
Frivilligt arbejde kan tage man-
ge former, og det kan være en 
udfordring at finde det rette sted 
at starte. Hvor går man hen, hvis 
man godt kunne tænke sig at 
prøve kræfter som træner eller 
hjælpe til i en forening? Og på 
den anden side, hvor går man 
hen, hvis man efterlyser frivillige 
ildsjæle? 
Derfor har Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger (SdU) lan-
ceret en ny hjemmeside, der 
forsøger at gøre det lettere at 
navigere i frivillighedens verden 
og danne sig et overblik over de 
frivillige muligheder i Sydslesvig. 

Frivillighedens matchmaking
Platformen, der kan findes på 
www.sdu.de/frivillig, indeholder 
en omfattende oversigt over fri-

villige stillinger, der kan hjælpe 
folk på vej. Men det er ikke kun 
ansøgere, der kan drage fordel af 
den nye side. Foreninger, udvalg 
og grupper kan også offentlig-
gøre deres ledige frivillige stillin-
ger ved hjælp af et annonceske-
ma, hvilket gør det nemmere for 
både ansøgere og foreninger at 
finde hinanden.
- På vores platform kan man 
hurtigt og effektivt finde og søge 
frivillige stillingsopslag - alt fra 
træner og instruktørstillinger til 
spændende tilbud om udvalgs-
arbejde, forklarer SdUs område-
leder for Idræt, Unge & Kultur 
Hinnerk Petersen og fortsætter
- men det er lige så meget en 
platform for de foreninger og 
grupper der søger nye frivillige 
hænder.

Et meningsfyldt fællesskab 
Ifølge Hinnerk er frivillighed alt-
afgørende for mindretallets fort-
satte eksistens, og den nye side 
er et vigtigt redskab i bestræbel-
serne på at styrke fællesskabet 
og skabe et mere aktivt lokal-
samfund.
- Mindretallet er afhængig af fri-
villige kræfter for at kunne gen-
nemføre dagligdagens mange 
tilbud og aktiviteter. Det er derfor 
vigtigt for os at gøre det så nemt 
og tilgængeligt som muligt, for 
alle der ønsker at blive del af det 
frivillige fællesskab.
SdUs nye side er et resultat af 
ønsket om at styrke fællesska-
bet i Sydslesvig, hvor frivilligt ar-
bejde er i fokus, og Hinnerk hå-
ber, at den nye hjemmeside vil 
tiltrække flere mennesker til at 

engagere sig i dette fællesskab, 
som han forklarer,
- Vi vil gerne vise, at frivillighed 
kan være sjovt og meningsfuldt, 
samtidig med at det bidrager 
til noget større. Vi håber, at den 
nye hjemmeside vil inspirere fle-
re mennesker til at blive en del af 
vores fællesskab og være med 
til at skabe positive forandringer 
i Sydslesvig.
Den nye platform er blevet taget 
godt imod af både foreninger og 
ansøgere, der allerede har fun-
det nyttige frivillige stillinger og 
SdU håber, at den nye side vil 
føre til endnu flere succesfulde 
matches mellem ansøgere og 
foreninger. 

Kulturoplevelse: 
Folkeklubben kommer 
til Sydslesvig03 Fastelavn i Sydslesvig:

Masser af farver, fest 
og lækkerier05 Afstemningsmøde hol-

des i år på Flensborg-
hus08Samrådet nedsætter 

ekstremt hurtigarbej-
dende arbejdsudvalg03

Torsdag, d. 23. februar 2023

SdU lancerer ny platform for 
frivilligheden i mindretallet
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23.
SSF& SdU: Jazz på Flensborghus med ”Neue Winde” på 
Flensborghus, Flensborg, kl. 20:00
SSW: Medelby/Vesby: Opstillingsmøde, Medelby Danske 
Skole, kl.19.30
SSF Satrup/Havetoft: Generalforsamling, Wolleshuus, 
Satrup kl. 19.00
SSF Frederiksberg: Ekstraordinær generalforsamling, Sles-
vighus, kl. 19.00

24.
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester spiller koncerten ”Vio-
linkoncert” på A. P. Møller Skolen, Slesvig kl. 19:30
SSF Klaustorp-Pris: Generalforsamling, Christianshus, Kiel, 
kl. 19.30
SSF Hatlund/Langballe: Filmaften på skolen, kl. 19.30
SSW Midtangel: Generalforsamling og opstillingsmøde kl. 
19.00 i forsamlingshuset, Damholm
Flensborgmenigheder, MBU, SSF: Kirkekoncert for børn, 
Sille og Palle, Ansgar Kirke, kl. 15.30

25.
SSF: Den Jyske Opera viser operaen ”Tryllefløjten” i Deut-
sches Haus, Flensborg, kl. 15:00

27.
SSF/SSW Sporskifte: Generalforsamling, Det Danske Hus i 
Sporskifte, kl. 19
SSF Flensborg Amt, SSF Lyksborg, SSF Munkbrarup/ 
Ves: Åbent medlemsmøde og generalforsamlinger, Lyks-
borg Danske skole, kl. 19.00
Harreslev Kvindeforening: Generalforsamling, Blå Sal, kl. 
19
SSF Rendsborg/Egernførde: Filmaften, Medborgerhuset, 
kl. 19 med snack og drikkevarer
AFLYST: SSW Moldened: SSW møde kl. 19:30 

28.
Dansk Centralbibliotek: Biblioteket anbefaler, Flensborg 
Bibliotek kl. 16
Dansk Centralbibliotek: Livestream ” Hvad Grønlands ind-
landsis lærer os”, Aarhus Universitet, på Flensborg Biblio-
tek kl. 18.55
SSF Dannevirke: Smørrebrødsaften i Hærvejshuset i Skov-
by kl. 19.00
DKS:”Tirsdags café” i Helligåndskirkens menighedsloka-
ler på Stuhrsallé 17, formiddagskaffe, foredrag og fælles-
sang, kl. 9.30 – 11.30 

MARTS
1.
SSF Harreslev: Generalforsamling, Harreslev-Kobbermølle 
Danske Skole, Harreslev, kl.19.30
SSF Egernførde: Generalforsamling, Medborgerhuset, kl. 19
SSW Medelby/Vesby: Generalforsamling og Opstil-
lingsmøde, Medelby Danske Skole kl. 19.00

