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Nu lyser løv i lunde,
Grønt ligger Danmarks land
imellem blanke sunde,
et skjold med sølverrand.
Frugtblomsters hvide pletter
det rige, grønne felt,
mens højt de lyse nætter
slår ud sit sommertelt.
Carl Nielsen

Kære læsere af Slesvig Avis
Foråret kom kraftigt i al sin mangfoldighed efter en lang vinter.
Mangfoldighed finder du også i denne udgave af Slesvig Avis.
Højdepunktet er selvfølgelig vores fælles Årsmøde den 1. - 3. juni.
Vær med til at styrke din forening og vær en del af det danske mindretal.
Vi ønsker alle en god sommer.
Med venlig hilsen
Kaj-Michael Nielsen

Omslagssiden:
Årsmødeplakat 2018 tegnet af Timo Essner

Deadline Slesvig Avis
Udgave
Nr. 55
Nr. 56
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Stof til følgende måneder
oktober og november
december, januar og februar

afleveres senest den
1. september
1. november

Side 3

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
et godt årsmøde
og en god sommer!

54/2018

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Nyt fra biblioteket

Sommerlukket

Slesvig Bibliotek har sommerlukket fra fredag den 13. juli til mandag 13. august, hvor biblioteket åbner kl. 11.
Så sørg for at låne din ferielæsning og rejseguides inden!
Bestil din ”Turen går til”… allerede nu! Vi har rejsebøger om næsten alle lande.
Hvis du ikke kan undvære os og har brug for, at hente eller aflevere bøger i ferien, kan du benytte dig af Flensborg
Bibliotek, som holder åbent hele sommeren.

Årsmøde 2018

Du finder os på Årsmødepladsen søndag den 3. juni, hvor vi holder med en af vores bogbusser!

Slesvig Bibliotek
Bismarck Strasse 18a
24837 Schleswig
Telefon 04621-988054
www.dcbib.dk
slesvig @dcbib.dk
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
GUDSTJENESTER
Søndag den 3. juni
1. s. e. trin. – Lk. 12,13-21
Gottorp Slotskapel
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Årsmøde
Søndag den 10. juni
2. s. e. trin. – Lk. 14,25-35
Kolonistenhof *)
Kl. 11.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 17. juni
3. s. e. trin. – Lk. 15,11-32
Nybjernt
Kl. 10.30: Bo Nicolaisen og N. H. Olesen
Sommertræf *)
Søndag den 24. juni
4. s. e. trin. – Mt. 5,43-48
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 1. juli
5. s. e. trin. – Mt. 16,13-26
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 8. juli
6. s. e. trin. – Mt. 19,16-26
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 15. juli
7. s. e. trin – Mt. 10,24-31
Kl. 10.00: Johannes Pfeifer,
Bo Nicolaisen og Niels Henrik Olesen
Dansk-tysk menighedstræf *)
Søndag den 22. juli
8. s. e. trin – Mt. 7,22-29
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
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Søndag den 29. juli
9. s. e. trin – Lk. 12,32-48
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
SOMMER 2018
Søndag den 5. august
10. s. e. trin – Mt. 11,16-24
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 12. august
11. s. e. trin. – Lk. 7,36-50
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 19. august
12. s. e. trin. – Mt. 12,31-42
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 26. august
13. s. e. trin. – Mt. 20,20-28
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 2. september
14. s. e. trin. – Johs. 5,1-15
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 9. september
15. s. e. trin. - Mk. 7,31-37
Kl. 10.00: Witold Chwastek, prædikant
Morten Mortensen, liturg
”Kanzeltausch” med efterfølgende
samvær *)
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 henvendelse til
pastor Niels Henrik Olesen.
54/2018

Slesvig og Omegns Danske Menighed
Gudstjenesternes adresser
i Sydslesvig og omegn er:

Bornbarg 11 i Neu Duvenstedt ca. 10 km.
nord for Rendsborg.

Ansgar Kirke, Bismarckstr. 18a, Slesvig
Gottorp Slotskapel, Gottorp Slot,
Hærvejshuset i Skovby (Schuby),
Neukrugerweg 11a,
Dansk Forsamlingshus, Neuer Weg 5,
Nybjernt
Die Dreifaltigkeitskirche, Schulberg 15,
Slesvig

Der vil være en varm grill til rådighed, men
deltagerne medbringer selv en kurv med
frokost og drikkevarer efter eget ønske.
Der vil pr. person blive indsamlet 2 €, som
går til ”Kirkens Diakoni” i Rendsborg.
Velkommen i det grønne!

Årsmøde
Søndag den 3. juni kl. 10.00
er der som indledning til årsmødet gudstjeneste i Gottorp Slotskapel. Senere er der
optog igennem byen til pladsen ved A. P.
Møller-Skolen, hvor det festlige årsmødeprogram afvikles. Se SSF’s annoncering af
programmet.
Historisk vandring
Tirsdag den 5. juni kl. 18.30
Lektor Jesper Bolund Nielsen har taget
imod opfordringen til at følge sine historiske byvandringer op med et foredrag om
de gottorpske hertuger med titlen:
”Da Danmark-Norge blev regeret fra Gottorp”.
Vi mødes foran slottets hovedindgang,
men hører foredraget udenfor i slottets
omgivelser Der er ikke tilmelding til
foredraget, men tilsagn om interesse modtages gerne.
Kolonistenhof
Søndag den 10. juni kl. 11.00
inviterer de danske menigheder i Rendsborg, Egernførde og Slesvig til gudstjeneste og samvær i de smukke omgivelser
i Kolonistenhof, som ligger på adressen
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Sommertræf i Nybjernt
Søndag den 17. juni kl. 10.30
fejrer vi gudstjeneste i de dejlige sommerlige omgivelser i Nybjernt med efterfølgende grillmad, kaffe og hyggeligt samvær.
Der er tilmelding til det efterfølgende
arrangement på fremlagt liste i Ansgarhuset eller ved direkte henvendelse til
Niels Henrik Olesen.
Dansk-tysk menighedstræf
Søndag den 15. juli kl. 10.00
inviterer vi gæster fra de tyske menigheder i Slesvig til gudstjeneste og til samvær sammen med os i den tidligere skolegård bag kirken, hvor vi byder på grillmad
og på underholdning. Der vil blive sang,
hjemstavnshistorier på Platt og hyggeligt
samvær.
Tilmelding til Niels Henrik Olesen.
Besøg ved krigergravene
Onsdag den 25. juli kl. 14.00
I anledning af årsdagen for slaget på Isted
Hede 1850 aflægger vi et besøg
på kirkegården med de danske krigergrave på Mikaelisbjerg bag skolegården. Herefter vil der være kaffe og samvær
i Ansgarhuset.
Alle er velkomne.
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
September
Tirsdag den 11. september kl. 19.00
vil der være et aftenprogram om Ansgarskolen med fortællinger og billeder
fra dengang. Niels Henrik Olesen giver
et oplæg, hvorefter ordet er frit.
Onsdag den 19. september kl. 10.00
begiver vi os med bus til Maasholm ved
Sliens munding og til Kappel, hvor vi
skal spise middag. Eftermiddagskaffen
drikkes et sted langs Slien på tilbageturen om eftermiddagen.
Deltagelse koster 20 € og tilmelding
foregår ved i sommerens løb at skrive
sig på en liste fremlagt i Ansgarhuset.
eller ved direkte henvendelse til Niels
Henrik Olesen.
Medlemskab
Kirkens kasserer; Harald Braun, forvalter medlemsbidragene.
Bidrag indbetales til menighedens bankforbindelse: Unionbank,
BIC: UNBNDE21XXX,
IBAN: DE42 2152 0100 0003 0103 50
Spørgsmål vedrørende medlemsbidrag
rettes til Harald Braun.
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Kontakt
Formand for menighedsrådet
Tove Lerch
Christian-Albrecht-Strasse 93,
24837 Slesvig
Tlf. 04621 – 34 087.
Mail: Tovelerch@versanet.de
Kasserer Harald Braun
Ortland 16, 24857 Fahrdorf
Tlf. 04621 37 296 / 0152 24341922
Mail: braun-fahrdorf@web.de
Børne-, ungdoms- og sognepræst
Pastor Bo Nicolaisen
Tlf. +49 (0) 160 92411 652,
Mail: nicolaisen@kirken.de
Kontor: Bismarckstrasse 18a,
24837 Schleswig
Pastor Niels Henrik Olesen
Pastoratet, Bismarckstrasse 18a,
24837 Schleswig
Tlf. +49 (0) 15150198288 Mail: olesen@kirken.de
Træffes telefonisk tirsdag kl. 17-18,
onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11.
Mandag fri.
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Karlsson Vuggestue

