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Kære Slesvig Avis læsere
Årets ende er næsten nået, men ikke uden SSF julebasar, julehygge og julefrokoster i vores danske foreninger. Afslutningen for os alle, vil være Julerock den
21.12. i Slesvighus.
Og dermed er 2018 gået ind i historiens bøger. Et år med mange begivenheder for
os i det danske mindretal i Slesvig (Sydslesvig).
En langtrukken diskussion om Mindretallenes Hus, som også var diskussionsgrundlag i Slesvig.
Et kommunalvalg i maj, hvor vi i byen har tabt et mandat og mange stemmer. Jeg
håber det har ingen negativ økonomisk udvirkning for os alle i mindretallet her i
byen. Det er ikke nogen selvfølge, heller ikke i disse dage, at vi får de tilskud vi
får. „Freiwillige Leistungen sind immer kürzbar“.
Året slutter af med store økonomiske vanskeligheder for Skoleforeningen. Jeg
håber at det ender godt for os alle. Men jeg håber også at alle indenfor Skoleforeningen viser stor solidarität. Vi har gjort det før, i 2006 i Gulde danske skole.
Et mindretal er kun stærk, når vi alle rykker sammen.
I dette sammenhæng vil jeg gerne minde om alle de mange generalforsamlinger
der kommer. Hvor du har mulighed for at blive en aktiv del af mindretallet.
Farvel 2018 og velkommen 2019.
God Jul og godt Nytår.
Med venlig hilsen
Kaj-Michael Nielsen
Omslagssiden:
Billedet er fra bladet 50 år - Dansk Skole i Slesvig By
Trykt af Dansk Ungdomssekretariat 1980
Billedtekst: 3. 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. 57
Nr. 58
Nr. 59
Nr. 60
56/2018

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

afleveres senest den
1. februar
1. maj
1. september
1. november
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Nyttige adresser
SSF Slesvig, Stettiner Str. 4, 24837 Schleswig, 04621-934455
SSF Frederiksberg, Ortland 16, 24857 Fahrdorf, 04621-37296
SSW Slesvig By, Michael Ramm, Fjordallee 3, 24837 Schleswig
SSW Slesvig-Flensborg Amt, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621-25022
Hiort Lorenzen Skolen, Königsberger Str. 3, 24837 Schleswig, 04621-995730
Gottorp Skolen, Erdbeerenberg 32, 24837 Schleswig, 04621-995700
A. P. Møller Skolen, Fjordallee 1, 24837 Schleswig, 04621-48200
Hiort Lorenzen Børnehave, Königsberger Str. 1, 24837 Schleswig, 04621-995750
Gottorp Børnehave, Erdbeerenberg 30, 24837 Schleswig, 04621-995752
Karlsson Vuggestue, Karlssonweg 28, 24837 Schleswig, 04621-4811200
Frederiksberg Dagsinstitution, Erikstr. 7, 24837 Schleswig, 0461-5047199
Bustrupdam Børnehave, Husumer Baum 9 a, 24837 Schleswig, 04621-995754
Slesvig Børne- og Ungdomshus, Breslauer Str. 8 - 10, 24837 Schleswig, 04621-96750
Slesvig og Omegns Danske Menighed, Bismarckstr. 18 a, 24837 Schleswig,
04621-25815, Præst: Bo Nicolaisen, Niels Henrik Olesen
Dansk Sundhedstjeneste, Bismarckstr. 18 a, 24837 Schleswig, 0461-570580
Dansk Sekretariat, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621-23888
Dansk Bibliotek, Bismarckstr. 18 a, 24837 Schleswig, 04621-988054
SIF, Husumer Str. 72, 24837 Schleswig, 04621-26940
Slesvig Roklub, Luisenbad 6, 24837 Schleswig, 04621-25431
Spejderne, Heisterweg 34 , 24837 Schleswig 04621-988903
Aktive Kvinder, Plessenstr. 5, 24837 Schleswig, 04621-26919
Slesvig Seniorklub, Carstensstr. 32, 24837 Schleswig, 04621-24201
Union Bank, Stadtweg 59, 24837 Schleswig, 04621-99250
Flensborg Avis, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621-27776
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Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Det sker på Slesvig Bibliotek
December 2018
Juleudstilling
Udstilling med filtede billeder af kunsthåndværker Helle Bresson fra Højer.
Hele december måned

Januar 2019
Biffen for børn:
Ferdinand
Onsdag den 30.1. kl. 14.30
Biffen for børn:
Der var engang en dreng
Onsdag d. 20.2. kl. 14.30
Karl Otto Meyer
i historisk perspektiv
Historiker Mogens Rostgaard fortæller
om sin nye bog ”Karl Otto Meyer - polemiker, politiker og publicist”
Mandag 28.1.kl. 16.30.
Bagefter fortæller historiker Klaus
Tolstrup Petersen fortæller om nye bøger i Den Slesvigske Samling kl. 17.30.

Julehygge og dukketeater
i Ansgarhuset
Vi hygger og juler med dukketeater,
varm kakao og søde sager.
Lørdag 15.12. kl. 11-13
Fri entre. Alle er velkomne.

Pia Juhl om ”Marens vilje”
Mød forfatteren Pia Juhl, forfatter til
den biografiske roman ”Marens Vilje”
om Maren Sørensen (1882-1957), der
uddanner sig til sygeplejerske og begynder sit virke i det dansk-tyske grænseland.
Torsdag 28.2. kl. 19.00
Knacker…
Glæd dig allerede til en aften med forfatteren Karsten Skov, som kommer på
besøg mandag d.25. marts.
Han vil fortælle om sin bog ”Knacker”,
som er inspiration for filmen ”I krig og
kærlighed”, der havde Danmarkspremiere i 2018.

JULEHYGGE I ANSGARHUSET

 LØR • 15.12.2018  11:00
Med Dolas Jule-dukketeater & juleklip.
Vi hygger og juler med varm kakao og søde sager.
Fri entre. Alle er velkomne.
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
Gudstjenester
Søndag den 2. december
1. s. i advent – Mt. 21,1-9
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Fredag den 7. december
Dreifaltigkeitskirche
Kl. 19.30: Bo Nicolaisen
Gospelgudstjeneste
Søndag den 9. december
2. s. i advent – Lk. 21,25-36
Slesvig Roklub
Kl. 14.00: Bo Nicolaisen
SSF og menigheden holder adventsfest *)
Søndag den 16. december
3. s. i advent – Mt. 11,2-10
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Fredag den 21. december
Afslutningsgudstjenester for skolerne
Kl. 8.00: Bo Nicolaisen i St. Paulus Kirken
for elever fra Hiort-Lorenzen Skolen og fra
A. P. Møller Skolen
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen i Gottorp
Slotskapel for elever fra Gottorp Skolen
Søndag den 23. december
4. s. i advent – Johs. 1,19-28
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Mandag den 24. december
Juleaften – Lk. 2,1-14
Kl. 14.00: Niels Henrik Olesen i Skovby
Kl. 16.00: Bo Nicolaisen og Niels Henrik
Olesen
i A. P. Møllerskolens festsal
Tirsdag den 25. december
Juledag – Lk. 2,1-14
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Kl. 15.00: Musikgudstjeneste
Liturg: Niels Henrik Olesen
Mandag den 31. december
Nytårsaften
Kl. 16.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 6. januar
Helligtrekongers søndag – Mt. 2,1-12
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 13. januar
1. s. e. helligtrekonger – Lk. 2,41-52
Kl. 14.00: Bo Nicolaisen
Gottorp Slotskapel – Spejdernes nytårsparade
Søndag den 20. januar
2. s. e. helligtrekonger – Johs. 2,1-11
Kl. 10.30: Niels Henrik Olesen
Nybjernt – Nytårstrav
Søndag den 27. januar
3. s. e. helligtrekonger – Mt. 8,1-13
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 3. februar
4. s. e. helligtrekonger – Mt. 8,23-27
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 10. februar
Sidste s. e. helligtrekonger – Mt. 17,1-9
Kl. 10.00: Bo Nicolaisen
Søndag den 17. februar
Septuagesima – Mt. 20,1-16
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
Søndag den 24. februar
Seksagesima – Mk. 4,1-20
Kl. 10.00: Niels Henrik Olesen
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Slesvig og Omegns Danske Menighed
Gudstjenestestedernes adresser
Ansgar, Bismarckstrasse 18a, Slesvig
Gottorp Slotskapel, Gottorp Slot
Hærvejshuset i Skovby Neukrugerweg 11a
Slesvig Roklub, Louisenbad 6, Slesvig
St. Paulus Kirche, Königberger Str. 18,
Slesvig
Ved de med stjerne mærkede gudstjenester er der af praktiske grunde tilmelding til
Niels Henrik Olesen.