2.
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14.30 på 
Flensborghus
SSF Kobbermølle: Generalforsamling, Kobbermølle Dans-
ke Skole, kl. 18
SSF Drage-Svavsted: Generalforsamling, Drage Forsam-
lingshus, kl. 19.30
SSW Klægsbøl: Stiftende generalforsamling, Dörpscam-
pus, kl. 19.30
Dansk Centralbibliotek: Foredrag v. Anke Spoorendonk, ” Et 
dramatisk landdagsvalg 2005” Flensborg Bibliotek kl. 17.00, 
streames direkte til Medborgerhuset, Egernførde

Torsdag, d. 23. februar 2023
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Fredag, den 24. februar 2023
Rendsborg kl. 17 Brask familiegudstjeneste, spaghetti
 
1. søndag i fasten | 26. februar 2023 | Matt. 4,1-11
Egernførde kl. 10 Vogel 
FL Ansgar Kirke kl. 10 M. Jørgensen 
FL Helligåndskirken kl. 10 Knudsen 
FL Sct. Hans kl. 10 Saxbjørn 
FL Sct. Jørgen se Sct. Hans 
Harreslev kl. 11:30 Böll 
Husum kl. 10 Heide-Jørgensen 
Lyksborg / Lyksborg Danske Skole kl. 10 Thun 

Slv. Ansgar kl. 10 Berg 
Sønder Brarup kl. 10 Mogensen 
Tarp kl. 14 Vetter/Skou fællesgudstjeneste med tema strik, med-
bring gerne eget strikketøj
Tønning kl. 11 Hammer 
Vesterland kl. 10:30 Rasmussen dansk-tysk gudstjeneste
 
Onsdag, den 1. marts 2023
Hatsted kl. 19 Heide-Jørgensen 

Se også dks-folkekirken.dk/gudstjeneste

Fokus på frivillighed:
Vores fællesskab bygger 
på den frivillige indsats

Siden september 2020 er Tim 
Frogier de Ponlevoy formand 
for SSFs Årsmødeudvalg. I den 
funktion har han været med til at 
fastlægge mottoet til årsmøder-
ne 2023. Mottoet lyder “Frivillig 
- fordi jeg ikke kan lade være!”, 
og Tim beskriver i det følgen-
de, hvad frivillighed betyder for 
ham: 

»Som elev var det for mig en 
selvfølge at deltage i aktiviteter, 
som var leveret af mindretallets 

organer. Om det nu var kurser 
på aktivitetshuset, sammen-
komster med SSW-U eller del-
tagelsen i Årsmøderne. Aktivite-
terne var altid en fast bestanddel 
af mindretalslivet. 
Det, som jeg ikke var bevidst om 
dengang var, at mange, hvis ikke 
alle, af de ting vi deltog i, kun var 
muliggjort gennem en indsats af 
frivillige - det vil sige ulønnede 
ildsjæle. Mennesker, som følger 
en passion eller fornemmer, at 
deres arbejdsindsats indenfor 
mindretallet er afgørende, og 
derfor beslutter sig til at yde en 
frivillig indsats.
Som voksen med et afsluttet 
studie samt arbejdserfaring i 
rygsækken, fik jeg en bredere 
forståelse for, hvad det betyder 
at involvere sig som frivillig i di-
verse områder. Jeg fornemme-
de, at jeg med en frivillig indsats 
selv kan give noget tilbage til 
det samfund, som i den grad har 
præget mig. Om det nu var som 
del af samarbejdsrådet i min 
datters vuggestue, som under-
støtter af SSWs kampagner eller 
i SSFs Årsmødeudvalg.

Det, som mine stationer for mig 
har tilfælles er, at de på den ene 
side er en forpligtelse, altså no-
get som jeg anser obligatorisk 
som del af det dansksindede 
samfund, og på den anden side 
opfyldende aktiviteter. Opfyl-
dende med hensyn til, at jeg 
oplever, hvad man samlet kan 
opnå, mens jeg kan indbringe 
ting jeg har lært og også arbej-
det med på forhånd.
Udover det anser jeg det frivilli-
ge arbejde indenfor det danske 
mindretal som en stor chance 
for alle som er nye i vores sam-
fund. Alle forældre med børn 
i mindretallets institutioner vil 
helt klart få en bedre forståelse 
for strukturen og hvilke chancer 
og muligheder disse indebæ-
rer for den enkelte og ens børn. 
Her kan man også udvikle sine 
sproglige færdigheder på en na-
turlig og emnerelateret måde. 
Derfor har den frivillige indsats 
en så stor betydning for vores 
fællesskab. Den er givende - på 
rigtig mange måder.«

De danske årsmøder
i Sydslesvig

Frivillig - fordi jeg ikke kan lade være!

9.-11. juni 2023

Gudstjenester
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Samrådet nedsætter ekstremt hurtigarbejdende arbejdsudvalg

I Samrådets lange historie har 
der været nedsat mange ar-
bejdsudvalg – endda hurtigar-
bejdende. Mandag aften (20. 
februar) blev konceptet med 
arbejdsudvalg gradbøjet yder-
ligere, da Samrådet nedsatte et 
“ekstremt hurtigarbejdende ar-
bejdsudvalg”.
Sammensætningen af udvalget 
samt de konkrete arbejdsopga-
ver blev dog ikke fastlagt.
Denne opgave ligger nu hos 
bibliotekschef Jens M. Henrik-
sen, der også er kommissarisk 
sekretær for Samrådet, hvem 
der sidder i udvalget.
Organisationerne kan dog kom-
me med forslag.
Jens M. Henriksen fastslog man-
dag aften, at sammensætningen 
på nuværende tidspunkt ikke er 
afgørende og, at man ikke skulle 
bremses af formuleringen af et 
kommissorium.
Resultaterne bliver afgørende.

SSF som gæst
Det ekstremt hurtigarbejdende 
arbejdsudvalg var resultatet af 
det ekstraordinære møde, som 
blev holdt efter SSF i starten 
af februar besluttede at træk-
ke sig fra samarbejdsaftalen og 
dermed fra Samrådet. SSF var 
inviteret med som gæst til 2. 
dagsordenspunkt – „SSFs be-
slutning“.