Karlsson Vuggestue, Karlssonweg 28, 24837 Schleswig
Tlf.: 04621 48 11 200, www.karlsson-vuggestue.de
Det er i dag et vejr et dejligt vejr!
Efter en lang vinter er foråret endelig
kommet til Slesvig! Vi her i Karlsson
Vuggestue har udnyttet de første solskinsdage til at gøre vores højbede klar
og så forskellige planter i dem!
Hvert team har to højbede (et højbed
per stue), yderligere har hver så op til
to store blomsterpotter, som vi har sået
ærter i!
Højbede satte vi op sidste år, så det er
først anden gang vi har mulighed for at
fylde dem med planter!

at så og vande højbedene efterfølgende.

I år har Team Orange (Gul og rød stue)
besluttet sig for at plante forskellige
krydderier i det ene af højbedene. Vi har
med valgt at så krydderier da de dufter
og smager, så børnene får sanse oplevelser ved at lugte og smage dem. Vi har
bl.a. sået mynte, citronmelisse, timian,
oregano og dild. Børnene hjalp til med

I startet af 2018 blev der i Karlsson
Vuggetue afholdt et loppemarked, hvor
forældrene havde mulighed for at sælge
og komme sammen. Der blev solgt kage
og kaffen, gevindsten der fra kom Vuggestuen til gode.
Vi siger mange tak til alle dem der har
støttet op omkring arrangementet!
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I det andet højbed har vi valgt at så græskar (Hokkaidos), som vi så kan spise i
efteråret, når græskar tiden er over os!
Først blev de sået en bakke, så de kunne
blive lidt større inden de blev plantet ud
i højbedet!
Børnene har på hvert deres niveau været med i hele processen og vi glæder os
til at se om det hele lykkes som vi har
tænkt os det!
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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

Side 10

54/2018

Frederiksberg Daginstitution
Så er Frederiksberg Daginstitution fyldt
op. Efter godt tre år som vi nu har eksisteret her i Erikstr. er vi for første gang
helt fyldt op på både godt og ondt. Godt
selvfølgelig fordi vi er sat i verdenen for
at huse børn og give dem en dagligdag
med udvikling og trivsel. Ondt fordi det
fra nu af betyder, at der er en venteliste
og den luksus at vi havde en institution
i Slesvig og omegn, hvor man kunne få
en plads, uanset hvor sent man var på
den, er forbi.
Frederiksberg Daginstitutions fremgang
i børnetallet gik en del langsommere
end håbet og forventet. Årsager hertil er
sikkert mange, men skyldes nok hovedsagelig vores beliggenhed.
Der fuld fart i udviklingen af vores
pædagogiske arbejde. Vi arbejder fortsat med en funktionsopdelt struktur,
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som giver optimale betingelser for barnets egen initiativ for læring. Det tætte
samarbejde med forældrene omkring
deres barns trivsel og udvikling står i
permanent fokus. Vi føler at vores institutions brugere, børn og forældre samt
personale fylder hele huset med deres
individualitet og farvelægger institutionens kultur med deres forskellighed.
Vi er indgået i et samarbejde med omegnens øvrige institutioner som vi bidrager
til og drager nytte af. Vi har været med
til en ”Gadefest” hvor vi synligjorde os
som en del af bydelens liv. Så at sige,
er Frederiksberg Daginstitution i udvikling sammen med brugere om omegn og
blomstrer som en del af det sydslesvigske mindretal midt i det sydlige Slesvig.

Side 11

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
I januar måned holdt vi overnatning med 20 første klassebørn i huset. Hotdogs, skattejagt og fælles
aftenhygge stod på programmet. I april fik anden og tredje klasse børnene lov til at overnatte i huset,
hvor 28 børn var med. ”Currywurst med pommes frites”, geocaching og fælles aften hygge stod på
deres dagsorden. Disse to arrangementer er blevet til en fast tradition her i huset, som børnene med
stor glæde og begejstring deltager i. Endvidere tilbyder vi ugentlige ture ud af huset. Frøruper Berge,
Borgwedel, stranden og andre steder i omegnen er populære udflugtsmål, som rigtig mange børn gerne tager imod. Aktiviteter i SDU´ s træningshal og i Hiort Lorenzen skolen gymnastiksal bliver også
taget flittig imod af børnene. Vi er lige startet med et forløb, hvor vi introducerer børnene for Jiu Jitsu.
Det er en uddannet instruktør, som understøtter os i det. Yderligere tilbyder vi aktiviteter i huset som
bordfodbold, bastle, spille på Xbox en og mange flere aktiviteter, som ungerne frit kan benytte sig af.
Personalet på institutionen har været i gang med, at udarbejde en mad og kostpolitik, den er færdig og
ligger på vores hjemmeside. S
idst vil vi lige nævne, at vi også i år tilbyder en kolonitur til Danmark. Denne gang kører vi til Alsborg
på Als i den femte sommerferieuge. Vi håber på rigtig mange glade deltagende børn og glæder os til
en masse spændende oplevelser.
Vi er på nuværende tidspunkt i fuld gang med at modtage optagelsesformularerne, fra de kommende
børn, der starter efter sommerferien på Børne- og Ungdomshuset. Vi glæder os rigtig meget til at byde
de nye velkommen.
Afslutningsvis vil vi ønske alle vore børn, forældre, bedsteforældre og øvrige læsere en rigtig varm,
solrig og god sommerferie.
Hilsen Slesvig Børne- og Ungdomshus
54/2018
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Spejdergruppen
VELKOMMEN TIL SPEJDERNE
SPEJDERLIV - ET LIV MED INDHOLD
Vores nye minier er faldet godt
til. Det er dejligt
at se, hvor hurtig
de er blevet en
del af gruppen.
Lidt pudsigt er, at
de alle sammen
kommer fra Gottorp Skolen. Når
de nye minier får
deres uniform og
bliver en del af
gruppen er det en
fornøjelse at opleve, at de tidligere små minier, pludselig er blevet de store. Hvordan
de hver især har udviklet deres kompetencer
og fundet deres plads i banden. At det nu er
dem, der viser vej for de nye. Nu er vi godt
i gang med at lære dem knob og andre spejderting. På gruppeturen kunne alle der var
med, lave dolkebevis. I mandags repeterede
vi teorien og skar et stort fad med gulerødder, agurker og æbler – selvfølgelig med
dolken- til os selv, men delte resterne med
de andre.
I februar 2019 modtager minigrenen igen
børn fra anden og tredje årgang. Vi håber
selvfølgelig, at det så igen vil blive børn fra
begge skoler.
Da troppen i marts måned var til Ranger
Challenge i Ree Park Safari, var vejrguderne indstillet på vinter. Det var en særdeles
kold tur, især for lederne, da de skulle sove
i telt, mens spejderne sov indenfor. Men
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alligevel var det igen en stor oplevelse, at
være de vilde dyr så nær.