Adventsfest
Søndag den 9. december
SSF og menigheden fejrer adventen med
fest i Slesvig Roklub. Arrangementet indledes med gudstjeneste
kl. 14.00 med Bo Nicolaisen *)
Julehygge
I anledning af den forestående jul inviterer
menighedsplejen til en festlig eftermiddag
Onsdag den 12. december kl. 14.30
med julefortællinger og julens toner.
Alle er velkomne.
Spejdernes nytårsparade
Søndag den 13. januar kl. 14.00
medvirker vore danske spejdere ved en
gudstjeneste i Gottorp Slotskapel og holder
efterfølgende en parade i slotsgården, hvor
der uddeles tegn.
Nytårstrav i Nybjernt
Søndag den 20. januar kl. 10.30
er der gudstjeneste i Dansk Forsamlingshus
i Nybjernt med efterfølgende vandring i den
omgivende natur og herefter frokost *).
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Salmer for børn
Onsdag den 16. januar kl. 14.30
Fhv. præst i Kappel Randi Wetke Korsgaard
fortæller i Ansgar Salen om sine salmer for
børn.
Et spændende rejseliv
Onsdag den 20. februar kl. 14.30
fortæller Rolf Kallsen om et spændende liv
som rejseleder, om sin familie og om sine
hobbier. Rolf Kallsen har skænket kirken en
Holmer Fischerkahn, som vil blive ophængt
i vor nyrenoverede kirke.
100-året for Slesvigs deling
Som optakt til markeringen af 100-året for
Slesvigs deling indbydes til en foredragsrække, hvoraf de første tre finder sted i foråret 2019.
Foredragene vil omhandle personligheder,
som i kraft af deres virke på særlig måde har
knyttet bånd imellem Norden og den tyske
kulturkreds.
Torsdag den 21. februar kl. 19.30
holder fhv. præst i die Nordkirche Wolfgang Pittkowski foredraget ”Firma Schimmelmann – far og søn” . Foredraget handler om Heinrich Carl von Schimmelmann
og hans søn Ernst Heinrich von Schimmelmann (1747-1831), der begge havde ledende roller i Helstaten, og som optrådte som
formidlere imellem dansk og tysk kukltur.
Det tyske menighedshus i St. Jürgen,
Am Brautsee 4.
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LOS FUEGOS

Lørdag

15.12.2018 - 20:00
Slesvighus

Lollfuß 89, Slesvig

Entré: 12 € • 10 € for SSF-medlemmer • 2 € for unge

i samarbejde med
“Unge i Slesvig”

MIRJA KLIPPEL &
ALEX JØNSSON

Foto: S. Khabthani

Onsdag

13.02.2019 - 20:00
Slesvighus

Lollfuß 89, Slesvig

Billetter:
tlf. +49 461 14408 125, SSFs sekretariater eller ved indgangen
Vi gør opmærksom på, at det kan ske, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementerne.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime
interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.
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Karlsson Vuggestue