Christian Jürgensen, formand for 
bibliotekets bestyrelse og kom-
missarisk formand for Samrådet, 
indledte punktet med at spørge 
forsamlingen, om der var tilba-
gemeldinger, og siden der ikke 
kom nogen håndsoprækninger, 
ville han gå videre i dagsor-
denen, men Martin Lorenzen, 
SSW-landssekretær, indvendte, 
at man måske skulle høre, om 
gæsten havde noget at sige.
SSF-formand Gitte Hou-
gaard-Werner fik ordet. Hun 
fastslog, at SSFs beslutning lig-
ger fast. Derfor plæderede hun 
for, at man nu forsøger at se på 
løsninger frem for at diskutere 
fortiden.

To konkrete forslag
SSF kom i den forbindelse med 
to konkrete forslag. Den ene var 
en lavpraktisk løsning til, hvor-
dan man sikrer koordineringen 
på overordnet plan. Til det kun-
ne der nedsættes et koordine-
ringsudvalg, dog uden samar-
bejdsaftale og andre formalia, 
der er med til at skabe forvirring 
om, hvad sådan et udvalg skal 
kunne.
Det andet forslag var lidt mere 
langstrakt.
I SSFs optik er situationen så 
betændt, at der er brug for hjælp 
udefra for at komme videre. Der-
for foreslog SSF en uvildig un-

dersøgelse af måden mindretal-
let er sammensat på.
– SSF er parate til at vende hele 
skotøjsæsken, for i sidste ende 
skal det i en fremadrettet under-
søgelse ikke handle om organi-
sationerne, men om, hvad der 
gavner det danske mindretal. 
Men alt det giver kun mening, 
hvis vi alle har mod på at gå ind 
i det med åbent sind, sagde Git-
te Hougaard-Werner, hvorefter 
hun gentog, at SSFs beslutning 
om at trække sig fra Samrådet 
på ingen måde er et udtryk for 
manglende vilje til at fortsætte 
samarbejdet på tværs af organi-
sationerne.
SSFs forslag blev ikke kommen-
teret yderligere, og SSFs repræ-
sentanter forlod mødet, så med-
lemmerne af Samrådet i ro og 
fred kunne drøfte rådets fremtid.

Brug for et organ
Mødeleder Christian Jürgensen 
tog nu en runde blandt medlem-
merne for at spørge om, hvorvidt 
der fortsat er behov for et Sam-
råd.
Organisationerne mente alle, at 
der er brug for et overordnet or-
gan, hvor man kan orientere hin-
anden om arbejdet i det danske 
mindretal.
Mens nogle pegede på, at man 
kunne drøfte SSFs meget kon-
krete forslag, mente andre, at 

der var brug for mere faste ram-
mer. Der blev også drøftet, hvor-
dan det forholder sig med den 
nuværende samarbejdsaftale 
samt fordelingen af opgaverne.
I den forbindelse handlede det 
primært om, hvem der repræ-
senterer mindretallet udadtil. 
Historisk set har denne opgave 
altid været SSFs. Det er en af 
grundene til, at de dansksinde-
de grundlagde den kulturelle 
hovedorganisation, men både 
Christian Jürgensen og Udo Jes-
sen, Skoleforeningens formand, 
argumenterede, at det repræ-
sentative burde ligge i Samrå-
dets regi – også selvom det er 
SSF, der har kontrakter med for 
eksempel mindretalsrådet og 
FUEN, hvilket SSW påpegede.
Forsamlingen drøftede også, om 
man skulle nedlægge Samrådet 
eller om man kan fortsætte, men 
forandre samarbejdsaftalen så-
ledes, at SSF kan søge om igen 
at blive fuldgyldigt medlem. Eller 
eventuelt kan nøjes med at få 
observatørstatus eller deltage i 
møderne som gæst.
Mens der på mange punkter var 
forskellige holdninger, var der 
enighed om behovet for et fæl-
les koordinerende organ. Der-
for besluttede forsamlingen, at 
der til næste møde i Samrådet, 
den 20. marts, skal foreligge et 
første udkast til det videre forløb. 

Til det blev Samrådets ekstremt 
hurtigarbejdende arbejdsudvalg 
nedsat.
Else Tornbo fra Grænseforenin-
gen sagde afsluttende, at hun 
ikke havde forstået, hvad med-
lemmerne af Samrådet egentlig 
var blevet enig om eller hvad 
det ekstremt hurtigarbejdende 
arbejdsudvalg skal kunne. Hun 
tvivlede også på, om medlem-
merne af Samrådet selv havde 
forstået, hvad de var blevet eni-
ge om.
Udo Jessens forslag om, at det 
kommende møde holdes som 
lukket arbejdsmøde, blev ikke 
drøftet yderligere. Møderne i 
Samrådet er grundlæggende 
åbne for alle.

Frisernes medlemskab i bero
Ute Jessen fra Friisk Foriining 
kom med en klar udmelding på 
mødet.
– Siden jeg er blevet medlem af 
Samrådet, har jeg kunnet mær-
ke, at der er kurrer på tråden. Det 
er vist en god ide med at prøve 
noget nyt, fastslog hun, hvorefter 
hun meddelte, at SSF er hoved-
partner for Friisk Foriining, og så 
længe SSF ikke er medlem af 
Samrådet, lægger friserne deres 
medlemskab i bero.

Folkeklubben kommer til Sydslesvig
Et af Danmarks største mu-
siknavne og mest populære li-
veorkestre kommer til Flensborg 
og Slesvig. Folkeklubben banker 
på dørene af Flensborghus og 
Slesvighus i maj. Dermed kan 
det danske mindretal glæde sig 
til en kulturoplevelse i topklas-
sen. En kæmpe succes allerede 
nu.
- Det er en stor sag, at Folke-
klubben spiller hos os i Sydsles-
vig, lyder det også fra SSFs kul-
turkonsulent Nina Lemcke. 
Hun fortæller, at Folkeklubben 
før har spillet i Sydslesvig. Tilba-
ge i 2017 optrådte de i Volksbad 
i Flensborg. Sidenhen er Folke-
klubben vokset til et populært li-
veorkester, og i juni 2017 modtog 
gruppen Folkemusikprisen un-
der Skagen Festival.
Gruppen udgav deres fjerde al-
bum, Sort Tulipan i oktober 2018, 
som gav det store kommercielle 
gennembrud i Danmark.

