. januar startede
vi året op igen med spejdernes nytårsparade. Det foregik som hvert år, med
en gudstjeneste i slotskirken. Vi havde inviteret alle forældre til at deltage
sammen med deres børn. Der var rigtig
mange forældre der deltog, så kirken var
fyldt op. Bo talte i prædiken om guds
ønske, om at indgå i et fællesskab - om
præcis det fællesskab børnene er en del
af, når de bliver spejder. Efter prædiken,
som en del af gudstjenesten, 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 deltage. Bagefter holdt Majbritt
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nytårstalen. Den handlede om at sætte
spor, som var mottoet på vores sommerlejr. Alle spejdere fik udleveret et fodspor, hvorpå spejderne skal skrive deres
mål for 2018. De vil så være synlige i
spejderhytten. Så 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 til fælles spisning og
hygge i vores hytte.
Spejderfærdigheder er en vigtig del af
spejderarbejdet. Nogle færdigheder er
gode at have i sin dagligdag. Det er for
eksempel rart at kunne binde knob der
holder.Troppen har afsluttet storpioneringen. Egentlig ville spejderne bygge
en hængebro, men det lykkedes ikke,
så det blev til to tårne. Men det er ligemeget fordi vejen til målet er processen.
De har hygget derude i timevis i regnvejr og kulde og bundet besnøringer til
den store guldmedalje. Tropspejderne
startede allerede med pionering, idet
de udviklede og byggede lejrpladsen på
sommerlejren.
De har lært om
sikkerhedsregler og vist, at de
sammen med
jævnaldrene
kan lave krævende storpioner i højden. De
har i hvert fald
fortjent storpioneringsmærket.
De næste møder vil de unge
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Spejdergruppen
så bygge det hele ned igen. Og det tager
mindst lige så lang tid.
Juniorene har afsluttet færdighedsmærket bål. Når vi laver mad over bål, skal
vi kunne klare os uden teknologiske
hjælpemidler, det vil sige at forberede
og tænde et bål med to tændstikker, kende til båltyper, og hvilke der egner sig til
hvad og hvilket træ der egner sig bedst.
Allervigtigst er at spejderne kender til
sikkerheden omkring bålet og hvordan
man slukker det. På trods af at man kender til det hele, skal børnene også lære,
hvordan vi behandler brandsår og huske
hvilke bålregler vi arbejder efter.
Den 9. februar har vi Dannevirkenat,
som er den aften, hvor spejderne rykker
op i næste gruppe. I år vil vi ændre en
del af traditionen, idet vi vil sætte vores
spor med at gå til Dannevirkevolden,
hvor så selve oprykningsceremonien vil
finde sted. Vi har en del spejdere, der
har gjordt en ekstra indsats. Espen, Lars
og Leon har gjort sig fortjent til ”shorty mærket”. De er gået et helt år i korte bukser til alle spejderarrangementer.
Der var virkelig nogle gange kolde møder. MEN de klagede aldrig. Det skal I
tre have et kæmpe tjikkerlikker for. Wilma, Carla, Leon og Terje vil få mærket
”spejd 365”. De fire har hver dag, et helt
år, vist, at de er spejdere, idet de synligt
har haft deres gule tørklæde på. Det får I
et lige så stort tjikkerlikker for.
Den 19. februar vil så vores nye minier
kunne starte. Det er altid en spændende
dag, når 2. klasses elever kommer og
stolte fortæller, at de hele deres liv har
glædet sig til denne dag.
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Den 16.-18. marts skal troppen for 4.
gang være med til Ranger Challenge i
Ree Park Safari- tæt på de vilde dyr. Det
er et tværkorpslig løb for alle spejdere
og FDFere fra 12-18 år. Opgaverne er
baseret på traditionelle spejderfærdigheder, men tilpasset de fantastiske rammer som Ree Park Safari leverer.
Den 19. marts inviterer vi alle forældre og spejdere til vores forældreaften
med generalforsamling fra kl. 17-18.30.
På mødet vil I kunne høre om hvad der
er sket i det forgangne år, regnskab og
budget vil blive fremlagt og planer for
det kommende år vil blive gennemgået.
Der er valg til forskellige poster i grupperådet. I grupperådet drøftes værdigrundlag, retningslinjer for det daglige
arbejde og økonomi. Derudover er der
faste opgaver, som at varetage fællesarrangementer mm. Så vær ikke bange
for at dukke op. Har du lyst til at blive
en del af rådet, er du velkommen til at
stille op.
Den 21.-22. april skal vi på gruppetur
til Tydal med hele gruppen.
Ved Spejderdagen den 23. april har vi
fokus på FN`s 17 verdensmål. Den 23.
april er forbundet med at vi mindes om
Sct. Georg`s heltegerninger. Foreningen Spejderne har modtaget 97000 kr.
fra Tuborg Fondet til at gøre FN`s verdensmål til omdrejningspunkt. Vi får
leveret aktivitetsmateriale, som vi vil
arbejde ud fra. Materialet skal medvirke til at gøre verdensmålene nærværende og håndgribelige for børn og unge i
Danmark og Sydslesvig. Det skal være
med til at give en forståelse af, at alle
kan bidrage til målenes opfyldelse. I
spejderloven lover vi at efterlade verdeSide 17

