
SSW og SSF kom i anledningen 
af årsdagen for Putins angrebs-
krig mod Ukraine med en fælles 
erklæring. Læs den her:

”Mindretalspolitik er fredspolitik 
- ikke angrebspolitik!
Sådan lød det fra det danske 
mindretal for et år siden, da Rus-
lands præsident Putin misbrugte 
mindretalspolitik i Donbass-re-
gionen som påskud for sine im-
perialistiske hensigter. I dag, et 
år efter den russiske invasion i 
Ukraine, gentager Sydslesvigsk 
Forening (SSF) og Sydslesvigsk 
Vælgerforening (SSW) det klare 
budskab: Det danske mindretal 

fordømmer Putins grusomme 
angrebskrig mod Ukraine, og 
mindretalspolitik er fredspolitik - 
ikke angrebspolitik!
Den russiske invasion i Ukraine 
er ikke andet end et geopolitisk 
magtspil, der har brudt med alle 
folkeretlige principper. En krigs-
forbrydelse, der også bryder 
med alt, hvad mindretalsmodel-
len i det dansk-tyske grænse-
land står for - nemlig en fælles 
historie, gensidig respekt og 
samarbejdsvilje.
Krigen mod Ukraine har stået på 
i et år nu, og Ruslands afskyelige 
handlinger har overgået vores 
værste bekymringer. Fortællin-

gerne fra vores mindretalsven-
ner i Ukraine er svære at be-
gribe. Særligt i en tid, hvor krig 
i Europa så ud til at være histo-
riske fortællinger fra mørke tider. 
Men skyerne over Europa er 
mørkere end de har været læn-
ge. Krigen er kommet tæt på os, 
og frygten for, at den griber om 
sig yderligere, vokser. Derfor skal 
vi gøre alt, hvad der står i vores 
magt, for at forhindre Putins 
magtbestræbelser i at forgifte 
den demokratiske og fredelige 
verdensorden. 
Ikke mindst derfor går vores 
tanker i denne mørke tid til alle 
ofrene for denne grusomme krig 

og til alle, der arbejder for at 
skabe fred - med respekt for de-
mokrati, landenes suverænitet, 
folkeret, selvbestemmelse samt 
beskyttelse af mindretal.
Mindretalsforholdene i Europa 
er allerede påvirket af Putins an-
grebskrig. En krig, hvis udvikling 
og følger kommer til at berøre os 
alle - mindretal som flertal.”

Gitte Hougaard-Werner
SSF-formand

Christian Dirschauer
SSW-landsformand

Det danske mindretal i 
Slesvig-Flensborg Amt 
holder åbent hus04 Et portæt af Manni, 

der i mere end 30 år 
sad på pengekassen05 I Nystadens Børne- og 

Ungdomshus er det 
digitale ikke passiv 08Sydslesvig var godt 

repræsenteret på Rej-
semessen i Herning02
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Mindretallet fordømmer Putins ved-
varende angrebskrig mod Ukraine
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Årsmøde1994

Man kan
sagtens spise
is og få taget

en gipsafstøbning
af

sin hånd
samtidig.

årsmøde i

Det er ikke så
ligetil at spise

med pinde.

Fotos:
Martina
Petersen

Rendsborg
Af Jens Handler

RENDSBORG. Det så ikke
lovende ud om morgenen.
Arrangørerne af årsmødet i
Rendsborg havde store betænkeligheder

på grund af
vejret. Heldigvis blev det
nogenlunde tørt, så de mange

deltagere fik noget ud af
friluftsmødet. For nogle år
siden blev årsmødet flyttet
til Bydelsdorf, hvor der var
mere plads. I år blev det
igen holdt i Rendsborg. Og
man havde besluttet at lade
skolens sommerfest falde
sammen med årsmødet.

Børnene
arrangerede
For festen stod foruden foreningerne

og skolen også
skolens elevråd. Mens de
voksne tog sig af det kulinariske

- Husmoderforeningen
havde således oprettet en
café - var det børnene selv,
der arrangerede de forskellige

lege og spil. Det var også
dem, der havde skaffet

reklamegaver til præmierne.