Bandet vil selv Sydslesvig
Nina Lemcke fortæller, at der har 
været flere forsøg på at få Folke-
klubben ned til Sydslesvig siden 
dengang. Indtil nu forgæves.
- Men forleden fik vi en henven-
delse fra bandets management. 
Folkeklubben ønsker selv at 
komme til Sydslesvig, siger hun.
Det var overraskende, fordi hen-
vendelsen kom fra bandet - ikke 
fra SSF. 
- Vi er selvfølgelig meget glade 
for at kunne præsentere et så 
stort navn. Og så endda på to 
spillesteder, så flere har mulig-
hed for at få glæde af kulturople-
velsen, fortæller Nina, der samti-
dig kan lufte sløret for endnu en 
overraskelse. 
- Folkeklubben har tilbudt, at de 
spiller to koncerter i Flensborg. 
Skulle der altså hurtigt blive ud-
solgt, kan vi tilbyde en ekstra 
koncert dér, lyder det fra en glad 
kulturkonsulent.

Nyt album
Folkeklubben er kendt for gen-
nemtænkt dansk musik på høje-
ste niveau. Sangene er velskrev-
ne, musikken er harmonisk og 
smuk. Ikke uden grund spillede 
de blandt andet en intimkoncert 
for Kim Larsen, hvis musikstile 
på mange måder ligner hinan-
den. 
I 2018 udgav Folkeklubben 
“TULI”, der blev en kæmpe suc-
ces i Danmark. Nu - fem år efter 
- er bandet klar til at udgive næ-
ste album. Det udkommer i april 
2023, lige inden Folkeklubben 
kommer til Sydslesvig.
Billetter kan købes fra torsdag 
den 23. februar her:
www.ssf-billetten.de, +49 461-
14408125, SSF-Sekretariate, Ak-
tivitetshuset, sh:z Ticketcenter, 
Nikolaistr. 7 FL oder am Eingang.

(Fotos: PR, Folkeklubben)

KONCERTER

EHA
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SSF Tarup di-
strikt inviterer 
til arbejdsdag
De danske foreninger invi-
teres til fælles arbejdsdag i 
Taruphus. Det er SSF Tarup, 
der inviterer til arrangemen-
tet, der holdes lørdag, den 
11. marts 2023 fra kl. 10.00-
14.00.

I fællesskab skal der 
nusses, pudses, passes og 
plejes! Og når alle tager fat, 
går det nemt og bliver sjovt. 

Efterfølgende serveres 
en bid mad og en drik til 
fyraften.

Distriktet glæder sig til at se 
mange i arbejdstøjet. 

FORNYELSE

Generalforsam-
ling i Tarup
SSF og SSW holder den år-
lige generalforsamling sam-
men i Tarup. Det sker den 
3. marts 2023 i Taruphus 
(Hauptstr. 53) i Flensborg. 
Arrangementet starter med 
fællesspisning klokken 18, 
SSFs generalforsamling 
starter klokken 19, SSWs 
klokken 19.45.

På grund af spisningen, 
bedes der om tilmelding 
senest den 27. februar 2023 
til SSF formand Jörg Braun 
på 0461/6742937 eller via 
mail (braun-tarup@gmx.
de).

Dagsordenspunkterne på 
begge møder har en del 
at byde på. Navnligt, fordi 
SSWs medlemmer skal 
tage stilling til en eventuel 
sammenlægning med SSW 
Flensborg Øst. Desuden 
varslede bestyrelsen i sidste 
år, at de kun ville tage én 
tur til og så skulle det være 
slut. Derfor står alle besty-
relsesposter på valg ved 
SSWs generalforsamling

FULD PLADE

Lottoaften 
på Jørgens-
by-Skolen
SSF Skt Hans Distrikt invi-
terer til lottoaften på Jør-
gensby-Skolen. Det holdes 
fredag, den 3. marts 2023 
kl. 19.30.

Tre kort koster 8 €, og så 
er der fuld plade på hygge 
og samvær - samt mange 
flotte gevinster.

Der gøres opmærksom på, 
at man ikke behøver tilmel-
de sig til arrangementet. 
Alle er velkommen.

Torsdag, d. 23. februar 2023

Rejsemesse 
i Herning

Tak til SSFs billedsamlingsudvalg og kunstsamling
Efter et fremragende og historisk 
landdagsvalg for SSW i 2022 og 
en dermed voksende gruppe 
i Kiel, har SSW nu fået et eget 
mødelokale i landdagen. De sid-
ste år, blev partiet nødt til at låne 
mødelokaler efter aftale. Nu har 
landdagsgruppen et eget, som 
kan bruges frit til gruppemøder, 
der finder sted mindst én gang 
om ugen. Derudover har SSW 
nu mulighed for at gæste min-
dre grupper.
Lokalet er indrettet til egen brug, 
hvilket også betyder, at teknik-
ken til hybride møder kan blive 
stående, såfremt det ikke skal 
bruges til andet. Der er desuden 
kommet blomster i vindueskar-
mene og manglende blåt pynt 

på væggen.
Sidstnævnte har SSFs billed-
samlingsudvalg og kunstsam-
ling været behjælpelige med. 
SSW har nemlig lånt tre akryl-
malerier fra vestkysten. Bille-
derne er fra kunstneren Dan 
Thuesen og købt nye ind i kunst-

samlingen i 2022.  
”Bygevejr - Ballum Kirke”, ”Hø-
jer Pumpestation” og ”Ny 
Fredrikskog” pynter nu en væg 
i SSWs mødelokale og blev fej-
ret med en fernisering på grup-
pemødet.