Spejdergruppen
nen en smule bedre, end vi fandt den.
Nu har vi fået 17 verdensmål, som vi
kan arbejde efter og selv lave vores heltegerninger. Foreningen Spejderne, som
blev stiftet af de fem danske spejderkorps, skal lette eksisterende og fremtidigt samarbejde imellem korpsene. Vi
vil arbejde med emnet på vores gruppetur.
Har du lyst til at blive leder???
Hvad får du ud af at være frivillig
hos os?
Slesvig Spejdergruppe er en frivillig ledet børne- og ungdomsorganisation, der
er en del af det Danske Spejderkorps
Sydslesvig. Vi klæder børn på til at tage
ansvar for sig selv og verdenen. Som frivillig har du mulighed for både at opnå
en personlig og faglig udvikling, og du
vil blive del af et større fællesskab. Der
er plads til alle. Vi tror på, at alle har
nogle særlige kompetencer, de kan udvikle og bidrage med. Måske har du lyst
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til at være med til at afholde de ugentlige møder? Du kan være frivillig på
daglig basis, men du kan også bare hjælpe til, når du har tid. Det er fint, hvis du
er spejder, eller har prøvet at være det,
men vi har også frivillige, som aldrig
selv har været spejder, men som tænder
for udfordringerne, sammenholdet eller
bare møde nye venner. Du er velkommen til at kigge forbi vores ugentlige
møder. Eller kontakte formanden.
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
møder hver anden uge fra kl. 19.00.
Med stor spejderhilsen
Kirsten
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Hiort Lorenzen Skolen
Den 13/11 afholdt skolen i forbindelse
med den nordiske biblioteksuge en dag
med fokus på øerne i norden. Lærer
Arno Paulsen Prost læste en fortælling
højt for skolens elever og alle elever fik
tegnet deres egen skatteø, som nu pryder vores opslagstavle.

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 kommende 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 2018-2019. Så i det kommende skoleår vil der igen være 12 klasser
på skolen med ca. 230 elever.
Fra skolens scrapbog
Op til jul havde vi gode oplevelser med
skolens julefester.
Juleafslutningen fandt i år ikke sted i
Domkirken sammen med A. P. Møller
Skolen, da der ikke var plads til os pga.
renoveringsarbejde, så vi holdt vores
egen hyggelige gudstjeneste sammen
med præsten Bo Nicolaisen og Ole Volder Nielsky i Paulus Kirken.
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Den 15/11 vandt vores 5. årgang Floorballturneringer, hvilket de og ikke
mindst vi var super stolte over.

Den 5/12 gik 2. årgang til Ansgar Kirke
for at opleve en julevandring/juleevangeliet. Dejligt at opleve, hvor interesseret vores elever er, og ikke mindst at
opleve, hvor meget de kunne huske fra
juleevangeliet.
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
Lorenzen være fyldt 227 år, så vi holdt
stor fødselsdagfest.Vi ønskede ham til
lykke på den sædvanlige facon med spil,
kagemand og saftevand og magi sammen med tryllekunsteren Nicklas Berg.
Kent Scholz & Tine Bruun Jørgensen
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Skolens kalender
marts		
13.		
13:15 møde i pædagogisk råd
14.		
19:00 Møde i SR
19.- 23.		
Praktikant på skolen
20.- 29.		
KT erstatningsferie		
16.- 29.		
AEP erstatningsferie
26.		
19:00 Fællesrådsmøde
april
02. – 13.
PÅSKEFERIE
16.		
Første skoledag efter påskeferien
		
13:30 – 17:00 AEP møde
16.-18.		
NW erstatningsferie
19.-20.		
KS og TB skolelederkonference
24.		
DP og KJ kursus
		
13:15 møde i pædagogisk råd
25. 		
19:00 Stort Forædremøde
26.		
Gruppekoncert 4.- 5. årgang
27.		
4a og 6.a teater i Rendsborg
maj
02.– 04.		
Emnedage
15.		
13:15 møde i pædagogisk råd
16.		 Atletikstævne
		
19:00 møde i SR
17.		
3.a og 3.b besøger venskabsklasserne i Odense
22. – 25.
4.a og 4.b lejrskole
31.		
4. årgang øver til cykelprøven
		
5. årgang til skolekoncert i Flensborg
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Hiort Lorenzen Skolen
Skolens fællesrådsrepræsentanter, skolekredsbestyrelse og samarbejdsråd
i skoleåret 2017 - 2020
Samarbejdsrådet:
Tina Besse, formand
Claudia Peichl
Christina Orth
Urte Riese
Carola Petersen

Dagmar Paulsen, medarbejderrepræsentant
Helge Schwetke, medarbejderrepræsentant

Når ikke andet er oplyst, holdes møde i samarbejdsrådet den første onsdag i måneden
kl. 19
Skolekreds og fællesråd:
Christina Orth, talsmand
suppleant Kirsten Bollig
Claudia Peichl
suppleant Marjella Cakan
Tina Besse
suppleant Sven Breite
Lena Jakobsen
suppleant Sandra Schmidt
Mareike Gottschalk
suppleant Martina Müller				
Christina Orth, kasserer for skolekredsen

Borussia Dortmund gæster hos Slesvig IF
BVB Evonik Fodboldskole for 7 – 13-årige ved SIF i påskeferien
Slesvig IF-/BVB-koordinator Uli Merkel glæder sig til igen efter flere års succes at byde velkommen til Evonikfodboldskolen. BVBs ungdomstrænere med licenser vil med stor lyst og engagement helt fra Dortmund
komme til os, for på en intensiv men ikke mindst sjov måde at vise alle interesserede børn og unge i alderen
7-13 år fokusområder og teknikker fra fodboldspillet – alt sammen inspireret af uddannelseskonceptet fra
BVB-ungdomsafdelingen.
I særlig grad vil man beskæftige sig med afleveringer, driblinger, finter, målscoring og hovedstød samt
tæmning af bolden. Til programmet hører ud over en masse sjov og fodbold formidling af vigtige regler og
værdier, gode ernæringsråd samt et ”schwarz-gelbes Rahmenprogramm”.
Kurset finder sted på Slesvig IF`s fodboldbaner (Husumer Str. 72, 24837 Schleswig) i påskeferien den 09.-13.
april 2018 alle dage fra kl. 9.30 til kl. 15.00, og det er egnet til både begyndere og øvede.
Der hører 10 træningsenheder, børnevenlig og varm middag hver dag, BVB-træningsudstyr fra Puma,
drikkeflaske, medalje og diplom med barnets navn med til pakken de 5 dage.
Selvfølgelig kan også børn fra alle andre klubber deltage. Flere informationer til fodboldskolen og
tilmeldingen findes på www.bvb.de/fussballschule.
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Slesvig IF · Husumer Str. 72 · D-24837 Schleswig

!
Kære medlem!