På vores gruppetur i april fik vi stor opbakning af nogle forældre, der stod for madlavningen til hele gruppen og hjalp ved
aktiviteter. Vi er meget taknemmelig over
den hjælp, da vi ellers har svært ved at komme på fælles tur. Samtidig giver sådan en
tur forældrene eller andre hjælpere en lille
fornemmelse af, hvad det vil sige at være
spejder. En sidegevinst er, at det er gratis at
hjælpe, men man får masser af super gode
oplevelser.
Gruppeturen bød på en masse aktiviteter
for alle gruppens spejdere. Blandt andet var
børnene ude at
klatre på Tydals
fantastiske klatrevæg, de var
ude for at jage
spøgelser lørdag nat og ikke
mindst fik spejderne leget en
masse.
I starten af maj
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Spejdergruppen
var gruppen synlig ved Heim & Garten udstillingen i Levslund. De besøgende børn
kunne lave snobrød og popcorn over bål og
de kunne lave deres helt egen nøglering af
læder. Desuden solgte vi selvlavede træting
og tomatplanter. Også her, var der flere flittige forældre, der var søde med at hjælpe.
Overskuddet vil, som altid, udelukkende
komme spejderne til gode.
Inden påskeferien sagde vi farvel til Benny,
som fremover vil være leder i Rendsborg
gruppe, men han vil stadigvæk være en del
af gruppen, da han har stillet op og blev
valgt ind i grupperådet.

I september er der også igen Spejderhjælpsugen- spejderne vil stadigvæk gerne hjælpe ved havearbejde mm. hele efteråret igennem.
Mødetider:
Slesvig Spejdergruppens aktiviteter foregår
på vores spejdergrund, der ligger bag ved
SDU hallen i Husumer Straße 72.
Vi mødes hver mandag (ikke i ferien).
Mini og Junior flokken kl. 17.00- 18.30
Troppen fra kl. 17.15- 18.45.
Klanen møder hver anden uge fra
kl. 19.00.
Med ønske om en herlig varm sommer

Efter påskeferien kunne vi sige velkommen
til Annette og hendes børn, der kom fra Treja gruppe. Annette er sammen med Finn leder for troppen. Hendes 3 børn blev taget
godt imod ved ulvegrenen og i troppen.

CREATE_PDF4833905922666235310_2201956418_1.1.EPS;(45.00
x 45.00 mm);19. Jan 2011 13:00:49
Kirsten

Kommende datoer:
26.-27. maj vil minierne til ulveturnering i
Ellum/ Løgumkloster- selvfølgelig laver vi
vores helt egen sov ude nat i shelter eller
under åben himmel.
3. juni deltager hele gruppen i årsmøde optoget, nærmere informationer følger.
14. - 21. juli tager troppen og klanen på
sommerlejr til Knivsbjerg, Danmark.
21. - 23. september er der Korpsturnering
for alle tropsspejdere.

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
54/2018

Side 15

Begge terminer er allerede optaget.
Efteråret starter med
tirsdag 25. september 2018
kl. 19 i Ansgarsalen
Hyggeaften med foredrag.
Helga Light-Braun som forhenværende
skoleinspektør på Gottorp skolen fortæller om ”Mit liv med Gottorp Skolen” med musikledsagelse af Dorte og
Natascha.
Foreningen serverer kaffe, te og lidt
godt til.
Kom og vær med til en hyggelig aften.
Tilmelding til Karin, tel. 26919
eller Inge, tel. 5921
Side 16
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Kl. 7.00 Afgang fra Slesvig fra Schleihallenparkplatz
Ved Ejerbavnehøj er der pause med formiddagskaffe. Turen gennem det skønne søhøjland fortsætter til Gl. Ry flyveplads og Gl. Ry Mølle og videre til
Himmelbjerget. Her spiser vi til middag. Efter en gåtur op til toppen af Himmelbjerget med dens flotte udsigt venter
der kaffe og æblekage på os. Videre går
det til Silkeborg, her er der fritid til individuelt at se på byen. Vi kører derfra
kl. 17.00 og regner med at være hjemme
igen ca. kl. 20.30. Foreningen ønsker
en god tur.

TI

INDER

med Preben Holl som guide
06. eller 13. juni 2018

N AF AK

KV

Informationer om
Turen til Himmelbjerget og Silkeborg

GE

E

DSH - Foreningen af Aktive Kvinder

IN

SY

I
DSLESVIG

Aktive Kvinder i Sydslesvig tilbyder
25.- 28.oktober 2018
en fantastisk 4-dages tur til Misdroy/
Polen med udflugter og guidet rundvisning til Stettin og Usedom med dens
”Kaiserbäder” Ahlbeck, Heringsdorf og
Bansin samt til Swinemünde.
Der er et par enkelte frie pladser endnu.
Har det vækket interesse, så ring til
Karin, tel. 26919 for at få nærmere
oplysninger. Tilmelding foregår efter
”først-til-mølle-princippet”.
Kurser
Foreningen arrangerer igen 2 kurser
begge på Hiort Lorenzen Skolen
Afspændingsgymnastik med Annett
Rabenow
Start torsdag 6. sept. 2018 kl. 18.00.
Porcelænsmaling
Start tirsdag 11. sept. 2018 kl. 18.00
Tilmelding til begge kurser foregår på
første kursusdag.
Aktive Kvinder ønsker alle en dejlig
solrig sommer.
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Hiort Lorenzen Skolen

Mange aktiviteter på
Hiort Lorenzen Skolen
Skolens Forårsfest er blevet flyttet til
midten af junimåned, da skolens Samarbejdsråd gerne ville have besøg af
Jesper Falch igen.
Vi glæder os meget til en dag fuld
med fart og ikke mindst forskellige
stomp-rytmer.
Det er helt utroligt, så hurtigt et skoleår
går; vi er allerede så småt i gang med
planlægningen af det næste skoleår!
Fra skolens scrapbog
Skolens emneuge med emnet ”Natur” er
i fuld gang, og vi har bare været så heldige med vejret.
Eleverne er blevet delt ind på forskellige værksteder og alle har 6 undervisningstimer hver dag; også de helt små.
Skoledagen starter med en fælles morgensang, hvor vi hver dag synger ”Vi vil
plante et træ”, hvilket vi så også gør.
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1. + 2. årg. er blevet fader til
et mirabelletræ
2. + 4. årg. er blevet fader til
et blommetræ
5. + 6. årg. er blevet fader til
et ”Nashitræ”
Målet med emneugen har bl.a. været, at
eleverne skulle få styrket deres motivation, nysgerrighed og begejstring i tæt
kontakt med naturen.