Karlsson Vuggestue, Karlssonweg 28, 24837 Schleswig
Tlf.: 04621 48 11 200, www.karlsson-vuggestue.de
Lanterne lanterne
Med dig går jeg så gerne…
Karlsson Vuggestue nyder efteråret,
med det gode vejr og efterårets dejlige
farver. Hele huset er pyntet op til efteråret og lanternerne hænger også klar på
stuerne. Den 09.11.2018 holder vi lanternefest. Vi har inviteret børnene med
deres familier og glæder os til en hyggelig aften.
En gang om måneden tager de 8 ældste børn på tur til børnehaven sammen
med 2 voksne. Vores erfaringer viser at
de gennem besøg i børnehaven har en
nemmere start når de skal starte i børnehaven fordi de kender til huset.
I de sidste måneder har vi haft fokus
på rutinepædagogik. De betyder at vi
sætter fokus på de daglige rutiner og
hverdagens mange udfordringer. F.eks. i
skiftesituationerne lægger vi vægt på at
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børnene selv tager deres tøj af og på (så
vidt det kan lade sig gøre). Personalet
understøtter dem der hvor de har brug
for hjælp og støtter dem i dagligdagen.
December er den måned vi alle glæder
os mest til. Det bliver en måned fyldt
med hygge, dejlig julemusik og julens
mange rutiner. Vi får et juletræ, som
vi vil pynte og danse rundt om. Derudover vil vi bage småkager og have
drillenissen på besøg. Den 30.11. har vi
juleværksted, hvor vuggestuebarnet er
inviteret sammen med forældrene til en
klippe/klistre eftermiddag.
Vi siger farvel til nogle børn i slutningen af året, som skal starte i børnehaven
og byder hjertelig velkommen til de nye
børn og forældre der bliver del af vores
karlssonfamilie :)
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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 den lange sommer for alvor ved at
være forbi, men vi går stadig meget ud.
Vi fryser bare lidt mere, når vi oplever
naturen forandre sig til et farvestrålende
billede i gul og brune farver. Det er ikke
kun blevet koldere men også mørkere,
så vi skulle selvfølgelig også have gang
i lanterner.
Forældrene var inviteret til lanterneværksteder, hvor vores vuggestuebørn
sammen med deres forældre hyggede
sig med at lave lanterner og et hvor vores større børn og deres forældre gjorde
det.
Den 1. november holdt vi så for første
gang en lille lanternefest for vores vug-
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gestuebørn med pølser, saft og sang. Et
lille optag blev det også til.
Den anden november var vi så alle med
til en stor lysfest med Bustrupdam og
Gottorp Børnehave på Gottorp Skolens
skolegård. Det var mega hyggelig, at
hilse på alle børnene fra de andre institutioner og en dejlig eftermiddag, hvor
der endda var smuk musik fra et orkester.
Nu glæder vi os alle til juletiden og er
spændt på hvordan Freya og Fridolin,
vores drillenisser har haft det i løbet af
året og ikke mindst hvad de nu finder
på.
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Slesvig Børne- og Ungdomshus
Slesvig Børne- og Ungdomshus
er en integreret institution for børn og unge, bestående af en fritidshjems- og en klubafdeling. Vi
er et af i alt 11 fritidshjem tilhørende det danske mindretal syd for grænsen med SdU (Sydslesvigs
danske Ungdomsforeninger) som paraplyorganisation, med formål at fremme det danske børne- og
ungdomsarbejde i Sydslesvig. Vi er beliggende lige ved siden af Hiort Lorenzen skolen i Slesvigs
nordlige ende og er normeret til 90 børn i fritidshjemsafdelingen. Derover råder vi over en fritidsklub
og ungdomsklub.
Vore brugere er mellem 6 – 18 år.
Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik og vores tilgang til børnene baserer i høj grad
på inklusion, som betyder at vi fokuserer på potentialet i de kompetencer, livssyn og ideer, der i
sin mangfoldighed skaber dynamik i samfundet. Vort hovedmål er at skabe trygge rammer og
præmisser, da kun trygge børn og unge er åbne for udvikling.
Vores dagligdag
Børnene kommer til os fra skolen og de har så mulighed for at spise noget.
Derefter er der tid til at lave lektier, hvor personalet støtter dem som har behov for det. Efter det er der
mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og tilbud rundt omkring i huset. Desuden har vi flere
muligheder for fri leg på vort udeareal og på skolens sportsplads. Vi prøver også på at komme ud af
huset, op i skoven eller i mindre grupper af sted med vores 9-personers-bus.
Der står altid vand til at drikke og vi tilbyder frugt og grønt dagligt.
Pris
Første barn 179,00 € pr. måned.
Der er mulighed for søskende-rabat,
hvis man har flere børn på fritidshjemmet
eller også i børnehaven.
Vi har en frivillig madordning som koster 25,- €.
Der er mulighed for at søge om nedsættelse efter
gældende regler. Det er vigtigt at tilmelde Jeres
barn i god tid, da der er venteliste.
Tilmeldingen er uforpligtende.
Ved spørgsmål kan I altid ringe eller komme
forbi og få en snak med os.
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Slesvig Børne- og Ungdomshus
Børnehusets åbningstid
Fritidshjem (1. - 4. klasse)
Mandag til torsdag: 11.00 – 17.30
Fredag: 11.00 – 17.00
I skolernes ferie har vi åben fra 07.30 – 16.00.
Pasningsklub (et tilbud til 5. og 6. klasse, som har været i fritidshjemmet fra 1. - 4. klasse)
Mandag: 11.00 – 17.30
Tirsdag, onsdag og torsdag: 11.00 – 19.00
Fredag: 11.00 – 17.00
Vi har gennemgående åben i både påske- og efterårsferien.
Ungdomsklub (5. klasse og opefter)
Mandag: 16.00 – 17.30
Tirsdag, onsdag og torsdag: 16.00 – 19.00
Hver fjerde fredag: 16.00-19.00
Klubaktiviteterne starter fra kl. 16.00.
Det koster 10,-€ om måneden.
Klubben har lukket i skolernes ferie.
Ved yderligere spørgsmål er du velkommen
til at kontakte os.

Sidste nyt
Juletiden nærmer sig. Udover de sædvanlige aktiviteter i dagligdagen, tilbydes julerelaterede
aktiviteter. Der bliver lavet nissehuer med de nye børn i huset. Nikolaus kommer forbi med noget godt
til alle børn der har lavet en nikolauspose.
I slutning af november måned holder vi julehyggeaften med børn og forældre. Der vil være Luciaoptog, gløgg, æbleskiver, leg og meget mere. Vi håber på stor deltagelse.
Som altid vil tiden frem til jul være en travl, men også spændende periode.
Vi fra Slesvig Børne- og Ungdomshus ønsker alle børn, forældre og læsere en glædelig jul og et
godt nytår.
Hilsen Slesvig Børne- og Ungdomshus

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

56/2018
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Vi takker vores kunder for et godt samarbejde
i det forløbne år!

Glædelig jul og godt nytår!

Side 14

56/2018

V

DSH FOR

EN

En hyggelig aften med historier, sang og
mere. Bo Nicolaisen holder en kort andagt og læser en historie. Der serveres
æbleskiver og gløgg, kaffe eller te.
Tag en lille gave med til vores Verlosung.
Vel mødt
Tilmelding til Karin, tel. 26919
eller Inge tel. 5921
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Adventsfest
tirsdag 4. december 2018
kl. 19.00 i Roklubben
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Hyggeaften
Mandag 18. februar 2019
kl. 19.00 i Ansgarsalen
med strik og snak og spil og lidt godt
til ganen.

Noter allerede nu:
Weekendstævne
på Christianslyst
9. og 10. marts 2019
Der startes lørdag kl. 14.00 med indkvartering og aktiviteter om eftermiddagen.
Om aftenen festmiddag og underholdning.
Der fortsættes med aktiviteter søndag
formiddag.
Afslutning og hjemrejse efter frokost.
Man kan allerede reservere plads ved at
ringe til Karin, tel. 26919

Generalforsamling
Mandag 21. januar 2019,
kl. 19.00 på Slesvighus
Der udkommer en invitation efter jul.
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Foreningen af Aktive Kvinder ønsker
alle en hyggelig adventstid og en glædelig jul og godt Nytår
Vi ses igen i det nye år
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Spejdergruppen
Spejdergrupen
VELKOMMEN TIL SPEJDERNE
SPEJDERLIV - ET LIV MED INDHOLD
Da vi på Heim & Garten udstillingen i starten af maj blev spurgt, om vi havde
interesse i at få en bod ved Nørden Festivalen, som skulle være i september over tre
weekender, sagde vi ja. Festivalen var en virkelig stor succes for os. Der var rigtig
mange besøgende, der interesserede sig for dansk spejderkultur i Sydslesvig. Der
blev snakket på kryds og tværs både på dansk og tysk. Gennem vores deltagelse
blev vi mere synlige i byen. Selvom vi tilhører mindretallet, er vi også en del af det
lokale samfund. Endnu engang en meget stor tak til alle forældre og spejdere, der
bakkede op og gav en hjælpende hånd.
Den 16. september, i bedste sensommervejr, mødtes 60 ulve fra vores enkelte
grupper til ulvedagen i Tydal. Igen i år var det Sct. Georgs gildet i Flensborg, der
sammen med Finn stod for planlægningen og bemandingen af de mange gode
poster. Temaet var Rwanda og hvordan det er at være udviklingshæmmet. Hver post
handlede om landet Rwanda og mellem posterne skulle børnene prøve at være blind,
døv, køre i kørestol, kun have en arm og et sundt ben. Det var en spændende
udfordring at prøve og ulvene var vældig gode til at hjælpe hinanden med at komme
frem. Som noget nyt, startede vi dagen som optakt til Spejderhjælpsugen med et
sponsorløb. Ulvene skulle selv finde sponsorer, som gav en skilling eller to og tre, for
hver runde de har løbet gennem en forhindringsbane, som var bygget imellem
træerne bagved BP-hytten. Vores 16 deltagende ulve, påklædt i joggingbukser og
spejderuniform, var super motiveret i at løbe rigtig mange runder i løbet af en time. I
kan tro, at de hver især havde fundet vældig gode sponsorer, så sækken blev fyldt
helt op. Og så er det jo også bare super sundt at løbe. Men når det så også er for en
god gerning, er det dobbelt sjovt. Dagen sluttede med trætte, men tilfredse børn ved
lejrbål og hygge.