Efter flaghejsningen underholdt
Tønder FDF/FPF

tambourkorps med kendte
melodier. Derefter fik rejsesekretær

i Grænseforeningen,
Johan Herold, ordet.

Han mener, at sammenholdet
mellem danske i

nord og danske i syd hen
over statsgrænsen netop
bliver manifesteret ved de
danske årsmøder. Han slog
fast, at der i ingen af festtalerne

bliver flyttet hegnspæle.
Det sker i det daglige

arbejde - ved årsmødet kan
der dog hentes inspiration
til at møde hverdagen.

Debat er vigtig
Herold hører ikke til blandt
dem, der beklager en debat,
betonede han, heller ikke
om ømtålelige emner. Derfor

hilser han også debatten
inden for Dansk Skoleforening

velkommen, men han
bliver lidt bedrøvet, når den
bliver bragt væk fra sagen
og bliver personfikseret.

- Virkeligheden overhaler
tit fantasien, fortsatte han.

- Hvem ville for ti år siden
have forestillet sig Øst- og
Vesttyskland som én stat,
eller at Danmark og Tyskland

snart skal vælge repræsentanter
til et fælles

EU-parlament. Da vi har
forskellige forestillinger
om, hvordan verden kunne
se ud, er virkeligheden vores

fælles udgangspunkt,
sluttede Johan Herold sin
tale.

Hjørnesten
- Ejderskolen har altid
været en hjørnesten i det
pionérarbejde, Sydslesvigsk
Udvalg og Ejderindsamlingen

påbegyndte i 1949, sagde
Mogens Serritslew, formanden

for udvalget, i sin
hilsen.

- De tidligere vanskeligheder
er blevet overvundet,

og det er meget glædeligt at
se, at det danske arbejde
ved Ejderen fortsat trives.
Et nyt fritidshjem er under
opførelse, og Ejderskolens
længe savnede udbygning
ser ud til at blive virkeliggjort.

Det er dog ikke kun et
spørgsmål om bygninger,
men det er de menneskelige
relationer, der skaber følelser

af samhørighed, og som
er grundlaget for en tilværelse

med dansk indhold
så langt mod syd. Det
kræver sit at fastholde sit
ståsted i det danske, sluttede

Mogens Serritslew.
Efter den officielle del af

dagen overtog sommerfesten,
hvor de mange deltagere
hyggede sig i endnu

nogle timer.
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Et forfriskende bad.

Balloner er noget
stads at barbere.

Herunder: Når der nu
ikke lige er en serviet i
nærheden

Balancens kunst
er en svær én.
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2.
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14.30 på 
Flensborghus
ÆNDRET MØDESTED: SSF Kobbermølle: Generalforsam-
ling, Industrimuseet i Kobbermølle, 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
SSF/SSW Treja/Hollingsted: Generalforsamling, Treja 
Danske Skole, kl. 19.30
SSF Vanderup/Jørl: Hyggeaften, Vanderup Danske Skole, 
19-21

3.
SSF/SSW Tarup: Generalforsamling, Taruphus, kl. 18, spis-
ning, kl. 19 mødestart
SSF Humanitært Udvalg: Vandringer i Grænselandet, 
”Langballigau og gennem Langballeå tunneldal”, afgang 
Exe, Flensborg, kl. 9.30
DCBIB,SdU, SSF, SKoFO: Fernisering af udstillingen: 
Amatørudstillingen, på Flensborg Bibliotek, kl. 17-19
SSF Skt Hans: Lottoaften, Jørgensby-Skolen, kl. 19.30
SSF/SSW Skovby: Generalforsamling, Hærvejshuset, kl. 19
Christian Lassens Mindegård: Sæsonåbning kl. 14-17