FERNISERING

Foredrag med Ste-
phan Kleinschmidt
Historisk Samfund Sønderjyl-
land – Sydslesvigkredsen indby-
der til endnu et foredrag i rækken 
af „100 års jubilæums-foredrag“.
Stephan Kleinschmidt fra Søn-
derborg taler om: Muligheder 
og udfordringer i det grænse-
overskridende samarbejde.
Den mangeårige aktør i det 
grænseoverskridende samar-
bejde ser både bagud og frem 
og fortæller ud fra sine erfarin-
ger fra forskellige positioner i 

grænselandet om chancer og 
forhindringer ved at gå sammen 
om løsningen af regionens pro-
blemer.
Vi mødes tirsdag den 28. 02. 
2023 kl. 19:00 – 21:00 i „Det dan-
ske Hus”, Alter Husumer Weg 
220, Sporskifte, 24941 Flensborg.
Der serveres kaffe+kage for € 
5,00, og vi beder om tilmelding 
senest den 24. februar 2023 
på: lac@lacour-skovlund.de
Alle er hjertelig velkomne.
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(Foto: Slesvigsk Parti)

Fyraftensang i Helligåndskirken

Kronjyder og andre 
mennesker

Efter genåbningen af Hellig-
åndskirken i Flensborg er der 
en række tilbud og aktiviteter, 
der igen kan iværksættes. Det 
gælder bl.a. ”Fyraftensang” i kir-
ken en gang om måneden, som 
provst Hasse Neldeberg Jørgen-
sen står for. Det foregår altid på 

torsdage kl. 16.30 – 17.00, hvor 
programmet byder på musik, 
salmesang og fortælling. En halv 
time med mulighed for ro og ef-
tertanke i det smukke rum, når 
dagen går på hæld. De næste 
tre gange er: d. 23. februar, d. 23. 
marts og d. 27. april.

I rækken af ”tirsdags café” i Hel-
ligåndskirkens menighedslo-
kaler på Stuhrsallé 17 indbydes 
der d. 28. februar kl. 9.30 – 11.30 
til formiddagskaffe, foredrag og 
fællessang. Provst Hasse Nel-
deberg Jørgensen vil fortælle 
om ”Kronjyder og andre menne-
sker” – en snak (ud fra personlig 

erfaring) om livet i den kronjy-
ske hovedstad Randers, de 13 
landeveje og oplandets men-
nesker og selvforståelse. Aase 
Pejtersen sidder ved klaveret 
og bidrager til dagens musikal-
ske indslag. Alle er velkomne. 
Tilmelding modtages gerne via 
mail (provsten@kirken.de).
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Også på øen Sild er den 21. og 
22. februar to store dage. Når 
Biike-bål og Petersdag står foran 
døren kommer der feststemning 
til øen. Som optakt havde Friser-
rådet inviteret til sammenkomst 
lørdag den 18. februar med 110 
personer på gæstelisten.
Hertil havde de spurgt, om Sild 
danske Skole ikke have lyst til at 

bidrage med et musikalsk ind-
slag.
- Vi er blevet spurgt, om vi ikke 
ville have lyst til at optræde lør-
dag d. 18.02 i Friesensaal i Kejt-
um. Der var tid til at vi kunne 
synge tre til fire sange, fortæller 
Carsten Hagemann, der blandt 
andet underviser i musik på sko-
len.

Det frisiske sprog
På Sild danske Skole undervises 
første til tredje klasse i frisisk, en 
til to timer om ugen. Her får bør-
nene lært sproget ’Sildring’, der 
er den nordfrisiske dialekt på Sild.
Silds nationalsang, er altid en 
del af repertoiret. 
- Den sang de også, da prinses-
se Benedikte var på besøg, siger 
Carsten. 
Da der ellers ikke findes så man-
ge sange på Sildring’sk med 
’gang i den’, spurgte Carsten bør-
nene, hvad de kunne tænke sig 
at synge. De ønskede sig en an-
den klassiker, ’Jutlandia’. Carsten 
slog sig sammen med skolens 
frisisk lærer Tineke og de skrev 
en helt ny frisisk tekst til Jutlan-
dias melodi – en sang man altid 
kan synge.

Biike og Petersdag
De fleste kender til de store Bii-
ke-båle rundt omkring. 
Petersdagen er en endnu større 
festivitet, hvor der endda ikke er 
skolepligt. Petersdagen er den 
dag, hvor hårgelé, strutskørter 
og lakskoene skal ud af skabet 
– for der skal festes! Om for-
middagen holdes der fest for 
de små, eftermiddagen til de lidt 
større og om aftenen så for de 
helt store.
Der danses, spises slik og festes. 
Som fast tradition er også Ma-
carena-dansen en del af skolens 
festdag.
Traditionen tro, skal eleverne 
stadigvæk medbringe de tra-
ditionelle snoller-penge, Petri-
groschen, så de kan købe slik for 
billige penge.

Ny sang med kendt melodi

SANG

Besøg ”Oplev Sydslesvig” -stan-
den i Herning i weekenden 24.-
26. februar og få inspiration til 
kommende feriemål. 
Messen ”Ferie for alle”, der fore-
går i Herning, starter om freda-
gen kl. 9. Åbningstiderne i år er:
Fredag fra 9-17 / Lørdag fra 9-17 
/ Søndag fra  10-17
”Oplev Sydslesvig” standen er 
igen placeret i Danmarkshallen 
(hal C - stand 2510):
https://www.ferieforalle.dk/plan-
laeg-dit-besoeg/haloversigt

Det ville glæde teamet omkring 
standen at få besøg! 
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Fastelavnsfester var stor suc-
ces i Rendsborg Egernførde Amt

Lidt over 200 børn og voksne 
havde en god og festlig efter-
middag i lørdags, da SSF-besty-
relserne i Rendsborg by, Egern-
førde, Svansø og Pris-Klaustorp, 
hver gav deres bud på en for-
nøjelig eftermiddag efter dansk 
tradition.
Der blev budt op til både bal-
londans og boogie-woogie, og 
selvfølgelig skulle der også spi-
ses fastelavnsboller. 
Alle deltagerne kom i flotte og 
fantasifulde udklædninger, hvor 
særlig ordensmagten og dy-

relivet var i overtal. Drager og 
prinsesser manglede der heller 
ikke. En flagermus, en vand-
mand, en stork, en papegøje og 
en vindrueklase var nogle af de 
mest iøjnefaldende udklædnin-
ger. 
Fastelavnstønderne fik man ef-
ter mange slag og strategiske 
overvejelser da også slået ned, 
så både  kattedronning og kat-
tekonge kunne kåres.
Et flot og vellykket stykke besty-
relsesarbejde til stor glæde for 
både store og små.