Side 17

Hiort Lorenzen Skolen
Skolens kalender fra juni – september 2018
			
juni
01.-03. Årsmøde – Skolen sælger crepes igen i år.
2018 04.-08. KIM, HS sammen med 6.a og 6.b på lejrskole
07.
4. årgang cykelprøve
		
14:00 – TB møde
11.-15. Karaktermøder / Al frivillig musik aflyses
13.
Semifinale atletikstævne
14.
3.a og 3.b får besøg af deres venskabsklasse fra Odense
		
14:30 – 20:00 KS og TB skoleledermøde
19.
13:15 møde i skolens Pædagogiske Råd
20.
Finale atletikstævne
		14:15 TB møde
		
16:30 FORÅRSFEST / SOMMERFEST
26.
SH, NK samt 5.a og 5.b på bondegårdsbesøg hele dagen
27.
15:00 TB møde
29.
Karakterbøgerne udleveres
		
		
		
juli
02.
Sommerudflugt for hele skolen
2018 04.
5.a uddannes til skolepatrulje
05.
5.b uddannes til skolepatrulje
06.
Sidste skoledag
07.-17/8
Sommerferie
		
		
august 20.
Første skoledag efter sommerferien
2018 21.
9:00 Indskoling 1. kl.
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Hiort Lorenzen Skolen
Skolens fællesrådsrepræsentanter, skolekredsbestyrelse og samarbejdsråd
i skoleårene 2017 - 2020
Tina Besse, formand
Samarbejdsrådet:
			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. 19.00
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
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Gottorp Amt
Gottorp Amt inviterer til

Skt. Hansfest
fredag den 23. juni 2018 fra kl. 18.00
ved Mysunde Bådhus
Missunder Fährstr./Margarethenwall, 24864 Brodersby
Båltale ved fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen.
Stort bål. Der kan købes grillmad og drikkevarer.
Der er gratis entré.

Mindretallets store danske kulturforening
Den danske hverdag i Sydslesvig leves i SYDSLESVIGSK FORENING

BØRNETEATER SKOLEKONCERTER KLASSIK MUSIK
FAMILIEKONCERTER
ROCK POP JAZZ ÅRSMØDER
FOREDRAG TEATER BALLET OPERA FILM +++ +++ +++

KULTUR TIL STORE OG SMÅ
Billetter online

Se mere på www.syfo.de
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Gottorp Amt
Djævelske danse &
festlig folklore
Fr 21.09.2018 • 20:00
A.P. Møller Skolen, Slesvig
Dirigenten Simon Gaudenz tager os en tur til Frankrig og Ungarn med musik, der indbyder
til både at lade tanker flyve, drømme og føle. Med den unge virtuos Eric Silberger som violinsolist i Ravels ’Tzigane’ samt Chaussons ’Poème’ bliver der også mulighed for at opleve
ægte sydlandsk temperament med en solist, som både er prisvinder i den XIV Tjajkovskij
konkurrence og 2011 i Michael Hill Internationale violinkonkurrence. Eric Silberger spiller på
en fin italiensk mesterviolin af J. B. Guadagnini fra 1757, som er udlånt til ham af Sau-Wing
Lam Collection.

Kurt & Kirsten
On 26.09.2018 • 20:00
Slesvighus, Slesvig
Kurt og Kirsten er lykkelige. De falder på knæ for hinanden og lover hinanden højt og
helligt at blive skilt efter 30 års ægteskab. De er enige om beslutningen. Boet skal deles og ringene returneres - og så skal de have taget et skilsmissebillede. Men kan
man overhovedet forlade hinanden efter 30 års samliv? Er der noget, der hedder lykkelige skilsmisser? Og kan man blive skilt for at genoplive ægteskabet? Forestillingen har både tragedie og absurd komedie i sig - den handler om kærlighed på godt
og på ondt - og om at opdage hinanden på ny.
Sonja Oppenhagen og Henrik Koefoed spillede sammen første gang i efteråret 1981 i “Roserne Bryder Ud”, som prinsessen og prinsen, der ikke måtte
få hinanden. De to skuespillere har spillet sammen mange gange siden, men
nu mødes de igen, 37 år senere, i et lidt slidt ægteskab.

Billetter: ssf-billetten.de • Sekretariatet, tlf. 04621-23888 fra den 7.6.2018
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Slesvig og Frederiksberg
Årsmødelørdag den 2. juni 2018 kl. 15.00 – 17.30
Motto: Velkommen til Sydslesvig
Program:
•
Spejderorkestret spiller fra 14.30 til 15.00
•
Fanen bæres ind til musik
•
Velkomst
•
Talere fra DK ved
Formand for Sydslesvigudvalget Anni Matthiesen, MF (V)
Formand for Grænseforeningen Jens Andresen
•
Hiort-Lorenzen Skolens kor
•
Ungdomstalere fra AP Møller Skolen
•
Bugtaler / tryllekunstner Sven-Ulf Jansen
•
Skoleleder Gottorp-Skolen Morten Meng
Børneunderholdning i mødelokalet Slien:
Kathrin Berndt, Immi Nikolaus, Anne Hofmann
•
bygge med lego
•
lave buttons
•
få lavet hårpynt
•
tegne
•
spille spil
Cafe: kaffe/the – sodavand - kager – boller – pølser
Vi modtager gerne kager til vores buffet meld dig hos Helga 04621 37296
senest fredag den 1. juni.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Frederiksberg
Årsmødelørdag på Slesvighus den 2. juni
For 3. gang inviterer de to SSF distrikter i Slesvig til en hyggelig
eftermiddag i gården ved Slesvighus.
Vi håber, mange af vore medlemmer kigger forbi for at støtte op om
det lokale arbejde.
Spejderorkestret spiller, mens man køber kaffe og kager fra kl. 14.30.
På programmet fra kl. 15.00: en taler fra Danmark, Hiort-Lorenzen
Skolens kor, ungdomstalere fra A. P. Møller Skolen,
bugtaler/tryllekunstner og skoleleder fra Gottorp-Skolen Morten
Meng holder den lokale tale.
Der vil være aktiviteter for børnene i mødelokalet Slien, hvor Kathrin,
Immi og Anne tilbyder leg med lego, lave buttons, få lavet hårpynt,
tegne og spille spil.
Arrangementet kan ses som opvarmning til søndagen på A. P. Møller
Skolen.
Grillhygge fredag den 22. juni fra kl. 19.00
Dagen efter den længste dag i året - sommersolhverv - mødes
vi i gården ved Slesvighus – eller i den lille sal ved dårligt vejr.
Bestyrelsen stiller grill, borde og bænke frem.
Lækkert grillkød og pølser, hjemmelavede salater, flute og
drikkevarer bliver der også sørget for.
DU/I skal bare møde op med godt humør og god appetit.
Det koster 5 € for medlemmer og 10 € for andre.