4.
SSF Nord: Morgenmad, Tønnsenhuset kl. 9.30 
SSF Kappel/Arnæs: Skatturnering i Arnæs forsamlinghus, 
kl. 19

6.
SSF/SSW Trenedalen /Trenedal: Generalforsamling, Trene-
skolens gymnastiksal, Oversø, kl. 18.30
SSF Eggebæk/Langsted: Generalforsamling, Forsamlings-
huset Mines Minde, Langsted, kl. 18.30
Dansk Centralbibliotek: Foredrag v. Anke Spoorendonk, ” Et 
dramatisk landdagsvalg 2005” Slesvig Bibliotek kl. 16.30
SSF Moldened: Spilleaften i forsamlingshuset kl. 19
Harreslev Kvindeforening: Hyggekaffe, Blå Sal, kl. 14.30

7.
Dansk Centralbibliotek: Formiddagsbiffen :”Hvor kragerne 
vender” , Flensborg Bibliotek kl. 10
Lyksborg Kvindeforening: Generalforsamling på skolen kl. 
15.30
SSF Husby: Generalforsamling, Husby Danske Skole, kl. 
18.30
SSF Hohn-Herred: Generalforsamling, Vestermølle Skole, 
kl. 19.30
Kvindeforeningen Store Vi: Hygge og Snak, kl. 19.30
SSF Slesvig: Ekstraordinær generalforsamling, Slesvighus, 
kl. 20

8.
SSF/SSW Gelting-Gulde-Runtoft/Gelting Bugt: Generalfor-
samling, Gelting Forsamlingshus, kl. 19
SSF/SSW Moldened: Generalforsamling, Moldened For-
samlingshus, kl. 19
Dansk Centralbibliotek: Foredrag ved. Tom Buk Swienty; 
”Safari fra helvede”, Flensborg Bibliotek, kl. 19.00
Det Lille Teater: Premiere på ”Stumper og Stykker”, teater-
kollage i 7 stykker, Det Lille Teater, Flensborg, kl. 19:30
Lyksborg Seniorklub: Hygge med besøg fra Egernførde, 
Lyksborg Danske Skole, kl. 15

9.
SSW Jaruplund, Veding, Sankelmark: Generalforsamling, 
Kirkens lokaler, Jaruplund, kl. 18.00, opstillingsmøde kl. 
19.00
Det Lille Teater:”Stumper og Stykker”, teaterkollage i 7 styk-
ker, Det Lille Teater, Flensborg, kl. 19:30
SSF Slesvig: Afterworkparty m. dans, snak og hygge, Sles-
vighus, kl. 18.30
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Gudstjenester på side 3

Tekst af Flemming Stentoft, Lyks-
borg

Klokken har kun lige passe-
ret ni, da de første gæster står 
ved standen ”Oplev Sydslesvig”, 
på feriemessen i Herning. Den 
kendte lyd af patentpropper 
trækker. En stor gruppe ansatte 
og frivillige står klar i røde trø-
jer for at uddele smagsprøver af 
både øl og rom og inviterer gæ-
sterne til at deltage i en quiz om 
Sydslesvig.
- Ideen om at have en stand i 
ferie udstillingens ”Danmarks-
hal”, er oprindelig skabt af et 
samarbejde mellem Grænsefor-
eningen og SSF og blev kaldet 
”Oplev Sydslesvig”, fortæller for-
eningskonsulent Tine Andresen, 

der har været med de sidste 12 
år.
- Gæsterne lokkes til af smags-
prøverne og så får vi en hyggelig 
snak med dem om det danske 
mindretal. Det interesserer også 
gæsterne at høre om det frede-
lige samarbejde i grænselandet.
Oplev Sydslesvig er også en 
webportal, der styres af et selv-
stændigt projekt under Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig. 
Nikolai Lengefeldt er med på 
standen og står klar ved skær-
men for at hjælpe gæsterne ind i 
oplevelserne i Sydslesvig.
Omtrent 60.000 gæster besøgte 
rejsemessen i Herning, hvor de 
store messehaller var fyldt med 
campingvogne, telte, outdoor-
udstyr og alle de store rejsear-