Slesvig, d. 01.03.2018

Hermed inviteres du til SIF´s generalforsamling torsdag den 17. maj 2018 kl. 20.00
i klubhuset.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

valg af dirigent
bestyrelsens beretninger
godkendelse af beretningerne
behandling af indkomne forslag
det kommende års arbejde
fastsættelse af kontingent
valg
• næstformand
(hidtil Thomas Staack - Brehme)
• kasserer
(hidtil Bernd Barz)
• en bisidder for 2år (hidtil Thomas Burmeister - Kalle)
8. valg af ældsterådet
9. valg af en revisor
(hidtid Dorthe Bandemer)
10. eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest
d. 09.05.2018.
Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op.
SIF er også din forening!

Stiftelsesfest
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24.03.2018

kl 20.00

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

Hallo Sportsfreund!

Schleswig, den 01.03.2018

Hiermit laden wir dich ein zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag 17. Mai
2018 um 20.00 Uhr im Klubhaus.
TAGESORDNUNG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wahl des Versammlungsleiters
Berichte des Vorstandes
Entlastung des Vorstandes
Behandlung der eingereichten Vorschläge
Die Arbeit des kommenden Jahres
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
Wahlen
•
2. Vorsitzender
(bisher Thomas Staack - Brehme)
•
Kassierer
(bisher Bernd Barz)
•
Beisitzer für 2 Jahre
(bisher Thomas Burmeister - Kalle)
8. Wahl des Ältestenrates
9. Wahl eines Revisors
(bisher Dorthe Bandemer)
10. Verschiedenes
Anträge, die auf der Versammlung behandelt werden sollen, müssen dem
Vorstand spätestens am 09.05.2018 schriftlich vorliegen.
Der Vorstand hofft, dass viele Mitglieder erscheinen werden.
SIF ist auch dein Verein!

Stiftungsfest
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24.03.2018

20.00 Uhr

Gasthof Gammellund
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American Cooking-Workshop
Har du lyst til af se, hvad der findes andet end burger og
pomfritter i det amerikanske køkken?
Katherine Kühl har tilbudt at arrangere en koge-workshop den
16. marts 2018 på A. P. Møller Skolen kl. 17:00 med et varieret
tilbud af forskellige traditionelle amerikanske opskrifter, som vi
vil tilberede og smage i fællesskab.
Workshoppen er begrænset til 20 pladser, så her gælder først-tilmølle-princippet. Det koster 10 € at deltage. Beløbet betales ved
workshoppen.
Tilmelding inden den 09. marts 2018 hos
sekretariatet, Tel. 04621-23888
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Bustur til Tirpitz-Museum i Blåvand
Lørdag, den 7. april 2018
Bussen starter kl. 09:00 fra Schleihallenparkplatz/Slesvig.
Efter besøget på det spændende Tirpitz-museum i Blåvand går turen videre til
Esbjerg, hvor der tid til egen disposition i byen. Turen koster 25 Euro for
medlemmer (35 € for ikke-medlemmer). Beløbet betales i bussen.
Ta´ børn, venner og bekendte med! Tilmelding skal ske inden den 30. marts til
sekretariatet, 04621 23888
Link til museet: vardemuseerne.dk/museum/tirpitz/
Tirpitz-bunkeren
En topattraktion
i verdensklasse
Den gamle kanonstilling ligger som en kolos i sandet og gemmer på historier fra Atlantvolden, Hitlers enorme bunkers-projekt. Indgangen til bunkeren er gennem en underjordisk
UUUUU
udstillings-tunnel fra Tirpitz. Tag en god ven i hånden og gå på opdagelse i den mørke
UUUUU
kanonbunker fra Anden Verdenskrig.
UUU
I august 1944 gik den tyske besættelsesmagt i gang med at bygge den store
Tirpitz-stilling vest for Blåvand. De to
enorme kanonbunkers var en del af Atlantvolden og skulle forsvare indsejlingen til Esbjerg. Men krigen sluttede før
bunkerne blev færdige, og siden da har
de stået som kolde vidnesbyrd om krigen
lige midt i vestkystens storslåede klitlandskab.
Et underjordisk besøg
Nu er den sydlige bunker blevet en del af attraktionen Tirpitz. Gennem en underjordisk
tunnel kommer du ind i den gamle kanonbunker. Her kan du selv gå på jagt efter svar på de
mange spørgsmål der gemmer sig bag de 3,5 meter tykke mure af stærkt armeret beton.
Hvorfor blev der bygget en stor kanonstilling lige her i Blåvand? Hvem skulle have bemandet
den? Hvordan virkede kanonen – og hvor langt kunne den skyde ud over havet? Hvis du har
en nørd i maven, vil du have gode chancer for at blive klogere. Og hvis du bare vil have en
spændende oplevelse – ja, så er bunkeren helt sikkert også noget for dig!
53/2018

Side 25

Slesvig

Tur ”Ud i det BLÅ” med
SSF Slesvig Distrikt
SSF Slesvig distrikt har atter tilrettelagt årets traditionelle tur ”Ud i
det blå!” pinselørdag, den 19. maj 2018.
Vi finder sikkert et hyggeligt sted, hvor vi får en lækker kop kaffe og et
stykke kage til.
Årets tur koster kun 20 Euro. Inkluderet i prisen er busturen og et lækkert
varmt måltid om aftenen (drikkevarer er på egen regning).
IKKE-medlemmer betaler 30 Euro.
Bussen starter kl. 14:00 fra ”Schleihallenparkplatz” i Slesvig og vi regner
med at være tilbage ca. kl. 19:30. Husk tilmelding inden den 7. maj 2018
til sekretariatet (04621-23888).