Klan Dannevirke i Grækenland
Fra den 15.10 til den 20.10.2018 var Klan
Danevirke i Grækenland på efterårstur. Vi
landede i Athen og boede i et mere
alternativ, men fint spejdercenter midt i
Athen. Hurtig fandt vi ud af, at mange ting
er meget anderledes, folk er vant til
kropskontakt, og rører en, hver gang de
snakker med dig. Ud over det kører de bil,
som om at trafikregler og vejskilte er et
forslag for, hvordan man kunne forholde
sig, frem for et påbud. Det var nu meget
fedt at opleve det. Det er vel også derfor
man vælger at rejse. Man vil møde kulturer og det gjorde vi sandelig.
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Spejdergruppen

Vi var rundt og se Akropolis udefra, en masse græsk arkitektur og også gade basar
og markeder. Ud over det tog vi til Piræus, havnebyen, der er vokset sammen med
Athen, spiste is og badede.
På vores lange dagsture mødte vi flere nysgerrige blikke rettet mod vores uniformer,
men også andre spejdere. Det var hyggeligt at falde i snak, og vi nød vejret. Det har
været en rigtig fin tur og her vil vi gerne takke alle dem, der hjalp os med at komme
afsted. (skrevet af Manuela)

Kommende datoer:
Den 2.-4.11. gruppetur for hele gruppen til Tydal
Den 10.11 Efterårsbasar i spejderhytten. Klokken 12-17.
Den 3.12. juleafslutning
Den 13.1. Nytårsparade ved Gottorp Slot. Klokken 14-17
I starten af februar afholder vi Danevirke natten, for alle der rykker op (invitation
følger)
Mandagen efter kan de nye minier starte. Vi sender invitationen med dato ud i
slutningen af januar.

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.

Vi ønsker alle en god jul og et rigtig godt nytår
Med stor spejderhilsen fra Kirsten
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Hiort Lorenzen Skolen

Ny læreplaner; talkarakter afskaffes for
5. – 7. årgang.
Skoleforeningens nye læreplaner er vejledende i dette skoleår og gældende fra skoleåret 2019-2010.
Alle lærere fra skoledistriktet har været på
kursus sammen med Lene Heckmann i,
hvordan der bedst arbejdes med at udvikle evalueringskulturen. Ud over dette blev
der også kigget på, hvordan man bedst kan
komme fra læreplan til læringsmål og ikke
mindst blev der afsat tid til at planlægge undervisningsforløb på tværs af skolerne.
Et utroligt spændende og givtigt kursus for
alle.
I den forbindelse er det nok meget vigtigt
at nævne, at Skoleforeningens Fællesråd på
deres sidste møde afskaffede talkarakterer
for 5. til 7. klasse. I stedet for indføres der
til næste skoleår evalueringsskemaer, som
tager udgangspunkt i bedømmelser af, hvor
eleven kan udvikle og forbedre sig.
Aktiviteter i den mørke vintertid
Inden længe skal tilmeldingerne til de nye
1. klasses elever for skoleåret 2019-2020
starte. Pt. forventer vi at indskrive 39 børn,
og vi glæder os til at hilse dem velkommen.
Mandag, d. 12. november, afholder vi ”Morgengry” her på skolen med udgangspunkt i
den nordiske biblioteksuge. 10 forskellige
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lande deltager og arbejder med emnet ”Helte i Norden”. Alle klasser følger deres normale skema den dag.
I år vil skolens ”superhelte” Niklas Walter
og Kim Voss læse fortællingerne højt for
hele skolen.
Inden længe er julen over os. Det vil man
selvfølgelig bemærke, når man kommer på
skolen, for vi har planlagt, at afholde klippedag d. 30. november og pynte klasselokalerne og fællesarealerne op til jul. Det bliver
en klasselærerdag de første 4 lektioner og
derefter normal undervisning.
Alle elever vil igen opleve julemåneden
med en daglig julekalender, tilpasset efter
alder.
Koret medvirker naturligvis igen ved julekoncerten i Paulus-kirken den 5. december.
På Luciadag, d. 13. december, vil begge 5.
kl. gå Luciaoptog, og som sidste år inviterer
vi forældre og bedsteforældre til at deltage
og synge sammen med os den morgen.
Fra skolens scrapbog
Traditionen tro afsluttede vi sidste skoledag inden efterårsferien med Motionsløbet
i fællesskab med Gottorp-Skolen og børnehaverne.
Vejret var næsten med os, og vi havde nogle
gode timer med motion i skoven.
Afslutningsvis blev der trukket lod om nogle af de eftertragtede ”Skolernes Motionsdag
T-shirts”, og de 12 vindere blev rigtig glade.
Pga. den nye datalov har skolens ledelse besluttet, at der ikke længere kommer billeder
med i vores indlæg til Slesvig Avis.
Trist; men vi har ikke lyst til at komme i
klemme med lovgivningen.
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Hiort Lorenzen Skolen
God jul og godt nytår
Vi vil gerne benytte lejligheden for at takke
jer alle for det gode samarbejde i 2018 og
ønsker jer alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
I starten af det nye år bliver det så alvor igen
med karaktermøder, udlevering af karakterblade den 25. januar og opstart på 2. skolehalvår fra 1. februar. Meget skal læres og
endnu mere opleves.
Men det er der jo længe til, og der skriver vi
jo også allerede 2019.
Kent Scholz & Tine Bruun Jørgensen

Skolens fællesrådsrepræsentanter, skolekredsbestyrelse og samarbejdsråd
i skoleårene 2017 - 2020
Samarbejdsrådet: Tina Besse, formand
		Claudia Peichl
		Christina Orth
		Mareike Gottschalk
		Carola Petersen
Dagmar Paulsen, medarbejderrepræsentant
Helge Schwetke, medarbejderrepræsentant
Når ikke andet er oplyst, holdes møde i samarbejdsrådet
den første onsdag i måneden kl. 19.00
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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Hiort Lorenzen Skolen
Skolens kalender fra december til januar 2019
December
01.
Koret optræder på julebasaren på Slesvighus
05.
19:30 Julekoncert i Paulus Kirken
11.
4.a og 4.b overnatter på skolen
13.
8:00 – 9:00 Julemorgensang med Lucia
19.
19:00 Generalprøve teater for 4.a og 4.b forældre
20.
Julefest 1.- 4. kl.; skoledagen slutter kl. 11:20
Julesjov for 5. – 6. kl. i Flensborg. OBS ændret skoledag!
22.
Juleafslutning i Paulus Kirken kl. 10:40; skoledagen slutter derefter.
24.12 – 04.01.2019 Juleferie
Januar
9. – 15.
22.
11.
24.
25.
29.
30.