rangører, der stod klar til at sen-
de danskerne på ferie i udlandet.
- Vi oplevede en større købelyst 
og solgte flere rejser end nogen-
sinde, så det var helt fantastisk. 
Samtidig var det igen rigtig godt 
at møde vores kunder i øjenhøj-
de - det gør vi jo ikke på samme 
måde i det daglige, konstaterer 
administrerende direktør i Bravo 
Tours Peder Hornshøj.
- Rigtig mange af rejsemessens 
gæster kom forbi os i år, så det 
næsten var umuligt at høre det 
kendte ”plop”. Skønsmæssigt 
toppede vi lørdag med 21.000 
besøgende. Vores mange fine 
brochurer blev fordelt, ligesom 
der var stor søgning til konkur-
rencen om at vinde et weekend-
ophold, slutter Tine Andresen.

Plop: Oplev Sydslesvig
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(Foto: Nikolai Lengefeldt Oplev Sydslesvig)

(Foto: Nikolai Lengefeldt Oplev Sydslesvig)
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Fem unge fra Ry Højskole gjor-
de igen holdt i Flensborg på 
deres vej gennem Europa. Hvor 
rejsen præcis går hen, vidste de 
fem ikke, da de fandt sammen i 
Klubværelset på Flensborghus.
De er lige nu på en rejse for at 
lære om grænser og om, hvad 
grænser betyder for mennesker. 
I den forbindelse er det selv-
følgelig oplagt at besøge det 
danske mindretal, hvor de fik 
en fortælling om historie og om, 
hvordan grænsedragningen har 
påvirket mindretallet og stadig 
gør det.

Den personlige fortælling
Efter de unge havde fået en hur-
tig gennemgang af mindretallets 
historie og om, hvordan mindre-

tallet fungerer i dag, var der tid til 
at spørge ind til den personlige 
fortælling. 
“Hvilket sprog tænker du på?”, 
“Kunne du tænke dig at bo i 
Danmark?”, ”Hvorfor valgte dine 
forældre mindretallet?”, eller 
“Har du også en bindestregsi-
dentitet?”, spurgte de unge om.
Dagen inden havde de mødt 
Grænseforeningens kulturmø-
deambassadører. 
Efter en god snak, drog de unge 
videre på deres tur, der er op-
bygget som en slags o-løb. 
Næste holdested var Berlin. Det 
vidste de allerede. Men hvorhen 
turen skulle gå derefter, vidste de 
ikke. Et meget spændende pro-
jekt, som mindretallet altid ger-
ne bidrager til.  

Fra Flensborghus videre 
på tur gennem Europa

GRÆNSER

Kulturoplevelse: Foredrag 
ved Annegret Friedrichsen

Forfatter Annegret Friedrichsen 
holdt forleden foredrag om sin 
bog “Astrids somre” på Flens-
borghus. Om foredraget, som 
var arrangeret af SSFs Humani-
tære Udvalg, skriver Flemming 
Meyer følgende: 
»Arrangementet med Annegret 
Friedrichsen onsdag eftermid-
dag var både velbesøgt, vel-
lykket og tankevækkende. Her 
læste hun op af og fortalte om 
sin nye roman „Astrids somre“, 
der handler om en sydslesvigsk 
piges opvækst i en fiktiv lands-
by i nærheden af Valsbøl og om 
hendes oplevelser som feriebarn 
i Danmark. 
Annegret har valgt, at det i den-
ne roman er den sydslesvigske 
pige, Astrid, der selv fortæller, 
hvilket fører til, at læserne ufil-
treret, det vil sige uden voksnes 
interpretation, kan sætte sig ind 
i Astrids tankegang. 
På den måde får man indtryk af, 
hvilke spørgsmål hun søger svar 
på.
Det ene er blandt andet krigen, 
noget man i efterkrigstiden ikke 
gerne talte om i Tyskland. Allige-