Arrangementer
i 2018

Thurø Musikteater:

Edith Piaf
Torsdag 08.03.2018 • 20:00
Medborgerhuset, Egernførde
folkBALTICA:

Der gleiche Mond
Fredag 27.04.2018 • 20:00
Medborgerhuset, Egernførde
Billetter

+ 49 (0)461 - 14408 125

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset eller ved indgangen
Billetter til folkBALTICA: www.folkbaltica.de
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Frederiksberg
Slesvig Avis nr. 53 (marts – maj 2018)
Formandscafé
Året startede med et nyt tiltag fra SSF Gottorp Amts styrelse med indkaldelse til en distriktsformandscafé på Slesvighus.
Programmet bestod af gensidig information om livets aktuelle gang i distrikterne. Der var et
godt fremmøde og et fælles ønske om samarbejde og bred udnyttelse af distrikternes tilbud.
Der er mulighed for deltage i andre distrikters tilbud.
Gottorp Amt fører en fælles kalender på deres hjemmeside www.syfo.de
Amtsbestyrelsen vil fremover prøve på at tilbyde 1-2 busture om året for
alle medlemmer. Det kan være svært for det enkelte distrikt at samle nok
deltagere. Desuden arbejdes der med familietilbud, interessetilbud
(motorcykeltur, cykeltur, vandretur, fisketur, håndarbejdsmøder mm.),
foredrag.
Amtet håber så, alle distrikter bakker op om tilbuddene.
Vinsmagning fredag den 23.03.18 kl. 19.30 i den lille sal i Slesvighus
Dette tilbud er tradition i SSF Frederiksberg,
men interesserede medlemmer fra andre distrikter er meget velkomne.
I år byder Edgar Lork på vine fra Mosel området. Der er rig mulighed for
smagsprøver efter information om de enkelte vine.
Efter gennemgangen serveres Zwiebelkuchen,
hvor vinene kan testes en ekstra gang. Der er lagt op til en
hyggelig aften i godt selskab –
det ville glæde os, hvis du har fået lyst til at deltage.
Det koster 10€ at deltage.

Rundvisning på Danevirkemuseet
Fredag den 4. maj kl. 15.00 mødes de interesserede ved
musseet. Så får vi en rundvisning på museet og i området på ca
45 minutter.
Derefter drikker vi kaffe i Historischer Gasthof Rothenkrug.
På generalforsamlingen i januar blev foreslået cykel- og vandreture.
Hvis man har lyst, kan Danevirke nemt nås på cykel – ellers bliver
der tilbudt fælleskørsel i bil.
Du/I skal tilmelde jer senest den 26.04. på sekretariatet (23888) eller
hos Helga (37296).
Husk at give besked om du vil være med til fælleskørsel.
Venlig hilsen
bestyrelsen

53/2018
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Gottorp Amt
TORSDAG 15. MARTS
19:30

SAMEBLOD

Drama, Sverige 2016
Instruktør: Amanda Kernell
Medvirkende: Lene Cecilia Sparrok, Maj-Doris Rimpi, Malin Crepin, Anders Berg
Spilletid: 1 time 50 min.

Elle Marja er en 14-årig samisk pige. Efter hun bliver udsat for 1930’ernes racebiologiske undersøgelser på sin skole, begynder Elle Marja at drømme om et
andet liv. For at drømmen skal gå i opfyldelse, er hun nødt til at blive en anden
og bryde alle bånd til sin familie og kultur.

TORSDAG 12. APRIL
19:30

GUD TALER UD

Drama, Komedie, Danmark 2017
Instruktør: Henrik Ruben Genz
Medvirkende: Søren Malling, Lisa Nilsson, Marcus Sebastian Gert, Clint Ruben
Spilletid: 1 time 45 min.

EI 80’erne vokser Jens og hans brødre op i et parcelhus i Risskov. Her regerer
familiens overhoved, Uffe - Psykolog og selvbestaltet Gud i slåbrok og underbukser. Forandringer truer familiefreden, da Uffe sætter sig for at skrive sine
erindringer. Huset fyldes af Uffes loyale patienter, der både yder Uffe moralsk
og øldrikkende selskab. På drengeværelserne ulmer oprøret, mens mor Gerd
Lillian kæmper bravt med at holde sammen på familien. Men før sønnerne,
Jens, Thomas og Mikkel kan gøre sig frie af undertrykkelsen og blive voksne,
kommer det til et afgørende opgør med ”Gud”. ’Gud taler ud’ er baseret på
den selvbiografiske roman af Jens Blendstrup og instrueret af Henrik Ruben
Genz, der også stod bag Frygtelig lykkelig.
Spillestedet er I DEN LILLE SAL, SLESVIGHUS, Lollfuß 89, 24837 Slesvig
Der bedes om tilmeldelse 2 dage inden forestillingen.
DANSK SEKRETARIAT FOR GOTTORP AMT, tlf. 04621 - 23888, mail: gottorp@syfo.de