Karaktermøder
14:15 møde i pædagogisk råd
19:30 Samarbejdsrådsmøde
Peter Hiort Lorenzens fødselsdag
Karakterbøgerne udleveres
14:00 Skole-Hjem-samtaler 4.a
14:00 Skole-Hjem-samtaler 1.a
19:00 Samarbejdsrådsmøde
31.
14:00 Skole-Hjem-samtaler 1.a, 5.a
			

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
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www.syfo.de
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Sydslesvigsk Forening for Gottorp Amt
inviterer til

Nytårsstævne
fredag den 1. februar 2019 kl. 19.30
i Slesvighus, Slesvig, Lollfuß 89 i salen
Med spisning (varm buffet), tombola og musik ved OS3.
Tilmeldelse til Dansk Sekretariat, Lollfuß 89, 24837 Schleswig,
telefon 04621-23888

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

Spezialwerkstatt für
Kommunalmaschinen,
Motorrasenmäher und
Motorsägen
Verkauf und Reparatur
Dorfstraße 10 · 24860 Klappholz
Tel. 04603-282 · Fax 04603-1648

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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JUL I SYDSLESVIG

1 julemærkepin

60 kr. / 8 EUR
1 ark med 32 mærker

30 kr. / 4 EUR

Julemærkesalgets overskud anvendes
til Sydslesvigsk Forenings humanitære
arbejde i landsdelen.

Kan købes på sekretariatet,

tlf. 04621-23888

Kan fås på sekretariatet,

tlf. 04621-23888
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Slesvig Roklub
Under de sidste ture på vandet kunne vi
allerede godt mærke, at efteråret er på
vej: Det blev koldt og vinden blæste,
træerne blev gyldne, på enkelte ture sejlede vi i tåge – men: jakken og huen på,
og så var det alligevel altid en oplevelse
at komme ud på vandet.
Men nu har vi sagt farvel til en fantastisk rosæson på Slien og standeren er
strøget ned den 28.10.2018.
Det betyder selvfølgelig ikke at man
lukker klubben… tværtimod: Ud over
at vi har vores vinterarbejde med både,

som skal slibes eller repareres og en
del hyggelige samværsarrangementer,
tilbyder vi også vintertræning på vores
roergometre.
Vintertræningstider på ergometret
Ungdomstræning: Fredag kl 16.30
Rospinning:
Onsdag kl 17.30 for begyndere
Onsdag kl 18.30 for fortsættere
Søndag kl 17.00 for alle
Det er hensigtsmæssigt at interesserede kontakter os inden de kommer
i roklubben via email: info@slesvigroklub.dk

Hvad er ROSPINNING?
Her kan du spinne på ro-ergometret til takten
af musik sammen med andre. Siden 2013 har
vi tilbudt ROSPINNING i Slesvig roklub.
ROSPINNING er sjovt. ROSPINNING er
en effektiv træningsmetode for hele kroppen.
En speciel træningsform, hvor en instruktør guider deltagerne igennem et træningsprogram i takt til underholdende musik.
ROSPINNING er fullbody træning i et tag- bene, ryg, mave og arme. Faktisk træner
man hele 85 % af kroppens muskler i et enkelt rotag!
ROSPINNING er individuel motion sammen med andre. ROSPINNING tilbydes i
verdens bedste og mest udbredte roergometer, Concept2. ROSPINNING er den optimale forberedelse på den ”rigtige” roning, som foregår i perioden april/maj til september/oktober. ROSPINNING-sæsonen starter med standerstrygning og fortsætter
vinteren igennem helt frem til standerhejsning. ROSPINNING kræver ikke noget
særligt udstyr, et par indendørs idrætssko og almindeligt idrætsstøj er alt, der er
brug for. Og det bedste er – ROSPINNING er for alle! Selvom du aldrig har siddet
i en robåd, eller ved hvad et ro-tag er, kan du sagtens være med til ROSPINNING.
ROSPINNING i Slesvig Roklub bliver gennemført af uddannede instruktører, som
sørger for, at du lærer teknikken, så alt du skal bekymre dig om er at have det sjovt,
mens du får sved på panden. Hvis du er frisk på at prøve, kom til træningen til de
sædvænlige træningstider, eller efter aftale og prøv ROSPINNING.
God fornøjelse med træningen.
Adresse:
Slesvig Roklub, Am Luisenbad 6, 24837 Slesvig;
		info@slesvig-roklub.dk
56/2018
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Hiort Lorenzen Børnehave
Nyt fra Hiort Lorenzen børnehave
Den dejlige efterårstid er slut og vi går
vinteren i møde. Det varer ikke længe,
så kan vi se tilbage på året, der er gået.
Med tilbage blik føler vi, har det har
været et spændende år med gode aktiviteter. Vores store projekt ”EVENTYR
føler vi selv var super. Det var dejligt at
se 120 børn fordelt på kryds og tværs af
grupperne og hvor aktive de var. Afslutningen med forældre var godt besøgt og
efter evalueringen herpå, kan vi se tilbage på et vellykket projekt.
Besøget på bondegården i Hüsby tog
børnene også gerne imod. De nyder at
tumle i hø og halm, samt se at se de dyr
der bor på bondegården.
Førskolebørnene har været i Barfußpark,
hvor alle sanser blev aktiveret. I år igen
blev de smidt ud af børnehaven for at
starte i 1. kl. efter sommerferien. De nye
førskolebørn tog i august til Hjerpsted
for at lære hinanden at kende. Dette fordi vi modtager førskolebørn fra de sydlige daginstitutioner og Idsted.
Lanternefest har vi også haft, vi var heldige med vejret. Ca.155 voksne og 115
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børn gik med deres lanterner med musik og sang. Tak til spejderorkesteret for
deres hjælp.
Til sidst kommer juletiden med al den
dejlige hygge og hemmeligheder.
Når I læse denne ”Nyt fra Hiorten” har
daginstitutionen en ny dagtilbudsleder.
Hendes navn er Johanna Maria Klawin.
På denne vej vil jeg gerne siger tak til
alle institutioner i Slesvig for godt samarbejde. Tak til alle de forældre/børn der
har været i institutionen i de 11 år jeg
var leder her.
En særlig tak til Hiort Lorenzen Skolen
for det velfungerende samarbejde. En
stor tak til pedellerne Finn og Mike for
deres store indsats, når der var noget der
brændte på. En stor tak til alle medarbejder for uden deres flittige hænder ville en så stor daginstitution ikke fungere
og udvikle sig
Mange hilsner fra
Jytte og personalet i Hiort Lorenzen
børnehave
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Frederiksberg
Adventsfest