vel hørte børn ofte ordet uden at 
kende betydningen. Dertil læste 
Annegret følgende passage op: 
„Men nej, mor siger, de har sik-
kert også været unge og glade 
engang, men det er bare sådan 
noget, livet gør ved nogle, og at 
det ikke var let under krigen. Vi 
ved ikke rigtigt, hvad de voksne 
mener, når de siger sådan noget. 
Krig er sådan et ord, der skal for-
klare sig selv. De voksne er tavse 
om, hvad krigen var, men indi-
mellem opsnapper man ordet, 
når der er ting, der er, som de er. 
Krigen er et ord, som forklarer al 
dårligdom, uden at man behø-
ver at sætte flere ord på.“
På samme fintfølende måde 
fortsætter det i romanen. 
Annegret fortalte om mange 
af de andre problemstillinger 
Astrid kommer ud for og læ-
ste tilsvarende små afsnit op. 
Det var blandt andet det med 
at vokse op med en dansk far 
og en tysk mor, starte i den ty-
ske børnehave for at fortsætte i 
den danske skole, eller i en alder 
af seks år komme til Danmark 
uden at kunne sproget endnu. 

Eller at opdage, hun i Tyskland 
blev betragtet som dansker og i 
Danmark som tysker. Og at om-
gangsformerne og kulturen var 
en hel anden i Danmark end i 
Sydslesvig. Altsammen ting der 
har været identitetsdannende 
for Astrid. Og altsammen noget, 
lytterne i salen kunne nikke gen-
kendende til.
Alt i alt en vellykket og tanke-
vækkende eftermiddag. Jeg 
har selv læst bogen og var be-
gejstret. Den har så sandelig 
vækket minder og sat tanke-
virksomheden igang. Stor tak til 
Annegret for en meget flot og 
fintfølende roman.”

Ladywalk, Danmarks største 
éndagsmotionsevent til kvinder, 
finder sted den 22. maj 2023 
i Sønderborg. Arrangementet, 
som har fundet sted siden 2001, 
tilbyder en gåtur på 7 eller 12 
km og samler hvert år tusindvis 
af deltagere i 14 forskellige byer 
i Danmark. I 2019 deltog hele 
55.561 kvinder i arrangementet 
hvoraf 119 af kvinderne kom fra 
Team Sydslevig, der vandt en 
sølvpokal som det næststørste 
hold efter Danfoss-holdet. 
Ladywalks mål er, at kvinder skal 
opleve glæden ved at komme ud 

at gå – og bakke op om organi-
sationer, der støtter forskning og 
oplysning om kvindesygdomme. 
Derfor donerer Ladywalk hvert 
år penge til organisationer, der 
støtter sygdomsramte kvinder.  
I år går overskuddet fra arrange-
mentet til Hjerteforeningen og 
Endometriose Foreningen.  
Prisen for deltagelse er 25 €, og 
inkluderer en t-shirt, en lille ryg-
sæk med forplejning og fælles-
transport i bus fra Flensborg til 
Sønderborg og retur. Tilmelding 
skal ske senest den 17. april 2023 
ved at sende en mail til Christel 

Bonde på adressen christel@
sdu.de. Det er også vigtigt at op-
lyse størrelsen på den ønskede 
t-shirt samt om man ønsker at 
gå 7 eller 12 km. Hvis man øn-
sker fællestransport fra Exe i 
Flensborg med afgang kl. 17.00, 
skal man ligeledes meddele det-
te ved tilmelding.  
Beløbet indbetales på SdUs 
bankkonto i Union Bank: IBAN: 
DE95 21520100 0000 017140 
BIC: UNBNDE21 - mærk over-
førelsen: ”Lady Walk + dit navn”. 
Der er et begrænset antal plad-
ser til arrangementet, og tilmel-
dingerne vil blive behandlet efter 
først-til-mølle-princippet. Tilmel-
dingen er bindende efter den 17. 
april 2023. 
Det bliver spændende at se, 
hvem der vinder i år, men vig-
tigst af alt er det at støtte en 
god sag og få en hyggelig dag 
sammen med veninderne i det 
smukke Sønderjylland.