Lørdag den 21.4. inviteres til
en udflugt til Moesgaard, Århus
Med rundvisning i museet
Bussen starter kl. 8 fra Slesvig.
Nærmere følger.
Foto: Medieafdelingen - Moesgaard Museum
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Onsdag den 25.4. kl. 15.00
Festlig senioreftermiddag
fælles med
Rendsborg/Egernførde amt.
Nærmere følger

HUSK!
Kredsdags- og kommunalvalget
den 6. maj 2018

Onsdag den 16. maj kl. 19.00
i den lille sal, Slesvighus

SSF Amtsgeneralforsamling

18. maj kl. 20.00 i den lille sal,
Slesvighus

Uhørt musik om
H. C. Andersens eventyr

Notér allerede nu
Årsmøde 1. - 3. juni

53/2018
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Bustrupdam Børnehave
Efter en dejlig juletid i november og
december måned, har vi sagt farvel til
vores nisser Hans og Lotte.
Hvert barn har på skift fået en nisse med
hjem, som har fundet på sjove ting, men
også kunne blive til en drillenisse.
Til hver nisse var der en lille dagbog,
hvor forældrene sammen med deres
barn skrev, hvad nissen har oplevet
hjemme hos dem. Vi siger tak til mange,
mange sjove historier.

Præsten Bo har været på besøg og har
fortalt børnene omkring Betlehem og
Jesus fødsel. Børnene har været meget
optaget af fortællingen og sang et barn
er født i Betlehem for Bo.

Bustrupdam Børnehave har taget hul på
det nye kalenderår, hvor vi er startet på
et nyt projekt i forhold til læreplanstemaerne sprog og kulturelle udtryksformer.
Vores emne er eventyr og vi har valgt,
at gå i dybden med eventyret Tornerose.
De ældste børn har allerede været på en
ude tur til slot Gottorp, for at se, hvordan et slot i virkeligheden ser ud.
”Sikke mange vinduer et slot har ”, og
”Det er her Tornerose bor, det er jeg helt
sikker på ”, var nogle af de udsagn, børnene kom med da vi var på tur.
Sideløbende arbejder vi med emnet fastelavn frem til den 12. februar, hvor vi
holder vores fastelavnsfest i børnehaven. Derfor er vi allerede godt i gang,
med at øve og synge vores fastelavnssang, som vi har digtet lidt videre på.
Fastelavn har vi nu,
boller vil jeg have,
rund og blød, dejlig sød
de skal i min mave.
Bi ba bo, det kan i tro,
fyldt med marmelade,
hvis vi nemlig boller får,
så bliver vi alle glade.
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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Gottorp Skolen
Kære alle sammen,
som tiden dog bare flyver afsted, man
tror altid at der er lang tid til, men så
kom dagen, den 1. februar 2018, hvor
jeg tiltrådte stillingen som den nye skoleleder her på Gottorp Skolen i Slesvig.
En dag, som jeg med glæde har set frem
til – og jeg er stadigvæk glad hver morgen når jeg kører mod Gottorp :)
Jeg er 46 år gammel, gift med Sonja og
er far til Mads på 20 år og Maja på 18 år.
Vores bonusbarn Sabrina er 25 år gammel og er ansat i et dansk konsulentfirma i Hamborg. Mads er i gang med en
møbelsnedkeruddannelse i København
og Maja går i 12. årgang på Duborg
Skolen. Vi bor i Oversø, så der er ikke
langt til Slesvig. Jeg har været lærer nu
i lidt over tyve år, fem år i Sønder Brarup, kom til Gottorp Skolen hvor jeg var
lærer i fem år og så har jeg siden været i
Store Vi indtil min ansættelse her i Slesvig. De sidste knap fire år har jeg været
konstitueret skoleleder i Store Vi og til
sidst også på den danske skole i Vanderup, så der var en del der skulle koordineres i dagligdagen, også rent logistisk.
Meget af min fritid bruger jeg på at være
aktiv i SdUs udvalgsarbejde, især det
nordiske ungdomsarbejde er noget jeg
brænder for. I vintermånederne har jeg
mit voksenundervisningshold ”madlavning for mænd” i hjemkundskabslokalet
på Gottorp Skolen, en dejlig gruppe på
cirka ti – elleve mænd, som år efter år, i
nu lidt over femten år, har mødtes sammen med mig for at lære at lave lækker
mad, som regel en 3 – 4 retters menu.
De fleste kommer nok mere for hyggens skyld. Min mandegruppe er også
blevet til et rejsehold, vi holder minfe53/2018

rier sammen, hvor rejsemålet er lige fra
København eller Berlin til diverse sommerhusophold. Lige nu er der planer
om at tage til Bornholm eller endda til
Island. Ellers elsker jeg at gå ture med
vores næste seks årige golden retriever
som hedder Bamse. Det er nemlig dejligt at få frisk luft til hjernen efter endt
arbejdsdag på skolen.
Jeg glæder mig meget til at hilse på jer
alle sammen – og til et godt samarbejde,
mange hilsner, Morten

Korstævne
Den 7.3. skal vores 36 kormedlemmer
og deres ledere Dorte Nissen og Natascha Lindahl til Flensborg til korstævne,
hvor de sammen med en instruktør fra
Danmark og de andre skolekor fra Sydslesvig skal lære nye danske sange.
Erhvervspraktik
Fra den 12.-23.2018 er der erhvervspraktik for vores elever i 8. & 9. årgang.
Her skal de i 14 dage lære arbejdet i et
firma at kende. En vigtig del i den proces de skal igennem for at finde ud af,
hvilket jobområde de senere vil beskæftige sig med.
Stort forældremøde
Torsdag, d. 22.03. kl. 19.00 inviterer
samarbejdsrådet til det store forældremøde. Her vil der blive fremlagt beSide 33

Gottorp Skolen
retninger og der skal også vælges nye
suppleanter til samarbejdsrådet og personlige suppleanter til fællesrådet.