tilbud skal fortsætte, er det nødvendigt,
søndag den 9. december kl. 14.00
at også nye ansigter møder op til arranDen traditionelle adventsfest sammen gementerne.
med Slesvig og omegns danske menig- Bestyrelsen aflægger beretning om årets
hed finder i år sted i Roklubbens lokaler. arrangementer i 2018. Kassereren afKirkesalen er stadig under ombygning, lægger regnskabsberetning. Der skal
og Ansgarsalen er for lille til både guds- vælges formand, 4 bisiddere og suppletjeneste og adventsfest.
anter.
søndag
den 10. december
Vi Adventsfest
starter medi Ansgarsalen
gudstjeneste,
derefter
Der vil ske udskiftning i bestyrelsen, så
kaffebord med hjemmebag og til slut vi mangler nye kandidater. Hvis du er
Distriktet inviterer
igen til Knævarmere.
fælles adventshygge
underholder
Tante Tuttes
interesseret, må du gerne henvende dig
sammen
med
menigheden.
Vi får besøg af 7 orkestermedlemmer, til formanden, eller bare stille op til valg
starter med gudstjenete kl. 14, derefter fortsætter
de Vi
medbringer
klaver og sanghefter, på generalforsamlingen.
adventsfesten i Ansgarsalen, hvor distriktet byder på
så man
kan
både
nyde musik og sang Der vil være mulighed for at komme
kaffe og lækkert hjemmebag.
– men
også selv
synge også
med.fællessang
Gruppen
Programmet
indeholder
og med tilskyndelser og nye ideer til det
synger
danske og svenske folkeviser.
kommende års arbejde.
underholdning.
Vi håber,
hartillyst
til atjulehygge
være med.
Komtilog støt op om bestyrelsens arbejde,
Kom ogmange
vær med
at skabe
og bidrage
kom for at deltage i diskussionerne eller
den fælles glædelige julestemning.
ønsker alle en glædelig
julalle
og etlæsergodt nytår.kom bare for at spise de lækre håndSSFViFrederiksberg
ønsker
ne glædelig jul og godt nytår.
madder, der selvfølgelig også serveres.
Generalforsamling tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00
Nu inviterer bestyrelsen allerede til den anden
generalforsamling i Slesvighus. Sidste år ville vi
gerne vise vort nye mødelokale ”Slien” frem – men
det var meget trangt
”Ringenes
Herrer” tirsdag
26.02.
I år holder
vi generalforamlingen
i den den
lille sal,
19 kl. 19.00 i mødelokalet Slien
Slesvighus.
De ringe,
dersinerberetning,
tale om,kassereren
er cykelrinFormanden
afholder
ligeså,
drøftelse
af beretningerne
og og
valgOrla
af næstformand
gene.
Carl Nielsen
Møller harog
kasserer
(de tager
mod genvalg)
blandt
siden
deresbegge
pensionering
i er
2005
genpunkterne.
nemført 13 cykelture sammen rundt om
Støt op
om bestyrelsesns arbejde ved at møde op,
i Tyskland.
deltage i drøftelserne eller kom bare for at få en
På tværs gennem Tyskland på 13 dage
lækker håndmad og hyggeligt samvær.

med 130 km. om dagen, er en af turene,
vi skal høre om. Andre ture har været
fra syd til nord eller omvendt.
Lær at lave dansk smørrebrød
Generalforsamling
Kom og vær med til en hyggelig, spæntirsdag
den
22.
kl.vil
19.00
dende og sjov aften. Der bliver serveret
Onsdag
den
21.januar
februar 2019
kl. 18.30
Inge LindahlKoitzschi den
i Gottorp-Skolens
hjemkundskabslokale
Vi mødes
lille sal i Slesvighus,
og lidt lækkert, når cykelrytterne indlægger
undervise ihåber
kunsteninderligt,
at kreere dansk
smørrebrød.
bestyrelsen
at mange
en lille pause.
Resultatet
skal
straks
testes,
så
der
er
afsat tid til at spise
medlemmer møder op. Hvis distriktets
Bestyrelsen

de lækre stykker, når kreationerne er færdige.
Det koster 5 € at deltage, og der kan max være 20
56/2018
deltagere.
Så skynd dig at melde til på sekretariatet inden den 7.
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Slesvig

Husk at sætte denne termin i Jeres kalender:

Julebasar på Slesvighus

Husk at sætte denne termin i Jeres kalender:

lørdag, den 1. december 2018 fra kl. 10-16
Julebasar på Slesvighus
lørdag, den 1. december
2018 fra kl. 10-16
SSF Slesvig inviterer til den
SSF Slesvig inviterer til den

TRADITIONELLE GLÖGG-AFTEN med ”julerock”
TRADITIONELLE GLÖGG-AFTEN med ”julerock”

den 21.
kl.18.00
18.00
dendecember
21. december2018,
2018, kl.
på Slesvighus,Lolfod
Lolfod 89!
på Slesvighus,
89!
Traditionen tro serveres der gløgg og grillpølser. Musikken starter kl. 18:30

Traditionen tro serveres der gløgg og grillpølser. Musikken starter kl. 18:30
Vi gentager sidste års succes med det nordfrisiske band ”Ludwig Fun”

Vi gentager sidste års succes med det nordfrisiske band ”Ludwig Fun”
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Slesvig

SSF Slesvig holder generalforsamling

den 17. JANUAR 2019, kl. 19:00
på Slesvighus.
Dagsorden følger via invitation
Pga. madservering beder vi om tilmelding til sekretariatet.
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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

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

Impressum
Dansk Sekretariat, Lollfuß 89, 24837 Schleswig
Tlf. 04621 2 38 88, Fax 04621 2 11 05, E-mail: gottorp@syfo.de
Udgiver: De danske foreninger og institutioner i Slesvig.
Herausgeber: Die dänischen Vereine und Institutionen in Schleswig.
Bladet udkommer 4 gange årligt og sendes gratis til medlemmer.
Das Blatt erscheint 4 Mal im Jahr und wird an alle Mitglieder kostenlos versandt.
Redaktion: Kaj Michael Nielsen, Birgit Klenk og Jan Lübker.
Distribution/Verteiler: Dansk Sekretariat
Layout: Layout & Copy, Flensborghus & Anne M. Christiansen, Gottorp amt
Tryk/Druck: Flensborg Avis
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SIF
badminton

håndbold

ungdom: kontakt: Erik Bohnsack (0176 52100590)

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

voksne: kontakt: Edgar Lork (0171 6463087)

ungdom: kontakt: Birte Zech (0171 2068028)

gymnastik

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

stavgang / aerobic

kontakt: Annika Schütt (0176 21212528)

fodbold

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

Slesvig idrætsforening e.V.
Kære medlemmer.
Vi vil her gerne gøre opmærksom på den
til sidste generalforsamling vedtagne
kontingentforhøjelse. Denne træder i
kraft pr. 01. januar 2019.
Liebe Mitglieder,
Wir möchten bei dieser Gelegenheit auf
die bei der letzten Jahreshauptversammlung beschlossene Beitragserhöhung aufmerksam machen. Diese
tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Husumer Str. 72
24837 Schleswig
tlf. 04621 26940/41
formand:
næstformand:
kasserer:

Jan Lübker
Thomas Burmeister
Corinna Wedekind

I ønskes alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.

Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr.
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Bustrupdam Børnehave
Vi siger tak til tandplejeren Irmgard og
hånddukken Kroko, som var på besøg i
børnehaven sidst i september måned.
Vi havde det rigtig sjovt sammen og fik
lært rigtig meget om, hvad der er godt
og ikke godt for vores tænder. Børnene
præsenterede vores sang ” Kender i dem
om Kroko ”, som de to blev så glade for,
at vi fik sunget et ekstra nummer.
Nu er vi kommet godt i gang med at øve
lanternesange til vores fælles lysfest,
som vi holder fredag den 02.11.2018
på Gottorp Skolens skolegård, sammen
med Frederiksbergs Daginstitution og
Gottorpskolens Børnehave.
” Jeg går om aftenen så gerne” og ”Lanterne, lanterne med dig går jeg så gerne”
summer det igennem børnehavens stuer
og gange.