En gåtur i den gode sags tjeneste 

Gudstjenester
Fredag, den 3. marts 2023
Valsbøl kirke kl. 18 Skou fælles gudstjeneste kvindernes internati-
onale bededag
 
2. søndag i fasten | 5. marts 2023 | Matt. 15,21-28 
Arnæs kl. 11 Hansen 
Bredsted kl. 10 Sloth 
Egernførde kl. 15 Vogel 
FL Ansgar Kirke kl. 10 M. Jørgensen 
FL Helligåndskirken kl. 10 H. Jørgensen 
FL Kobbermølle kl. 14 M. Jørgensen 
FL Sct. Hans kl. 10 med generalforsamling
FL Sct. Jørgen kl. 14 Egeris med generalforsamling
FL Sporskifte kl. 10 Hougensen 
Frederiksstad kl. 14:30 Heide-Jørgensen 
Garding kl. 9:30 Hammer 
Harreslev kl. 11:30 Böll 
Holtenå kl. 10:30 Vogel 
Jaruplund kl. 10 Vetter 
Lyksborg / Lyksborg Danske Skole kl. 10 Thun 
Rendsborg kl. 14:30 Berg 
Slv. Ansgar kl. 10 Berg 
Sørup Kirke kl. 9:30 Mogensen 

Se også dks-folkekirken.dk/gudstjeneste
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Halfdan Rasmussens tekster 
med Cafe Liva i Harreslev
Et mandeliv fortalt igennem 
Halfdan Rasmussens univers 
- Jesper Asholt fra Cafe Liva er 
Den Danske Mand og torsdag 
den 16. marts på Harreslev Dan-
ske Skole kommer han rundt 
omkring livets sorger og glæder 
akkompagneret af klaver og bas. 
”En mand sidder i sin have og 
nyder tilværelsen... eller... nu, er 
nyder jo så stærkt et udtryk...
Men han sidder der i hvert fald... 
lidt endnu... forhåbentligt...”
Med udgangspunkt i Halfdan 
Rasmussens mangfoldighed 
af digte, tosserier, børnerim og 
erindringer om det tyvende år-
hundrede, fortælles en eksisten-
tialistisk historie om et mandeliv 
med både glæder, sorger, svigt 
og trofasthed - og familiebånd.
På scenen ses Jesper Asholt 
som Den Danske Mand - ak-
kompagneret af komponisten, 
kapelmesteren og pianisten 
Morten Wedendahl og bassisten 
og arrangøren Elo Lindhardsen.
For sammensætning og ma-
nuskript står Jesper Asholt selv 

- og Jacob Morild har været øj-
nene udefra - og fødselshjælper.
Stykket “Livet er en morgenga-
ve” er præsenteret af SSF, det 
spilles på Harreslev Danske 
Skole torsdag 16. marts 23 – 
klokken 19:30.

Billetter: ssf-billetten.de, +49 461 
14408 125, SSFs sekretariater, 
Aktivitetshuset, sh:z Ticketcen-
ter, Nikolaistr. 7 FL, Reisebüro 
Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 
FL og ved indgangen. 

Sangeftermiddag 
med Dieter Küssner

Den 15. marts, kl. 14.30 har 
SSFs ”Det Humanitære Ud-
valg” inviteret Dieter Küssner til 
Flensborghus, hvor han sætter 
sangskatten fra Danmark, Fær-
øerne og Grønland i centrum.
Dieter Küssner fortæller: ”Siden 
jeg sidst i 1950’erne var elev på 
Jaruplund Højskole, har høj-
skolesangbogen været mig en 
livslang poetisk og musikalsk 
ledsager. På Jaruplund Højskole 
var det Ingrid Bøgh Andersen, 
som jeg allerede havde som 
klasselærer på Frederikshøjsko-
len, der fortsatte sangtraditionen 

og dannelsesrejsen fra ”De små 
synger” til folkehøjskolens store 
sangskat. Danmark med Færø-
erne og Grønland står i centrum 
for eftermiddagens sange, men 
norden og verdenen skal ikke 
mangle. For som man siger i 
Sydslesvig: “Hvor man synger 
slå dig ned, onde mennesker 
synger ikke sange.””