S O M M E R P A U S E – I ønskes alle en rigtig dejlig solrig sommer
Guidet tur på Freiheit med Harry Heide
Ja, det er rigtigt, at Aktive kvinder havde et tilsvarende
arrangement i april – men ikke alle interesserede kunne
deltage – derfor denne gentagelse.
Vi mødes fredag den 14. september kl. 15.00 foran
hovedindgangen til A.P. Møller Skolen.
Harry fortæller om de aktuelle planer for teater og hotel –
vi ser også på møllen Nikola.
Vi drikker kaffe i Omas Kaffeestübchen for egen regning.
Arrangementet varer ca. 2 timer.
Tilmelding senest tirsdag den 4. september til
Sekretariatet (04621 23888) eller til Helga (04621
37296).
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Gottorp Amt

FRILUFTSMØDE
Søndag den 03.06.2018
på A.P. Møller skolens område
Fjordallee 1, Slesvig
kl. 10.00
Gudstjeneste i
Gottorp Slotskirke,
v. Niels Henrik Olesen
kl. 12.45
Koncert ved alle orkestre foran
Slesvighus, Lolfod 89
kl. 13.00
Optog fra Slesvighus med
Slesvig Spejderorkester,
FDF-orkestre, medvirkende
grupper og årsmødegæster fra
Rendsborg/Egernførde amt og
Gottorp amt
til
FRILUFTSMØDET
på A.P. Møller Skolens område,
Fjordallee 1, Slesvig
(Ruten for optoget er på
3 kilometer og vil gå igennem
Lollfuss, Postr., Königsstr.,
Plessenstr., Am Hafen,
Knud-Lavard-Str., Auf der
Freiheit og Fjordallee)
Ud over institutionernes og foreningernes
tilbud om spisning, info, børneunderholdning og aktiviteter,
løbehjul-ralley, hoppeborg og
kæmperutschebane.
(lodtrækning for børn ca. kl. 17.10)

kl. 14.25
Flaghejsning og fællessang
„Der er et yndigt land“
Velkomst v. SSF-amtsformænd/-kvinder
Anne Mette Jensen og Petra Mohr
FDF Koncert
Fællessang „Genforeningssangen“
Koncert og show
ved Sønderborg Pipes & Drums
Hovedtale v. formanden for Folketinget,
Pia Kjærsgaard, DF
Hiort Lorenzen Børnehavens optræden
Hilsen ved landdagspræsident
Klaus Schlie, CDU
Stomp ved Heartbeatgroup
Hilsen ved Slesvig by´s borgmester
Dr. Arthur Christiansen
Flagoverrækkelse fra Danmarks-Samfundet til
Arns Herred Spejdergruppe
Hilsen ved forhenværende Generalkonsul
Henrik Becker-Christensen
Koncert med bandet „Activated“, DK
Ungdomstale
Lodtrækning for børn
Afslutning
Flaget tages ned Fællessang „Som en rejselysten flåde“

Tilbud:
Der vil være en Shuttle-Bus tilbage til
parkeringshuset ved ZOB, parkeringspladsen ved
det gamle teater, Schleistr. og Slesvighus
Ret til ændringer forbeholdt
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Slesvig
Venskabstur til Kerteminde
Sammen med SSF Flensborg
distrikt Centrum-Duborg-Vest
vil vi i år besøge vores
venskabsforbindelse
Nyborg-Kerteminde,

LØRDAG, den 4. august 2018.
Bestyrelsen i Kerteminde har tilrettelagt et fint program med lidt
Venskabstur til Kerteminde
kultur og hygge. Vi skal bl.a. se på Ladbyskibet og få en dejlig tur til halvøen
Hindsholm.
Sammen med SSF Flensborg distrikt Centrum-Duborg-Vest vil vi i år besøge vores
Turen koster 30 € venskabsforbindelse
for medlemmer
(SSF Slesvig overtager middagsNyborg-Kerteminde, LØRDAG, den 4. august 2018.
omkostningerne på 150 Dkr). Bussen kører fra Flensborg, så det ville være suBestyrelsen
i Kerteminde har tilrettelagt
et fint program
med lidt kultur ogInformahygge. Vi skal
per, hvis man kunne aftale
sammenkørsel
fra Slesvig
til Flensborg.
bl.a. se på Ladbyskibet og få en dejlig tur til halvøen Hindsholm.
tion angående afkørselstiderne kan ikke meddeles til nuværende tidspunkt.
30 € for medlemmer (SSF Slesvig overtager middagsomkostningerne på
Ankomst i Nyborg er Turen
ca. koster
kl. 12.00.
150 Dkr). Bussen kører fra Flensborg, så det ville være super, hvis man kunne aftale
Tilmeldinger stiles til
Sekretariatet
SlesvigInformation
(04621-23888)
inden kan
den
sammenkørsel
fra Slesvig tili Flensborg.
angående afkørselstiderne
ikke
meddeles
nuværende
tidspunkt.
Nyborg er ca. kl. 12.
1.7.2018. Det ville glæde
ostilat
se mange
af Ankomst
vores imedlemmer
deltage i turen.
Tilmeldinger stiles til Sekretariatet i Slesvig (04621-23888) inden den 1.7.2018. Det ville

glæde
os at se mange af vores
medlemmer
deltage i turen.
HUSK at angive Jeres
telefonnummer
ved
tilmeldingen!!!!

HUSK at angive Jeres telefonnummer ved tilmeldingen!!!!

Mexican-Cooking-Workshop

Efter vores succesfulde workshop med amerikansk mad fortsætter vi
vores workshoprække med mexicanske retter.
Vi mødes igen på A. P. Møller Skolen i Slesvig den 14. sept. 2018,
kl. 17:00. Vi tilbereder retterne i små grupper og nyder resultaterne
bagefter. Workshoppen er begrænset til 20 pladser, så her gælder
først-til-mølle-princippet. Det koster 10 € at deltage. Beløbet betales
Efter vores succesfulde workshop med amerikansk mad fortsætter vi vores
denne aften.
workshoprække med mexicanske retter.
Tilmelding inden den 31. august 2018 hos sekretariatet
(Tel. 04621-23888).
Vi mødes igen på A. P. Møller Skolen i Slesvig den 14. sept. 2018, kl. 17:00. Vi

Mexican-Cooking-Workshop

tilbereder retterne i små grupper og nyder resultaterne bagefter. Workshoppen er
begrænset til 20 pladser, så her gælder først-til-mølle-princippet. Det koster 10 € at Side 25
deltage. Beløbet betales denne aften.
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Friedrichstraße 94
24837 Schleswig
Tel.: 0 46 21 / 3 21 17
Fax 0 46 21 / 3 76 07

gustafson-dannewerk@t-online.de

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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Vores gratis informationsblad ligger klar til dig.
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Bustrupdam Børnehave
Kom ud og lege
kom ud og lege
kom ud og lege i det dejlig solskinsvejr
og hvad skal vi så lege
og hvad skal vi så lege
og hvad skal vi så lege i det dejlig solskinsvejr?