Fastelavn, fest og fjer

Af: Keld O. Dohm

Kan en kat slå katten af tønden? 
Kan en pirat ramme en fjerbold? 
Kan en superhelt spise kage? 
Ja, ja og ja, selvfølgelig kan de 
det.
Lørdag den 18. februar afholdt 
HKUF Badminton afdelingen 
fastelavnsfest i Holmberghalle 2 
i Harrislee, og det blev en rigtig 
hyggelig dag for både børn og 
voksne. I alt 32 deltagere ligeligt 
fordelt mellem børn og voksne 
deltog i festligheden, og alle var 
klædt ud og var med til at skabe 
en festlig stemning og en god 
dag for alle. Der blev spillet sløj-
feturnering på badmintonbaner-
ne, børnene slog katten af tøn-
den, alle tog for sig af den lækre 
buffet, der bød på alt fra frugt 
til fastelavnsboller og slik. Der 

blev uddelt præmier for sløjfe-
turneringen, hvor Therese vandt 
blandt de voksne og Lena vandt 
blandt børnene. Kattedronnin-
gen blev kåret og her løb Oliver 
med kronen. Kattekongen blev 
Victor. Naturligvis skulle bed-
ste udklædning også kåres, og 
det blev tæt løb, for der var rig-
tig mange flotte udklædninger. 
Blandt børnene løb klovnen Nila 
med sejren tæt forfulgt at elver-
pigen Emmili, og hos de voksne 
var det piraten Wiebke der sejre-
de over Elastipigen (fra De Utro-
lige) Mette.

Spille gratis
Badminton er med god grund 
en stor sport i Danmark, og 
HKUF Badminton vil gerne vok-
se, og derfor kører der i første 
halvdel af 2023 en kampagne, 

hvor man kan melde sig ind og 
spille i resten af 2023 helt gra-
tis. Det kræver blot at man an-
søger om ”Sportvereincheck på 
40,- EUR” hos DOSB. Læs mere 
om tilbuddet på HKUF Badmin-
ton Facebook side https://www.
facebook.com/badminton.hkuf, 
eller på hjemmesiden: https://
hkuf.eu/badminton/. 
På hjemmesiden kan man også 
se, hvor og hvornår der spilles, 
og hvem man kan kontakte for 
mere information.

En anderledes guds-
tjeneste på Ejdersted

Søndag den 19. februar blev der 
holdt en familiegudstjeneste på 
Ejdersted, der på mange må-
der var anderledes. Præsten var 
nemlig en gris, og han talte for 
hekse, sørøvere og eventyrfigu-
rer. 
Omkring 50 voksne og børn var 
mødt op, da der i kirkesalen på 
Uffe-Skolen i Tønning blev holdt 
familiegudstjeneste med motto-
et fastelavn. Præsten i griseud-
klædningen var Hans Ejler Ham-
mer, og i løbet af gudstjenesten 
blev der både sunget salmer og 
fastelavnssange. Efterfølgende 
bød menigheden på kaffe, saf-
tevand og fastelavnsboller. Der 
blev snakket og hygget livligt, 
og de fire bedste udklædninger 
vandt en præmie. Vinderne var 
Nick, Lilly, Ekse og Joke.
Gudstjenesten var en kæmpe 
succes med alt, hvad der hø-
rer til. Menigheden var selv lidt 
overrasket over, hvor mange der 

mødte op og hvor godt der blev 
taget imod ideen. Der var derfor 
bred enighed om, at ideen om 
en lidt anderledes gudstjeneste 
helt afgjort skal gentages. Des-
uden var der stor tak til præsten, 
der havde mod på at påtage sig 
opgaven og dermed muliggjor-
de den gode oplevelse for store 
og små.

FAMILIEFEST

FÆLLESSKAB

(Fotos: Rolf Warnke)

Mandag havde Nystadens Bør-
ne- og Ungdomshus inviteret til 
stor fastelavnsfest i Idrætshallen. 
Huset ville gerne tilbyde børne-
ne noget ekstra, end at slå kat-
ten af tønden for femte gang. Fra 
klokken 13:00-17:30 var det før-
ste til femte klasses prinsesser, 
klovne og fodboldspilleres tid til 
at gå amok til disko med ballon-, 

stop-, og balletdans. Der var sør-
get for forplejning med hotdogs, 
slush-ice og frugt, samt mulig-
heden for at få malet alverdens 
dyr og mønstre på ansigtet. Som 
kæmpe highlight blev der vist et 
lasershow bestående af to korte 
sekvenser med navn “olympia-
de“ og “disko”.

Prinsesser og lasershow

FEST
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i Sydslesvig  2023
Arrangementer
marts

SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL  Nikolaistr. 7, 
Reisebüro Peelwatt  Marie-Curie-Ring 39 FL eller ved indgangen

Billetter • Abo + 49 (0)461 - 14408 125

Lørdag
04.03.2023 • 11:00
Bredsted Danske 
Skole
Bredsted

Jazzbrunch med
Blonde Bass

Davyd Kadymian 
& Julia Tabakova

feat. Holger Schreiber

Torsdag
09.03.2023 • 19:00
Flensborghus
Flensborg

Torsdag
16.03.2023 • 19:30

Fredag
17.03.2023 • 20:00
Medborgerhuset
Egernførde

Lørdag
18.03.2023 • 19:30
Stadttheater
Flensborg

Livet er en
morgengave The Consolation

Harreslev-
Kobbermølle 
Danske Skole
Harreslev

Eksmænd

Foto: T. Petri Foto: G. Thai

Onsdag
22.03.2023 • 20:00
Max
Flensborg

Mads Langer
Karl Jenkins:
Stabat Mater 
m. gymnasiekor

Torsdag
23.03.2023 • 19:30
A.P. Møller 
Skolen
Slesvig

Torsdag
23.03.2023 • 19:30

Torsdag
30.03.2023 • 19:30
Harreslev-
Kobbermølle 
Danske Skole
Harreslev

Fredag
31.03.2023 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Roaring Twenties Foredrag ved 
Kåre Quist