Fjerde og femte årgang skal til koncert
med Sønderjyllands Symfoniorkester
torsdag den 26. april.

Påskeferie
Efter 12 ugers arbejde i skolen fra efter juleferien, er det sidste skoledag før
påskeferien, skærtorsdag, den 29. marts.
Første skoledag efter påskeferien er
mandag d. 16. april.

Vi afholder emnedage 7. - 9. maj, hvor
der bl.a. er en udflugt for femte og sjette
samt C klassen til Universe i Nordborg.

Og når vi så møder i skole igen efter påskeferien, er det så nærmest sidste etape
før sommerpausen, men der er meget
der skal nås indtil da….

Gottorp-Skolens
Samarbejdsråd 2017-2020
Forældrerepræsentanter:
Formand: Bodil Taubert
Nastformand: Ines Harring-Dahl
Kasserer: Troels Kaysen
Yvonne Schreiber
Frank Hollstein
Signe Kubovcsik
Tino Krause
Medarbejderrepræsentanter:
Andre Neelssen
Dorte Nissen
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16. maj finder det traditionelle atletikstævne sted, det er for de ældste årgange.
Mange hilsner fra
Stefan E.C. Breuer og Morten Meng

Skolens repræsentanter i
Skoleforeningens Fællesråd 2017-2020
1. Thomas Jensen
personlig suppleant: vakant
2. Tino Krause
personlig suppleant: vakant
3. Troels Kaysen
personlig suppleant: Ines Harring-Dahl
Samarbejdsrådsmøder:
01.03., 23.04., 31.05. kl. 19
Stort forældremøde: 22.03. kl. 19

53/2018

Gottorp Skolen
Gottorp-Skolens kalender
01.03. kl. 19 SR møde
uge 10 regionale skoleledermøder
6.3.
kl. 9-16 KB kursus
kl. 17-19 forældrekonsultation A-klassen
7.3.
Korstævne
8.3.
Skolebiblioteksmøde
14.3.
Finale Høvdingeboldturnering
kl.8-16 dialogmøde for nyansatte lærere og pædagoger
15.3.
kl.9-16 dialogmøde for nyansatte lærere og pædagoger
Tilmeldingsfrist til sommerferierejser
19.3
kl. 15-18 Fælles Evaluering - CFU: Obligatorisk evalueringsmøde i engelsk 5. kl.
20.03 kl. 15.30-17.30 driftsrådets medarbejdermøde
22.03. kl. 19 Stort forældremøde
26.03. kl. 19 Fællesrådsmøde
27.03. kl. 14.30-17.30 KB kursus
28.03. C-klassen udflugt til Heide, blokdag
kl. 14.05 PR
30.03 Langfredag
april
3.4-13.4 Påskeferie
16.04. 1. skoledag
17.04 Ansøgningsfrist lejrskoleophold i 2018-2019
19.04. Fælles lederkonference fra kl. 12.00
20.04. Fælles lederkonference til kl. 13.30
23.04. Kl. 19 SR-møde
25.04. kl. 14.05 PR
26.04. Gruppekoncerter for 4.-5. årgang (SK1), Sø-jy Symfoniorkester
maj
1.5.
fridag
2.5.
Udflugt til Damp, A-klassen
Tilmelding til Elevudveksling uge 45-47 starter
7.5-9.5 Emnedage / Blokdage
10.-11.5 Kristi Himmelfart fri
uge 20 Regionale ledermøder
16.05. Internt atletikstævne
21.05. Pinsemandag
23.05. Reserve internt atletikstævne
25.05. Sidste frist for bestilling af bøger og undervisningsmateriale via forlag/boghandler
30.05. kl. 14.05 PR
31.05. Skolekoncerter: hele orkesteret, 4.-5.kl. (SK2) Sø-jy Symfoniorkester
kl. 19 SR møde
53/2018
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A.P. Møller Skolen
Nyt fra A. P. Møller Skolen
I uge 45, 46 og 47 gennemføres den årlige individuelle elevudveksling mellem
elever i A. P. Møller Skolens fællesskole og elever i Danmark. I år deltager 11
elever på skolen i projektet. Elevudvekslingen indebærer, at en elev fra A.P.
Møller Skolen følger en elev i Danmark
i en uge; siden kommer eleven fra Danmark og følger undervisningen og hverdagen i Slesvig.
Onsdag, den 8. november skal F7 og
F8 i biografen for at se den danske film
„Når solen skinner“. det er led i Buster-filmfestivallen arrangeret af Skoleforeningen.
Den naturvidenskabelige profilklasse
på 12. årgang med klasselærer Katrin
Fritzsche har vundet en pris på 2.000
euro for deres bidrag til Interreg-projektet PaNaMa (arbejdsmarkedsperspektiver for naturvidenskab og matematik).
Klassen har arbejdet med et innovativt
energikoncept og har formidlet resultaterne i form af en udstilling, som nu
går på turné. Marc Wilken fra Leibniz
Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften overrakt prisen på en fællessamling på A. P. Møller Skolen den
7. november. Læs mere på https://www.
shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/preis-fuer-nachhaltigen-klimazirkus-id18267486.html

danske efterskoler, som fortalte om deres tilbud til 9. årgang.
Mandag, den 13. november ventede der
eleverne på 7. og 8. årgang en særlig
start på skoledagen: I forbindelse med
arrangementet „Morgengry“ læste lærerne højt for dem.
I uge 46 arbejder alle elever på 12. årgang med den obligatoriske skriftlige
opgave i historie og/eller dansk.
I uge 47 og 48 skrives der terminsprøver
i fællesskolen på 9. og 10. årgang.
Onsdag, den 22. november gav MGK
Syd fra Sønderborg Musikskole koncert
for gymnasiets musikhold.
I uge 48 og 49 skriver 13. årgang prøveeksamen i profil- og kernefag. Desuden afholdes der prøveeksamen i den
mundtlige eksamensdel i engelsk for
13.1.
Tirsdag, den 28. november streames kl.
19.00 igen et direkte foredrag fra Aarhus Universitet til A. P. Møller Skolen.
Denne gang er emnet „spejlbilleder og
molekyler“.