Sådan lyder det for tiden i Bustrupdam børnehave,
Efter vi i marts måned har været godt
i gang med at kælke på vores lille
bakke på børnehavens legeplads og
har bygget store og små snemand.
Nyder vi i starten af april måned de
første varme dage og solstråler.
Nu er det forhåbentligt snart slut med
at tage flyvedragter, vanter, huer og
vinterstøvler på.
Vi glæder os til at være ude i bar tæer,
lege med vand og sand, og mærke
solens varme stråler på vores hud.
Vi har inden påskeferien igen været
på påskeharejagt.
Vi fandt ikke nogen påskehare, men
børnene var igen så heldigt, at de fik
en lille overraskelse fra påskeharen i
deres påskekurve, som børnene altid
laver sammen med deres forældre til
påskekurv pyntedag.
Efter påskeharejagten hyggede vi os
i børnehaven sammen med forældrene og en dejlig buffet, inden de fleste
tog på påskeferie.
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Nu ser vi meget frem til maj måned,
hvor vi vil have en forældrearbejdsdag.
Grunden er at vi efter langt tid endelig få et nyt klatretårn til børnehavens legeplads.
Vi håber på mange flittige hænder
der vil hjælpe med til at forberede
grunden under klatretårnet.
Når vi så har fået vores nye klatretårn, glæder vi os endnu mere over
at se nogle glæde børn , der kan udvikle deres motoriske færdigheder
endnu bedrer.
Vi vil fra marts og frem til maj måned arbejde med læreplanstemaerne:
Barnets alsidig personlige udvikling
og barnets sociale kompetencer.
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Gottorp Skolen
Sommeren er på vej
Juni måned markerer indgangen til
sommermånederne, og på skolen er der
atter travlhed for at nå alle opgaver inden sommerferien. Der er mange ting,
der skal afsluttes i dette skoleår samtidig med, at der er meget, der skal planlægges for det kommende skoleår - det
sprudler af livsglæde og aktivitet på
skolen.
Sommerkoncert
torsdag, den 7. juni, kl. 19.00
Hvert år gør eleverne og lærerne en stor
indsats for at videreføre denne stolte
tradition. Vi håber derfor, at mange elever, forældre og gæster møder op denne
aften. Udover de musikalske fornøjelser
er der også noget til både øjet og maven;
scenen og salen bliver pyntet festligt op
og de sædvanlige klasser bager de berømte og lækre pølsehorn.
Sang og musik er traditionsmæssigt
forbundet med Gottorp-Skolen og er en
del af skolens profil. Det er altid en stor
oplevelse at være tilskuer til skolens optrædener og musikalske arrangementer.
Til morgensang, som vi har fire gange
om ugen, synger eleverne så flot og
kraftigt, så man som lærer indimellem
får gåsehud, så flot lyder det!
Samarbejdsrådet og
Fællesrådet 2017-2020
Torsdag, den 22. marts afholdt Gottorp-Skolen det Store Forældremøde.
Aftenen blev indledt med leder Lene
Bradtkes oplæg om Børne og Ungdomshuset i Slesvig. Der blev aflagt beretninger fra de forskellige poster og der
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var efterfølgende en god og konstruktiv
snak henover bordene.
Emnedage
Samarbejdsrådet og Pædagogisk Råd
har besluttet, at én gang om året kan
skemaet for hele skolen brydes op – og
emnedage eller blokdage kan arrangeres. Gottorp-Skolens emnedage er i år
tilrettelagt således, at lærerne med og
i de enkelte klasser tager på heldagstur
til Universe, Danevirkegården, til Tønning, er på Tydal, får gennemført cykelprøve, er på firmabesøg, der bliver bagt
og lavet mad og meget andet, endda
praktisk musiske, matematiske og naturvidenskabelige tiltag er der også…..
Årsmødet 1. – 3. juni
I år er det primært skolens elevråd, der
sætter dagsordenen på årsmødet og dermed står for skolens bod, som skal bruges til salg af lopper og til et par børnevenlige aktiviteter. Håber vi ses!
Cykelprøve og atletik
De før nævnte emnedage er blandt andet
afsat til cykelprøve for 4. årgang. Vi håber, alle elever har fået øvet derhjemme,
så politiet kan uddele diplomer til alle
deltagere.
Den 16. maj skal 4. – 6. årgang fra Slesvigs Skoler tilbringe formiddagen på
”Allee Stadion” og kæmpe om pladserne til det regionale atletikstævne den 13.
juni i Rendsborg. De allerbedste mødes
så til finalestævnet i Flensborg den 20.
juni. De små klasser, det vil sige 1. til 3.
klasse, tager på skovtur mens de større
elever er til atletikdag den 16. maj.
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Gottorp Skolen
Afslutning for de ældste elever
6. klasse afslutter deres skolegang på
Gottorp-Skolen med et lejrskoleophold
på Østersøens perle, Bornholm.
Når de kommer tilbage, vil klassen forberede en ”mini kaosdag” for alle elever
og lærere. Det er som regel en munter
formiddag, hvor alle har det sjovt.
Vore ”ældste” elever glæder sig til at
skulle gå på A.P. Møller Skolen; men
den sidste skoledag oplever eleverne
alligevel, at det også kan være trist at
skulle sige farvel.
Vi håber, eleverne har opnået et solidt
og godt fagligt fundament her på skolen,
som de er i stand til at bygge videre på
i de nye omgivelser. Vi ønsker 6. klasse
held og lykke fremover!
Skoleåret 2018/2019
Skolen har til næste skoleår igen 6 klasser og 2 læringsgrupper. Elevtallet er fra
årets start på 149. Der vil være 12 - 13
lærere ansat på Gottorp-Skolen. Vores
SFO vil have over 60 børn, som aktiveres og passes af 6 dygtige medarbejdere.
Skolen rengøres af 4 engagerede rengøringsdamer og på kontoret har vi ansat
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en dygtig halvtidssekretær, som hjælper
med det administrative. Skolens flittige
pedel sørger for, at alt det praktiske fungerer og er godt vedligeholdt.
Skoleåret starter med en planlægningsuge for lærerne, før eleverne dukker op
igen. Vi afslutter ugen med den årlige
personaleudflugt – målet er endnu ikke
fastlagt, men vi skal nok nord for grænsen denne gang.
Mandag, den 20. august, er det første
skoledag efter ferien og dagen efter,
den 21. august, indskoles 18 elever i 1.
klasse. Det bliver sikkert en festlig dag
- som det plejer - med glade børn, forældre og familie.
Mandag, den 10. september, holder vi
skolens fødselsdag, den 8. september,
selve dagen, er jo i år en lørdag – og så
er arbejdsåret jo i fuld gang igen.
Her fra Gottorp-Skolen ønskes alle
læsere en dejlig, solrig og velfortjent
sommer.
Morten Meng
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Gottorp Skolen

Gottorp-Skolens
Samarbejdsråd 2017-2020
Forældrerepræsentanter:
Formand: Bodil Taubert
Nastformand: Ines Harring-Dahl
Kasserer: Troels Kaysen
Tino Krause
Yvonne Schreiber
Frank Hollstein
Signe Kubovcsik
Suppleanter:
Gitta Holdorf
Katrin Naeve

Skolens repræsentanter i
Skoleforeningens Fællesråd 2017-2020
1. Thomas Jensen
personlig suppleant: Gitta Holdorf
2. Tino Krause
personlig suppleant: Manuel Nissen
3. Troels Kaysen
personlig suppleant: Ines Harring-Dahl
Samarbejdsrådsmøder:
Som regel torsdage, kl. 19.00

Medarbejderrepræsentanter:
Andre Neelssen
Dorte Nissen
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A.P. Møller Skolen
Nyt fra A. P. Møller Skolen
Mandag, den 12. februar, blev elevrådets
traditionelle fastelavnsfest afholdt på A.
P. Møller Skolen De festligt klædte elever
og lærere dystede om årets bedste klassepræstation ud fra selvvalgte temaer. Fællesskolen slog katten af tønden i idrætshallen. Til sidste serverede kantinen ægte
danske fastelavnsboller til alle.

livestreaming af foredrag. Det starter kl.
18.00 og handler denne gang om relativitetsteori og gravitationsbølger.