Stadttheater
Flensborg

Girls in Airports

Vestkystkultur
2

PÅ FLENSBORGHUS

Davyd Kadymian: tenor 
Julia Tabakova: klaver
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Ukrainsk aften med sang 
og klaver på Flensborghus

Torsdag den 9. marts præsente-
rer Davyd Kadimyan akkompag-
neret af Julia Tabakova et alsidigt 
program lige fra ukrainske folke-
sange til Händel, Schubert, Puc-
cini og andre kendte komponi-
sters værker. Koncerten spilles 
på Flensborghus. Den starter 
klokken 19. 
Davyd Kadimyan er 30 år og 
født i Kharkiv, Ukraine. Han er 
uddannet jurist fra Bezliudov Ju-
ristist College og har tilmed en 
akademisk sanguddannelse fra 
musikhøjskolen i Kharkiv.
Davyd har vundet mange pri-
ser i ukrainske og internationale 
konkurrencer. Han nåede til fina-
len i to ukrainske TV-projekter: 
”X-faktor ” og ”Ukraines Stem-
me”.
Davyd er en tenor, som synger 
med sin sjæl. Han kom til Tysk-
land efter Ukraine-krigen star-

tede og er meget taknemmelig 
for, at han nu får mulighed for at 
vise sit talent ved denne koncert 
sammen med pianisten Julia Ta-
bakova, som er kendt fra Opera 
på Grænsen.  
Julia Tabakova er ligeledes født 
i Ukraine og har spillet klaver 
siden hun var 6 år gammel. Da 
Julia var færdig med konserva-

torieuddannelsen på Kyiv Musi-
kacademi, tog hun til Danmark 
for at fortsætte sine studier. Det 
blev i Aarhus og solistklassen 
ved Det Jyske Musikkonserva-
torium, hvorfra Julia debuterede 
i 2008.
Julia er tilknyttet Den Jyske 
Opera som akkompagnatør og 
spiller meget kammermusik og 
solokoncerter. Hun er desuden 
ansat som organist ved Hader-
slev Domkirke.
Davyd Kadimyan og Julia Taba-
kova ledsages af Holger Schrei-
ber.
Koncerten er arrangeret af SSF, 
billetter kan købes her:
ssf-billetten.de, +49 461-
14408125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7 FL eller ved ind-
gangen 

VestKystKultur: Nyd brun-
chen, mens jazzmusik-
trioen spiller i Bredsted

Lørdag den 4. marts spiller 
Blonde Bass i Bredsted Danske 
Skole på deres kontrabasser og 
de synger. Derfor er tre kvinder 
lig med hele to trioer!
Trioen Blonde Bass er både en 
bastrio - på rigtige kontrabasser 
vel at mærke - og en vokaltrio.
De sange, de fremfører, er en 
musikalsk symfoni mellem Ida 
Hvid, Kristin Korb og Helle Mar-
strand, som uden at man be-
mærker det, skifter roller mellem 
melodistemme, percussion, har-
monier og bas. De trestemmige 
vokalarrangementer gør ople-

velsen både dybere og lysere.
Koncerten i Bredsted er en del 
af VestKystKultur.
Entréen inklusive brunch er 20 
euro for SSF-medlemmer, og  25 
euro for ikke-medlemmer.
Frokostjazz med Blonde Bass 
præsenteres af SSF, den starter 
klokken 11, og billetter kan købes 
her: 
www.ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro 
Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 
FL.

9. M
ARTS

4. MARTS

Safari fra helvede - 
sønderjyder i det tyske 
kejserriges tjeneste

Onsdag d. 8. marts kl. 19 besø-
ger journalist og historiker Tom 
Buk-Swienty Flensborg Biblio-
tek. Han fortæller om 30 søn-
derjyder, der forklædt som dan-
ske sømænd, blev sendt på en 
hemmelig mission til kolonien 
Tysk Østafrika under 1. Verdens-
krig.
De unge mænd blev kastet ud i 
en voldsom og blodig krig mod 
englænderne i det nuværende 
Tanzania.
Tom Buk-Swienty, som har skre-
vet om den hemmelige missi-
on i bogen Safari fra helvede, 

fortæller og viser samtidige fo-
tografier, der bringer tilhørerne 
tæt på de dramatiske begiven-
heder. Derudover beretter Tom 
Buk-Swienty om ophold i Tan-
zania i forbindelse med sin re-
search og skrivearbejdet. 
Entréen er på 7 euro, der er for-
salg på biblioteket. 
Foredraget er arrangeret af 
Dansk Centralbibliotek, DSH –
Aktive kvinder i Sydslesvig, Den 
slesvigske Kvindeforening. 

På billedet ses forfatteren Tom 
Buk-Swienty.
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Kirkekoncert for børn 
med Sille og Palle

Fredag den 24. februar er der 
kirkekoncert for børn i Ansgar 
Kirke, når Sille og Palle kommer 
på besøg. 
Koncerten starter klokken 15.30, 
og der er lagt op til, at der kan 
synges med på de mest elske-
de salmer og klassikere fra den 
danske børnesangskat. Sille og 
Palle spiller musik til hjertet, til 
sanserne og til dansebenene, og 
når Sille og Palle spiller koncert i 

kirken, må der gerne både klap-
pes, synges og danses i midter-
gangen.
Sille Grønborg og Palle Wind-
feldt har udgivet flere børne 
cd’er blandt andet ”børnesal-
mebogen” og de har også lavet 
musik til DR Ramasjang - deri-
blandt til børne-tvserien ”Rosa 
fra Rouladegade”.
Koncerten er et familiearran-
gement, hvor mange dejlige 

salmer spilles, og hvor børnene 
kan være med! Alle er velkomne 
- også bedsteforældre med de-
res børnebørn!
Koncerten er blevet til i et sam-
arbejde mellem de fem Flens-
borgmenigheder Sct. Jørgen, 
Sct. Hans, Sporskifte Hellig-
åndskirken og Ansgar kirke, 
MBU og SSF. 
Der er gratis adgang.