Torsdag, den 9. november holdt fællesskolen elevfest på A. P. Møller Skolen.

I dagene 29. november til 1. december
får A. P. Møller Skolen besøg fra en
gymnasieklasse Herning Gymnasium.
Det er led i eleveudvekslingen mellem
de to gymnasier.

Fredag, den 10. november havde A. P.
Møller Skolen besøg af en håndfuld

Den 30. november og 1. december finder den årlige elevudveksling med Tør-
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A.P. Møller Skolen
ring Gymnasium sted. En klasse fra
Tørring besøger 12.2 på A. P. Møller
Skolen, hvor eleverne arbejder sammen
om emnet: „Reformation - hvad rager
det os?“
Fredag, den 1. december afholdes den
traditionelle juleklippedag på A. P. Møller Skolen, hvor fællesskolen og gymnasiet fremstiller julepynt, julehygger
og gør hele skolen klar til julemåneden. Kantinen serverer æbleskiver, og
der spilles julemusik og vises julefilm i
klasserne.
Den 6. december blev den traditionelle
fælles julekoncert for de danske institutioner og foreninger i Slesvig afholdt.
Her medvirkede også A. P. Møller Skolens luciapiger og kor.
A. P. Møller Skolens store julefest afholdtes torsdag, den 14. januar fra kl.
17.00. Her bød koret og Luciapigerne
på optræden, fællessang, og klasserne
solgte alskens godt til ganen og julegaver. Over 400 elever, forældre og pårørende fandt vejen til hygge på årets store
julefest i skolens aula.
Fredag, den 15. december, får A. P.
Møller Skolen besøg fra de danske børnehaver i Slesvig-området. Her tager
den æstetiske klasse på 12. årgang imod
og underholder og danser om juletræet.
Kantinen serverer traditionen tro æbleskiver.
Onsdag, den 13. december afholdes en
brobygningsdag for F10-eleverne på de
53/2018

afgivende skoler, som efter sommerferien søger ind i gymnasiet på A.P. Møller
Skolen.
Den æstetiske profilklasse på 13. årgang
benyttede den store julefest til at indsamle gaver og kontante bidrag, som går
til projektet „Kinderaugen zum Leuchten bringen“. Klassen fik indsamlet 500
euro, som anvendes til at indkøbe julegaver. Gaverne gives juleaften til børn,
som er indlagte på hospitaler i julen.
Dansk Skoleforening for Sydslesvigs
styrelse har valgt og ansat Thomas Lodberg Christensen som ny afdelingsleder
for fællesskolen på A. P. Møller Skolen.
Thomas tiltræder stillingen den 1. februar 2018.
Fredag, den 22. december, kl. 8.00 afholder A. P. Møller Skolen den traditionelle juleafslutning i Domkirken.
Tirsdag, den 9. januar afholdes der en
brobygningsdag for eleverne på 10. årgang på A. P. Møller Skolen, som påtænker at fortsætte i gymnasiet efter
sommerferien.
Onsdag, den 10. januar, kl. 19.30 afholdes infoaften for alle forældre og elever
på 10. årgang i gymnasiedistriktet og
efterskoler, som ønsker at fortsætte i
profilgymnasiet på A. P. Møller Skolen
efter sommerferien.
I tiden 10.-16. januar gennemføres der
en projektuge for hele fællesskolen. I
samme tidsrum gennemføres projektSide 37

A.P. Møller Skolen
opgaverne for alle elever på 9. årgang.
De munder ud i et praktisk. skriftligt og
mundtligt produkt, som de skal op til
eksamen i senere på måneden.
Vintermånederne er mørke, og mange
elever savner lys for at komme op i omdrejninger. Vintervejret kan skolen ikke
gøre noget ved, men lyset. A. P. Møller
Skolen har således etableret en lyshule, hvor der er opsat fire store kunstige
lyskilder, som skal skabe lysindtryk og
lysne stemningen hos vinternedtrykte
elever og medarbejdere.
I uge 3 er hele 12. årgang i virksomhedspraktik, hvor de skal skrive en opgave
om den virksomhed, de opholder sig i.
I uge 4 starter en ny omgang med læsebånd i fællesskolen, hvor eleverne hver
dag læser i en bog.
Tirsdag, den 23. januar holdt den danske musikgruppe „Goin‘ Back to New
Orleans“ koncert for fællesskolen.

Mandag, den 29. januar orienterer Syddansk Universitets studenterambassadører om bacheloruddannelser.
Den 29. og 30. januar gennemføres projekteksamenerne på 9. årgang og for enkelte elever i F10.
Onsdag, den 31. januar deltager hele
F8 i arrangementet „SpitzeSeinEvent“ i
Flensborg.
Onsdag, den 31. januar gennemføres
der et fælles arrangement for alle de naturvidenskabelige profilklasser på A. P.
Møller Skolen inkl. overnatning.
Torsdag, den 1. februar får A. P. Møller
Skolen igen besøg af det Rullende Universitet. En snes studerende fra Aarhus
Universitet overtager denne dag al undervisning i gymnasiet.
I uge 6 orienteres fællesskolens elever
om AIDS og prævention af samme.