Onsdag, den 14. februar havde 12. årgang
besøg af 9 medarbejdere ved politiskolen
i Eutin. De orienterede dels om politiuddannelsen og om forebyggende tiltag mht.
misbrug.

Mandag-tirsdag, den 5. og 6. marts får
F9 og 10 besøg af politiet, som orienterer
præventivt om narkotika.

Den 20. og 21. februar er hele 13. årgang
i København, inviteret af Grænseforeningen.
I dagene 22.-23. februar besøger den naturvidenskabelige klasse på 12. årgang
samarbejdsgymnasiet i Tørring.
Lørdag, den 24. februar afholdes igen Efterskolernes Dag på A. P. Møller Skolen.
I uge 9 er en gruppe gymnasieelever fra
A. P. Møller Skolen på udvekslingsbesøg
på Viby Gymnasium.
Den 26. og 27. februar besøger 5 elever
fra Nørresundby Gymnasium A. P. Møller
Skolen,. hvor de følger undervisningen
som led i samarbejdet mellem de to skoler.
Tirsdag, den 27. februar inviterer de naturvidenskabelige profilklasser i samarbejde med Aarhus Universitet igen til
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Fredag, den 2. marts inviterer Grænseforeningens Ungdom til et informationsarrangement om at flytte til Danmark.
Det foregår på A. P. Møller Skolen fra kl.
13.15.

Tirsdag, den 6. marts tager Sydslesvig-Crew-projektet imod 45 elever fra
Karup og orienterer dem om A.P. Møller
Skolen og det danske mindretal.
I uge 10 kulminerer denne vinters sønderjysk-sydslesvigske gymnasiekorprojekt
sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester med tre offentlige koncerter i Tønder, Flensborg og Sønderborg med opførelse af musicalen „Chess“. En stor flok
elever fra 9.-13. årgang på A. P. Møller
Skolen deltager sammen med musiklærerne Meike og Jutta.
Onsdag, den 7. marts får A. P. Møller Skolen besøg af en samarbejdsklasse fra Ordrup Gymnasium.
Onsdag, den 7. marts kommer Sundeved
Efterskolen på besøg på A. P. Møller Skolen og giver her gymnastikopvisning for
fællesskolen.
I uge 9 deltog 5 elever fra F10 og G11 i
det årlige ungdomslederseminar ISLI.
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A.P. Møller Skolen
Her repræsenterer A.P. Møller Skolens
elever traditionelt Danmark.
Tirsdag, den 13. marts inviterer A. P.
Møller Skolens naturvidenskabelige
profilklasser sammen med SSF igen til
livestreaming af foredrag fra Aarhus
Universitet. Denne gang er emnet „Menneskedyret Homo Sapiens“. Fra kl. 18:30
viser gymnasieelever modeller, der passer
til emnet (skelet, kranier fra menneskeaber og forskellige menneskearter). Foredragene starter kl. 19 og livestreames ved
torvelærredet i stueetagen.
Torsdag, den 22. marts 2018, kl. 19.30,
afholdes det årlige store forældremøde på
A.P. Møller Skolen. Aftenens program byder på beretninger, kaffe og kage.
I uge 15 afholdes der prøveeksaminer på
F9 og F10.
I uge 15 gennemføres der en seminaruge
på 12. årgang med forskellig profilvægtning. Onsdag, den 14. marts besøger hele
årgangen Kiels universitet.
Natten til fredag, den 16. marts forårsagede stormvejret så alvorlige skader på
A. P. Møller Skolens østvendte tag, at det
var nødvendigt at aflyse undervisningen
for alle elever undtagen F9 og F10, som
skrev prøveeksamen og terminsprøver
denne dag. De kunne dog tage hjem umiddelbart derefter. Bygningen blev sikret, og
eleverne blev guidet i sikker afstand fra
tagrester etc.
I uge 12 er alle profilklasser på 12. årgang
på studierejse til forskellige destinationer
i Europa.
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I uge 12 rejser hele F10 på lejrskoleophold i Berlin.
Torsdag, den 22. marts afholdes en seminardag for 13. årgang, hvor de bl.a. forberede sig til de praktiske ting omkring
dimissionen til sommer.
Skoleforeningens styrelse har udnævnt
Iben Hougaard-Neumann til viceafdelingsleder for fællesskolen på A. P. Møller
Skolen med tiltrædelse pr. 1. august 2018.
Tirsdag, den 27. marts gik den skriftlige
studentereksamen 2018 i gang. Denne dag
skrev alle elever skriftlige prøver i profilfagene engelsk, fysik, historie, musik og
idræt.
Onsdag, den 28. marts afholdes der et
infomøde om geoscience som studie og
som naturvidenskab ved Anders Kühl og
Svend Duggen.
I dagene 17.-18. april gennemføres de
mundtlige eksamensdele af årets studentereksamen i engelsk i den sproglige profil.
Tirsdag-onsdag, den 17. og 18. april deltager en gruppe gymnasieelever i en grænseoverskridende poetry slam-workshop i
Sønderjylland.
Onsdag, den 18. april, får A.P. Møller
Skolen besøg af Eisbjerghus Efterskole
sammen med gæster fra Indien. Elevambassadør Asger fra 13.5 viser rundt og fortæller om skolen.
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A.P. Møller Skolen
Onsdag, den 18. april, kl. 18.00 holder
A.P. Møller Skolens rektor tiltrædelsesforelæsning som honorar-professor i mindretalsforskning ved Europa-Universität
Flensburg.
I tiden 18. april til 2. juli viser Herdis
Halvas-Nielsen fotoudstillingen „Fremmede dyr og fremmede folk“ på A.P. Møller Skolen.
Fredag, den 20. april skrives årets studentereksamen i faget dansk.
Den 23. og 24. april deltager den sproglige profilklasse på 11. årgang i Science-ungdomsparlamentet i Sønderborg.
Onsdag, den 25. april er hele 12. årgang
på Alsion i Sønderborg for at deltage i et
studieinformationsarrangement ved Studievalg Syd.
I uge 17 er hele F8 på lejrskole i København.
Onsdag, den 25. april holder havbiolog,
forskningsdykker, fotograf og filmmand
Robert Marc Lehmann foredrag for skolens elever.
Torsdag, den 26. april deltog 12.3. og
12.5 i et heldagsseminar om kolonihistorie i anledning af Forskningens Døgn på
Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
Fredag, den 27. april skrives der centralt
stillede studentereksamensprøver i faget
tysk.
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Onsdag, den 2. maj skrives der skriftlig
studentereksamen i matematik.
Torsdag, den 3. maj skrives der skriftlige
prøver i tysk for ESA-elever på 9. årgang
og i engelsk for MSA-eleverne på 10. årgang
Torsdag, den 3. maj udleveres præsentationsopgaverne til de elever på 13. årgang,
som har valgt denne eksamensform. Frem
til den 6. juni løser eleverne opgaverne og
afleverer en skriftlig dokumentation, som
danner grundlag for den mundtlige præsentationsprøve i uge 25.
Fredag, den 4. maj har 13. årgang sidste
skoledag. Herefter er der læseferie frem
til de mundtlige prøver i uge 25.
Tirsdag, den 8. maj skriver F9 og 10 ESAog MSA-eksamen i dansk.
I dagene 18.-22. juni afholdes de mundtlige studentereksamensprøver på A.P. Møller Skolen. Den traditionelle og festlige
huepåsættelse finder sted fredag, den 22.
juni, omkring kl. 15.30. Huepåsættelsen
er åben for alle interesserede.
Torsdag, den 28. juni, kl. 15.00-17.00, afholdes dimissionsfesten for årets studenterårgang. Festtalen holdes af Sydslesvigudvalgets formand Anni Mattthiesen.
Mandag, den 2. juli, kl. 18.30, dimitteres
årets afgangselever på 9. og 10. årgang.
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Hiort Lorenzen Børnehave
Nyt fra Hiort Lorenzen Børnehave
Hele børnehaven har arbejdet med emnet H.C Andersen. Børnene har hørt på
de forskellige eventyr og har klippet og
klistret. Vi har valgt fem eventyr fra H.C
Andersen., Den grimme ælling, Svinedrengen, Prinsessen på ærten og KlodsHans. Hver morgen har vi holdt morgensang. Medarbejderne har selv digtet
en sang, som vi har sunget sammen med
børnene inden vi gik i gang.
Børnene blev delt op i fem grupper og
har så mødt de forskellige eventyr. Alle
medarbejder havde forberedt forskellige aktiviteter. Der blev læst højt og børnene måtte selv fortælle eventyret. De
kunne bruge hånddukker og dukker på
pinde til det. De helt små var opdelt i
to grupper. De har under projektet været
hos de samme voksne og i trygge rammer. Efter to ugers projekt – forløb, har
vi inviteret forældrene til vores afslutningsfest. Vi har sammen med forældrene sunget vores sang og så har vi vist en
film, som har dokumenteret vores projekt. Bagefter var der så teater :-) Alle