Børnene får på skift en af vores små
nissedukker Hans og Lotte med hjem
på besøg, samt en lille bog hvor de kan
skrive i, hvad de har oplevet sammen.
Det fortæller barnet så om, til rundkreds
dagen efter.
Så vil der selvfølgelig også være alle de
andre gode juletraditioner, som bedsteforældreklippedag, bage småkager, pynte julekalenderlys sammen med forældrene, pynte et juletræ på Frederiksberg
og en julefest, hvor vi måske igen er så
heldig at julemanden kommer på besøg.
I må alle have en glædelig jul og et godt
nytår.
Med venlig hilsen fra os alle i Bustrupdam Børnehave

Sidst på året venter så juletiden på os
her i Bustrupdam Børnehave.
Det betyder at det dufter af småkager,
gran og nisserne vågner op af deres vintersøvn. Vi håber på, at nisse Puk kommer og besøger os igen. Han plejer at
bo på depotet. Han bliver glad, når børnene stiller mad frem til ham, men hvis
de glemmer ham, så kan han blive til en
drillenisse.
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Vores gratis informationsblad ligger klar til dig.
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A.P. Møller Skolen
Nyt fra A. P. Møller Skolen
• I hele uge 37 blev Venskabsbyernes Ungdomskonference med gymnasieelever
fra Aarhus, Göteborg, Bergen, Turku og de to danske gymnasier i Sydslesvig
afholdt i Flensborg og Slesvig.
• I uge 38 afholdt Sundhedstjenesten igen et stresshåndteringskursus for gymnasieelever.
• I hele uge 38 får A.P. Møller Skolen besøg af udvekslingselever fra Viby Gymnasium.
• Den 28. og 29. september blev der afholdt en såkaldt LAN-nat på A.P. Møller
Skolen, hvor eleverne sammen med ledsagende lærere spillede computer
spil og hyggede sig sammen.
• Tirsdag, den 2. oktober havde A.P. Møller Skolen besøg af DGIs Verdenshold i
gymnastik. Det gennemførte en workshop sammen med eleverne på idrætsprofilernes i gymnasiet. Efterfølgende gav Verdensholdet en forrygende opvisning alle
skolens elever.
• Tirsdag, den 2. oktober, overrakte Else Jürgensen fra Ejderlandets Samfund
et legat på 300 euro til en særligt dygtig historieelev. Prisen gik i år til Hanno
Hagge, som på i den samfundsvidenskabelige profil på 12. årgang. Efterfølgende
serverede kantinen kager til alle i anledning af, at skolens navngiver A.P. Møller
har fødselsdag den 2. oktober
• Torsdag, den 4. oktober, fik A.P. Møller Skolen besøg af den danske krimiforfatter Anna Grue. Hun mødte gymnasieelever på 11.-13. årgang og fortalte om
sit værk. Arrangementet indgik i litteraturfestivallen Ord fra Nord. Læs mere på
http://www.ordfranord.dk/da/arrangementer/2018/20181004-a-p-moeller-skolen
• Den sidste fredag før efterårsferien gennemføres der i Danmark traditionelt en
motionsdag på skolerne. Denne tradition fastholdes også på A.P. Møller Skolen.
Her var det idrætsprofilen på 12. årgang, som tilrettelagde programmet for motionsdagen med en lang række tilbud. En gruppe elever tilbragte dagen i skolekøkkenet, hvor de bagte pizzasnegle til alle.
• Torsdag, den 1. november gav den danske rapper AndyOp koncert for fællesskolens elever i anledning af årets Spil Dansk Dag 2018
• Torsdag, den 1. november gav den danske sanger Emmelie de Forest, som
tidligere har vundet det Europæiske Melodi Grand Prix, koncert for alle skolens
elever i anledning af årets Spil Dansk Dag 2018. Hun optrådte sammen med Mads
Enggaard fra Danmarks Radio, som fortalte omkring Melodi Grand Prix.
• Fredag, den 2. november, kl.19.30, inviterede den naturvidenskabelige klasse
på 12. årgang til jazz-koncert med Big Bonn Special. Koncerten afholdes i aulaen.
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Gottorp Skolen
Juleri på Gottorp-Skolen.
Selvom vi nu først er i begyndelsen af
november, så er vi så småt i tankerne
ved at gå i gang med juleriet, ja, ok, der
er lottoaften fredag den 23. november
og tusindvis af andre gøremål og aktiviteter inden da, men så….
På Gottorp-Skolen starter de officielle
juleforberedelser med klippedagen fredag før 1. advent. Klasselærerne forbereder og gennemfører dagen i samarbejde med de øvrige lærere og de forældre,
der tilbyder deres hjælp.
Klasserne og gangene forvandles på en
formiddag til et rent juleland – og når
Helmuth så hænger adventskransen op
på gangen, hvor vi har morgensang, er
julestemningen helt i top. Tja, normalt
var det jo Toni, der gjorde det, men nu er
han, velfortjent efter 34½ års arbejde i
skoleforeningen, gået på pension – så ad
denne vej endnu engang alt godt fremover ønsker vi dig, kære Toni!
De enkelte klassetrin har faste opgaver
op til jul. Det betyder eksempelvis, de
ældre elever selv har prøvet at opføre
nissespil, krybbespil eller andet. Det, at
de selv har stået på scenen måske med
sommerfugle i maven gør, at de ved,
hvordan det føles at stå der. De viser
derfor respekt for de yngre skolekammerater ved både at være stille, når der
tales og klappe vildt når det kræves i
stykket.
Nissespil er 3. klassernes opgave i forbindelse med vore julefester – og 5.
klasse sørger for, at alle elever har styr
på julehistorien.
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4. klasse bidrager også aktivt til juleforberedelserne: pigerne går i Luciaoptog
gennem skolen den 13. december – og
drengene har bagt Luciabrød, som de
deler ud til alle elever. Det er både en
festlig og hyggelig tradition.
Elevernes julefester bliver gennemført
efter gammel dansk tradition – med
dans og sange om juletræet – nisseteater
- varm kakao, honningkager og pebernødder – danse og lege – krybbespil –
og hvem ved, om julemanden får tid til
at besøge de små elever med en historie
og en julepose.
Som et absolut højdepunkt vises forestillingerne ved vor aftenfest for forældre, tidligere elever og ansatte. Gymnastiksalen er propfyldt med tilskuere,
der overværer optræden med julesange,
Luciaoptog, nissespil, krybbespil og julehistorie. Undervejs bydes der på kaffe/
te og æbleskiver.
Når aftenen er forbi, har julefreden og
juleglæden indfundet sig helt af sig selv.
Sidste skoledag før juleferien går vi i
samlet trop til kirken på Gottorp-Slot
for at holde julegudstjeneste sammen
med de forældre, der har tid og lyst til at
deltage. Derefter går vi tilbage til skolen, hvor eleverne hygger sig med klasselærerne i klasserne, indtil det er tid at
ønske hinanden god jul og god ferie.
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Gottorp Skolen
Skolens kalender
december
03.12. Kl. 19.30 SR-møde
05.12. Julekoncert Paulus Kirken
10.12. læseholdsmøde
13.12. Lucia 4. årgang
14.12. Personalejulefrokost
19.12. Julefest for de små & PR-møde kl 11.30
20.12. Julefest for de store & Aftenjulefest
21.12. Slotskirke
24.12-06.12. Juleferie
januar 2019
07.01. Første skoledag
Uge 2 & 3 karaktermøder afholdes
08.01. Kl. 13.15: Karaktermøder 2. kl.
09.01. Kl. 13.15: Karaktermøder 6. kl.
10.01. Kl. 13.15: Karaktermøder 4. kl.
14.01. Kl. 13.15: Karaktermøde C-kl.
Kl. 19.30 SR-møde
15.01. Kl. 13.10: Karaktermøde 5. kl.
16.01. Kl. 14.15: Karaktermøder 3.kl.
Kl. 15 – 16: Frivilligt orienterende Formøde CFU –
fælles evaluering eng. 5. klasse
25.01. Karakterbøger skal udleveres denne dag
28.01. Karaktermøde 1. kl.
Kl. 18 – 21: Konsultation 6. kl.
29.01. Kl. 17 – 20: Skole-hjem-samtaler 5. kl.
30.01. kl. 14.05 PR møde
31.01. Kl. 13.15: Skole-hjem-samtaler 5. kl.
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SSW Slesvig By
Kære medlemmer, kære venner
Det første halve år var præget af årets
kommunalvalg og efterfølgende nye
politiske udfordringer.
Selv om vores målrettede valgkamp
medførte mange samtaler med vælgerne, har vi desværre igen tabt stemmer. Vi
må derfor nøjes med kun tre mandater i
byrådet og en tilsvarende mindre fraktion. Fordi de andre partier har opnået
flere mandater - dvs. forandrede flertal
i byrådet -, er det ensbetydende med en
endnu mere tidskrævende indsats for
mindretallet og Slesvig by. Men...... vi
er kommet godt i gang.
Jeg har bedt vores nye fraktionsformand
Peter Clausen om en overblik (på tysk)
af de vigtigste emner som aktuel drøftes
i fraktionen og byrådet:
Innenstadtsanierung / Parkhaus.
SSW-Antrag: Kein Abriss des Parkhauses bevor nicht entschieden ist, wie
eine Nachfolgeregelung aussieht. D.h.
wir wollen verhindern, dass nach einem
Abriss des Parkhauses, Parkplätze in
der Innenstadt fehlen und dort über Jahre eine Brachfläche entsteht.
Baufläche Martin-Luther-Krankenhaus.
Auf der Fläche des ehemaligen MartinLuther-Krankenhauses möchte ein Projektentwickler nach Abriss des bestehenden Gebäudekomplexes ein neues und
attraktives Wohnquartier entwickeln.
Zur Vorbereitung auf die Realisierung
eines Wohnbauprojektes auf der Fläche des ehemaligen Martin-LutherKrankenhauses wird beschlossen, den
Side 36