SLESVIG ROKLUB

Motionsroning · Ergometerroning · Kaproning · Rygtræning · Svømning+Volley · Ungdomsroning

b.dk

oklu
www.slesvig-r

Træning:
Kontakt:
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mandag, onsdag og fredag kl. 18.00 Am Luisenbad 6 i Slesvig
Lejf, tlf. 04621 - 24867
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Hiort Lorenzen Børnehave
Nyt fra Hiort Lorenzen Børnehave
Den dejlige juletid er slut og nu nærmer
foråret sig. Juletiden har været fyldt med
klip og klister, hygge, synge, høre på julehistorier og vores dejlige julefest. Året
er startet og vi er kommet godt i gang.
Vi har holdt fastelavnsfest og børnene
har klippet og pyntet op i børnehaven.
I februar har vi haft et fælles projekt
med alle stuer. I år var temaet H.C. Andersens eventyr.
I næste udgave vil vi fortælle mere om
forløbet.
Skoleforeningen har i samarbejde med
forskellige daginstitutionsleder udarbejdet en folder om ”Kost- og sundhedspolitik” som alle børn har fået med hjem.
Kost og sundhed spiller sammen og har
betydning for barnets sundhed og trivsel. Hjemmet og dagtilbuddet er et af de
steder, hvor barnet på en naturlig måde
udvikler hensigtsmæssige kostvaner og
generel sundhedsadfærd, som er med til
at styrke barnets mestring af dets egen
sundhed.
I Hiorten bestræber vi os på i samarbejde med forældrene, at børnene udvikler
hensigtsmæssige kostvaner. En børnehavedag er som en lang arbejdsdag,
hvor barnet har brug for masser af energi. Her spiller en sund madpakke en stor
rolle. Børn starter med at spise det, de
kan lide og kender, og prøver først derefter noget nyt.”
Derfor er det en god ide at inddrage
børn i madlavningen. Det kan få kræsne børn til at spise mad, som de tror, de
ikke kan lide.
53/2018

Det sociale spil omkring måltidet har
indflydelse på, hvad børnene spiser og
er forskelligt i daginstitutionen og hjemmet
Da børnehaven har en åbningstid på 9
timer, har vi et medansvar for at børnene
får en ordentlig kost. Om morgene spiser børn deres medbragte frugt/grønt og
til frokost deres medbragte madpakke.
Over middag byder børnehaven på mysli, havregryn, cornflakes eller knække,
grønt og frugt.
Vi oplyse gerne om sund kost og give
inspiration til, hvordan en god madpakke kan se ud, hvis man har brug for dette.
Man skal være forsigtig med at give
børn mad med for høj sukkerindhold.
De får meget energi af sukkerting (som
eksempelvis mælkesnitte), men denne
energi går hurtigt væk igen og gør børnene først urolige og dernæst slappe og
trætte, så de ikke er klar til at lære nyt.
Da vores dagligdag er fyldt med læring er en god madpakke, bevægelse og
sundhed med til, at børn er klar til ny
læring.
Mange hilsner
fra Hiort Lorenzen Børnehave

Side 39

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

Du har visioner og drømme? Vi har løsninger!
Så ring til os
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SSW Slesvig By
Kære medlemmer, kære venner
Nu gælder det – på alle vores (og forhåbentlig også på jeres) huskesedler står
der:
”Kommunalvalg i Slesvig Holsten den
6.mai 2018!”
Kandidaterne står parat, vores valgprogram er på vej, giveaways er bestilt,
valgboderne efterset og en masse diskussionsemner grydeklar. Men... vi er
langt fra at kunne sætte os tilrette på stolene i byrådssalen. Vi har endelig brug
for jer allesammen!
I den kommende valgkamp vil vi kunne mødes på mange forskellige steder
rundt om i byen. Husk at komme forbi, støt vores målsætninger for en aktiv
mindretalspoltik og vær med til at Slesvig bliver til en attraktiv, konkurrencedygtig og behagelig by at bo i.
Vi tager fortsat meget gerne imod nye
udfordringer og ideer – kom til valgboderne, ring os op eller send jeres ønsker
og forventninger til gottorp@ssw.de.
Og engang til …..hele mindretallet er
opfordret til en fremad - og målrettet
internt oplysningsarbejde om SSW´s
opgaver og muligheder. Medlemmer,
venner og ansatte kan med deres stemme for SSW sikre deres egen fremtid i
mindretallet og dennes organisationer.
Desuden kan en bred opbakning, også
for vores medlemmer og venner i de andre kommuner, i Slesvig Flensborg amt
og hele landsdelen, kun være til gavn for
mindretallet i Sydslesvig. Støt SSW´s
53/2018

kommende valgkamp og sæt kryds ved
SSW til valget!
Tiden går nærmest alt for hurtigt, men vi
vil være velforberedt til de kommende
udfordringer. Jeg går ud fra, at vi efter
valget kan invitere til en ”valgevaluerings grillaften” på Slesvig Hus.
Husk – vi holder Generalforsamling
Mandag den 5.3.18 kl. 19.00
på Slesvig Hus, lille sal
Michael Ramm
SSW Slesvig by
Vores kommunalvalg kandidater 2018 for Slesvig by:
Peter Clausen, Kirsten Nielsen, Michael
Ramm, Bernd Barz, Gisbert Vosgerau, Marion Barz, Kaj Michael Nielsen,
Rainer Wittek, Jan Lübker, Harry Heide,
Hans Jürgen Braun, Karen Gade Jacobsen Stavnsbo
Zur Kommunal- und Kreistagswahl
am 6. Mai
bietet der SSW für seine Mitglieder
einen Fahrdienst zum Wahllokal an.
Kirsten Nielsen, 0151 56621510
Bernd Barz, 0152 26224135
Peter Clausen, 0151 70081733
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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