medarbejder var på de forskellige stuer
, og så var der en hyggelig teater oplevelse i hele børnehaven for forældre
og børn. Medarbejderne var i de fineste kostumer og børnene var gode til at
huske hvilket eventyr det var og kunne
huske rigtig meget fra selve projektet.
Vi selv følte det har været en kæmpe
stor succes for både børn, medarbejder
og forældre.
Sideløbende har vi arbejdet med emnet
påske. Vi har haft påskehygge skærtorsdag, hvor børnene leder efter påskeæg.
Alle stuer har været i gang med påske
pynt og sunget forskellige påske sange.
Vores nye hegn er kommet op og det
kan vi takke vores dygtige pedeler for.
Nu går vi sommertiden i møde og er i
gang med at så og plante på legepladsen
samtidig tænker vi på årsmødet og vi
håber at møde rigtige mange forældre,
børn og venner til årsmødet 2018.
Mange hilsner
Fra Hiort - Lorenzen børnehave

SLESVIG ROKLUB
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mandag, onsdag og fredag kl. 18.00 Am Luisenbad 6 i Slesvig
Lejf, tlf. 04621 - 24867
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SSW Slesvig By
Kære medlemmer, kære venner
Kommunalvalget er overstået.
Nu skal vi i gang!
I løbet af valgkampen fik vi overvejende positive svar på vores opfordring til at stemme for
SSW, men kunne tilsyneladende ikke overbevise flertalsbefolkningen og endda mange af vores
venner eller kollegaer i mindretallet. Vi er meget
ked af, at SSW nu igen har tabt stemmer – ikke
alene i Slesvig by!. Heldigvis har vi dog fået 3
mandater i byrådet. Med en tilbagegang på knap
3,3% stemte kun 10,4% for SSW. (Resultater fra
6. Mai kl. 20:30). Fremadrettet set, mener jeg bestemt, at vi fortsat kan yde en målrettet politisk
arbejde for mindretallet og Slesvig by. Men kun
hvis vi alle står sammen om fremtidens udfordringer.
Tusind tak, især til vores kandidater og alle dem
der har hjulpet med i valgkampen.
Uden jer kunne vi knap nok magte de mange opgaver og de adskillige og interessante samtaler
med vælgerne ved valgboderne. Nu skal vi komme i gang! Vi skal drøfte fremtidens fraktionsstrukturer, skal finde ud af hvem der skal sidde
i byrådets forskellige udvalg og finde mulige
samarbejdspartnere. Og ...vi vil vise, at vi tør taget ansvaret, at i kan stole på os. Alle er med til
at sætte de projekter i gang, vi har lovet i vores
valgprogram. Jeg er sikker på, at i alle bakker os
op. Efter konstitueringen af byrådet den 25. juni
vil vi invitere til en ”valgevaluerings – grillaften”. En invitation udsendes i løbet af de næste
uger. Den dag kan alle medlemmer, venner og
alle dem der er interesseret, drøfte SSW´s kommunalpolitik med dem der blev valgt og hele bestyrelsen. Desuden er det denne dag på tide, at
sige hjertelig tak til vores fraktionsmedlemmer
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der har besluttet sig at stoppe med deres politiske
arbejde for SSW i Slesvig by eller har søgt helt
nye udfordringer.
Efter årtier i byrådet, i fraktionen og i forskellige
mindretalsorganisationer har fraktionsformanden
og byrådsmedlem Harry Heide allerede før valget meddelt fraktionen, at han i fremtiden ikke
kan og vil yde den indsats for SSW som han viste
de sidste mange år. Harry har efterladt mere end
store fodspor!
Med Peter Clausen som kommende fraktionsformand har vi fået en flittig og aktiv efterfølger.
Bestyrelsen ønsker ham held og lykke.
Rainer Wittek har besluttet sig til, at søge nye
udfordringer i kredsdagen. Også ham gælder en
særlig tak for sit engagement og en målrettet politik for mindretallet og for byen.
Forhenværende byrådsmedlem Margit Hallam er
flyttet væk fra Slesvig by. Fraktionen og bestyrelsen siger tak for Margits allround aktiviteter
og mange gode initiativer til fremtidens SSW
kommunalpolitik.
Harald Braun har med kort varsel meddelt, at han
stopper som kasserer i bestyrelsen. Tusind tak
for, at du, Harald, altid holdt pengene sammen
og din indsats for SSW Slesvig by.
Jeg håber, vi alle mødes på årsmøde pladsen den
3. juni. Allerede der kan vi drøfte de seneste nyheder og landsstyrelsens valgevalueringen samt
aktuelle informationer vedrørende byrådsdannelsen.
Til alle dem der blev valgt … endnu engang
tusind tak for jeres indsats og kom nu godt i gang.
SSW skal og kan også i fremtiden yde og garantere et målrettet arbejde for byens borgere og
sætte præg på det politiske arbejde i byen, i amtet
og på landsplan.
Michael Ramm - SSW Slesvig by
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Kalender
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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.
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