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
13 - Gebiet nördlich der Lutherstraße,
östlich Moltkestraße, südlich Liliencronweg und westlich der staatlichen
Internatsschule – aufzustellen.
Fahrradfreundliche Stadt Schleswig
Die Stadt Schleswig wird eine fahrradfreundliche Stadt. Hierfür richtet
die Verwaltung unter Beteiligung der
Ratsversammlung ein Projekt mit den
nachfolgenden Eckpunkten ein. Die
Eckpunkte werden im Laufe des Projektes nach Bedarf angepasst und konkretisiert. Es erfolgt eine breite Beteiligung
von Bürgern/Verbänden/Vereinen.
Radschnellweg
Der Förderantragstellung für den Ausbau des Weges zwischen dem Bahnhof
und der Innenstadt als Radschnellweg
ist auf dem Weg.
Hospiz für Schleswig
Es wird beschlossen, mit dem Entwurf
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12 die öffentliche Auslegung
nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen
Interkommunales Gewerbegebiet
Busdorf - Schleswig
Wurde mehrheitlich beschlossen. In Bezug auf diese Thema hat die Fraktion
keine einheitliche Meinung. Die Diskussion wird fortgeführt.
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SSW Slesvig By

Mehrwegbecher für Veranstaltungen
in Schleswig
Nach zwei „Runden Tischen zur Müllvermeidung bei Veranstaltungen in
Schleswig“ unter Beteiligung von Stadtmarketing, Wirtschaft, Veranstaltern,
Abfallwirtschaftsgesellschaft
(ASF),
Schloss Gottorf, Stadtverwaltung und
Politik wurde Einigung darüber erzielt,
für Veranstaltungen in der Stadt Schleswig einheitliche Mehrwegtrinkbecher
zu beschaffen.
Die anwesenden Verantwortlichen aller derzeit stattfindenden Großveranstaltungen in Schleswig haben sich
verpflichtet, auf ihren Veranstaltungen
diesen Mehrwegtrinkbecher zu nutzen
bzw. die jeweiligen Standbetreiber zur
Nutzung zu verpflichten. Eigene bepfandete Trinkbecher dürfen zusätzlich
genutzt werden.
Gestaltungssatzung Altstadt
Nach mehreren Jahren Arbeit ist die
Gestaltungssatzung endlich fertig und
beschlossen.
Was wird uns in nächster Zeit beschäftigen:
> Haushaltsberatungen für das Jahr
2019

Vi har meget mere i baghovedet og som
sagt........Fraktionen tager fortsat meget
gerne imod nye udfordringer og ideer
– ring os op eller send jeres ønsker og
forventninger til gottorp@ssw.de
Men især træger vi til flere fraktionsmedlemmer. Alle dem der er interesseret i nye spændende udfordringer og vil
være med til at præge mindretallets og
byens fremtid er velkommen. Vi mødes
mindst en gang om måneden for af drøfte udvalgsemner. Kom og vær med!
Vores næste generalforsamling med bestyrelsesvalg! kan allerede nu sættes på
kalenderen
Generalforsamling SSW Slesvig by
Mandag den 4.3.2019
kl. 19.00 på Slesvighus, lille sal
Jeg har i denne sammenhæng meddelt
bestyrelsen og fraktionen at jeg ikke står
til rådighed som byformand efter generalforsamlingen.
Fraktionen og bestyrelsen er især taknemmelig for jeres opbakning i 2018,
tusind tak for jeres tålmodighed og tak
til alle dem, som ud over deres medlemskab i SSW og ud over det sædvanlige, hjalp os til at opnå vores politiske
målsætninger

> Parksituation rund um das Helios Krankenhaus

Glædelig jul og godt nytår

> Nachfolgeregelung auf dem ehemaligen Hertie - Grundstück

Michael Ramm
SSW Slesvig by
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december

01.
04.
05.
09.
09.
12.
15.
21.

SSF Slesvig: Basar					side 26
Aktive Kvinder: Adventsfest				side 15
Julekoncert i Pauluskirken				
side 20
Frederiksberg og Menigheden: Adventsfest		
side 07
Frederiksberg: Adventsfest				side 25
Menigheden: Julehygge				side 07
Koncert ved Los Fuegos				
side 08
SSF Slesvig: Gløggaften				
side 26

januar

13.
16.
17.
20.
21.
22.

Spejdernes nytårsparade				side 07
Menigheden: Salmer for børn				
side 07
SSF Slesvig: Generalforsamling			
side 27
Menigheden: Nytårstrav i Nybjernt			
side 07
Aktive Kvinder: Generalforsamling			
side 15
Frederiksberg: Generalforsamling			
side 25

februar

Kalender

01.
01.
18.
20.
21.
26.

Deadline Slesvig Avis					side 03
Gottorp Amt: Nytårsstævne				side 21
Aktive Kvinder: Hyggeaften				
side 15
Menigheden: Foredrag				side 07
Menigheden: Foredrag				side 07
Frederiksberg: Foredrag				side 25
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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