24. FEBRUAR

(Foto: Molly Grønberg)
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Afstemningsmøde holdes på Flensborghus
SSF og Historisk Samfund Søn-
derjylland, Sydslesvigkredsen, 
inviterer til markering af afstem-
ningsdagen i 2. zone 1920. Det 
sker på Flensborghus den 14. 
marts, klokken 19. 
Afstemningsmødet byder på en 
velkomst fra SSF-formand Gitte 
Hougaard-Werner samt en hil-
sen fra Benny Engelbrecht, MF 
og formand for Sydslesvigudval-
get. Desuden er der lagt op til 

fællessang og hygge med søn-
derjysk kaffebord. 

Sydslesvigsk design
Afstemningsmødet på Flens-
borghus byder i år desuden på 
noget særligt - sydslesvigeren 
Anna Toftgaard-Hansen holder 
foredrag. Hun er modedesigner, 
og i hendes bacheloropgave 
lavede hun en serie kjoler, der 
afspejler danske kvinders vilkår 

i Sydslesvig fra 1864 til 1945. Se-
rien, det vil sige modekollektio-
nen, hedder »En Ridderkvinde 
i sygeplejerkofte«. Den handler 
om de sydslesvigske kvinders 
stille kamp for det danske i Syd-
slesvig.
Arrangementet afrundes af Kir-
sten la Cour, formand for Hi-
storisk Samfund Sønderjylland, 
Sydslesvig. SSF-generalsekre-
tær Jens A. Christiansen er mø-

deleder. 
Entréen er på 7 euro, af hensyn 
til forplejningen, bedes der om 
tilmeldinger senest torsdag den 
9. marts til Claudia Jans, tlf. +49 
461 14408 120 eller via mail (kul-
tur@syfo.de).  

På billedet ses den sydslesvig-
ske modedesigner Anna Toft-
gaard-Hansen. (Foto: privat)
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Melodi Grand Prix i Hanved
Der grines, fnises og råbes af 
glæde og spænding, mens de 
første 40 børn stod på den røde 
løber foran Hanved Danske Sko-
le og ventede på at komme ind.
Lørdag aften havde Hanved 
Ungdomsforening (HUF) nem-
lig inviteret til Børne Melodi 
Grand Prix – MGP 2023, der vi-
ses live på DR1. 
14 mennesker bestående af 
HUF-bestyrelsen, samt hjæl-
pende forældre var mødt op 
dagen inden for at pynte op til 
festen. I løbet af to timer havde 
de formået at forvandle skolens 
aula og SFOen til det sejeste 
festlokale. 

MGP i Danmark
Børne MGP sangkonkurrencen 
er en stor begivenhed i Dan-
mark. Det var 23. gang børne 
MGP fandt sted og festen blev 
afholdt i Arena Næstved, hvor 
der sad 2500 tilskuere, der var 

mere end klar til at nyde showet.

Glimmer, læbestift og festkjo-
ler
Også i Hanved var børnene klar. 
Klokken 18:15 var der allerede 
blevet uddelt 65 MGP armbånd, 
de første piger stod i kø ved fri-
sør- og UV-sminke boden og 
slush-ice maskinen kørte på 
højtryk. Amelie på ni år, var én 
af de første i køen til at få krøllet 
sit hår. 
- Jeg er med for anden gang og 
jeg glæder mig over at være med 
igen. Det er bare hele showet, 
der er fedt. En direkte favorit til 
aftenen har hun ikke. 
Max og Lenia på syv og seks 
år sidder allerede klar med de-
res popcornposer og glæder sig 
også rigtig meget til hele showet 
og den stemning der følger med.
Hanna og Emma på 11 år, står i 
køen til hotdog, popcorn og bør-
necocktails. De er også med for 

anden gang og har fået deres 
fineste festkjoler og øreringe på. 
- Du ser SÅ godt ud, lyder det 
fra den ene pige til den anden. 
Stemningen i skolens aula var 
bare magisk.

Pynt og stemmesedler
I SFOen havde børnene selv 
stået for at lave MGP23 vimpel-
guirlander, popcornposer og an-
det pynt til aftenen. Her var de 
også allerede blevet introduce-
ret for aftenens sange og kunne 
overveje deres favorit.
Også stemmesedler var forbe-
redt til aftenen. Børnene kunne 
sætte X ved deres favorit og 
dem, der havde stemt på MGP 
vinderen, kom ind i en lodtromle.
Sophia med sangen “Det’ bare 
tanker” vandt MGP23 og Sine 
fra Hanved danske Skole var 
den heldige vinder af en stor 
popcornpose med to biografbil-
letter.

AF
TE

NS
HO

W

Efter to år med online møder 
og virtuelle rum, er det med stor 
glæde, at SdU den 18. marts igen 
kan afholde den årlige general-
forsamling i fysiske rammer. Mø-
det, der tidligere blev kaldt for 
”Sendemandsmødet”, har fået et 
nyt navn, og bliver dermed SdUs 
første ”Landsmøde”.

Det bedste af begge verdener 
Arrangementet finder sted i vel-
kendte omgivelser på Christi-
anslyst og vil være fyldt med en 
række spændende aktiviteter, 
der vil sikre en underholdende 
og varieret mødeoplevelse for 
alle deltagere.
- Forberedelserne er allerede 
godt i gang og med en fysisk 
genopstart under et nyt navn, 
vil vi gerne give en ny slags 

mødeoplevelse, forklarer SdUs 
områdeleder for Idræt, Unge & 
Kultur Hinnerk Petersen, og fort-
sætter,
- Vi afsluttede en lang tradition 
af ”Sendemandsmøder” med et 
møde, der mere lignede en mo-
derne medieproduktion. SdUs 
første Landsmøde vil derfor for-
søge at bygge bro mellem den-
ne mediale mødeoplevelse og 
den rigtige verden, hvor vi mø-
des i et fysisk fællesskab.

En festlig dag
Landsmødet er sat til at vare fire 
timer, inklusive pauser, hvoref-
ter der vil være festlig middag, 
efterfulgt af cocktails, dans og 
karaoke.
- Landsmødet 2023 bliver en 
underholdende, morsom, spæn-

dende og nærværende oplevel-
se, der vil bringe organisationen 
og dens medlemmer sammen 
og skabe en følelse af samhø-
righed og fællesskab, uden at 
miste sin seriøse betydning, af-
slutter Hinnerk.
Læs mere om landsmødet og 
tilmeld dig inden den 28. februar 
på www.sdu.de/kalender/lands-
moede2023. 
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