Entré inkl. kaffe: 5,00 €
Tilmelding til mail: 
kultur@syfo.de eller tlf. 0461-
14408-120
Senest den 10. marts 2023

(Foto: Thomas Petri)

16. M
ARTS

Foredrag: Ombord 
på Kongeskibet 
Dannebrog

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 
19.00, kommer Jagtkaptajn Peter 
Schinkel Stamp til Borgerfor-
eningen for at fortælle om Kon-
geskibet DANNEBROGs over 
90-årige historie. 
Med billeder og filmklip tager 
Jagtkaptajnen publikum med 
ombord. Hverdagen for den 
faste besætning og de værne-
pligtige ombord vises, ligesom 
historien og traditionerne der 
ligger bag Kongeskibets vir-
ke. DANNEBROG er et stykke 
dansk kulturhistorie og Peter 
Schinkel Stamp fortæller leven-
de om kongefamiliens sommer-
togter samt skibets fremtid.
Arrangementet indledes med en 
klassisk dansk menu bestående 
af benløse fugle med lækkert til-
behør. Prisen for middag samt 
kaffe/te og småkager er 17,50 

euro plus drikkevarer efter øn-
ske.
Der bedes venligst om en bin-
dende tilmelding, senest fredag, 
den 10. marts 2023, til bysekre-
tariatet pr. mail (flby@syfo.de) 
eller tlf.: +49 461 14408-125/-
126/-127.

16. MARTS

15. MARTS

Åbent hus i det danske min-
dretal i Slesvig-Flensborg

Den 1. april klokken 10-13 hol-
des der i nogle af de danske for-
eninger og institutioner i Sles-
vig-Flensborg Amt, åbent hus.
Ved en sammenkomst i Kappel i 
efteråret med folk fra fire distrik-
ter opstod ideen om at invitere 
tyske naboer på besøg hos min-
dretallet, for det var længe siden 
man sidst havde haft ”åbent hus”. 
”Vi kan bestemt ikke gå ud fra, at 
alle vore naboer ved, hvem vi er! 
Vi kan ofte gå ud fra, at de, hvis 
de kender os, synes, vi holder os 
for os selv!”, hed det blandt an-
det.

Det kan jo gælde en del steder, 
og her opstod altså opfordrin-
gen til alle mindretalsforeninger 
og institutioner i amtet om at 
åbne dørene til lidt vådt og tørt, 
men især til en hyggelig stund 
med at få vist og fortalt om min-
dretallets arbejde lokalt.
I skrivende stund er 12 steder 
henholdsvis over 40 institutioner 
og foreninger med på ideen og 
åbner dørene lørdag den 1. april. 
Det drejer sig i vilkårlig orden 
om Kappel, Gelting, Ravnkær, 
Sønder Brarup, Satrup, Lyks-
borg, Husby, St. Vi, Vanderup, 
Bøglund, Mårkær, Dannevirke, 
Skovby og ikke mindst en hel 
række huse, deriblandt alle tre 
danske skoler i Slesvig. En mere 
præcis liste med de lokale for-
eninger, skoler og børnehaver, 
som byder indenfor, vil især 
skulle fremgå af tyske medier. 
Målgruppen er de tyske naboer!
”Vi er stolte af vores skole og 
vil gerne vise den frem”. Sådan 
lød det uafhængigt af hinanden 
fra skoleleder og samarbejds-
rådsformand på Hiort-Lorenzen 

Skolen i Slesvig. Dermed er dø-
rene slået op.

På billedet ses Jens Verdoner, 
rektor på A. P. Møller Skolen. 
Han er en af dem, der åbner 
portene den 1. april, så flertals-
befolkningen kan få et indtryk 
af mindretallet. I hånden holder 
han en af cirka 250 plakater, der 
kommer op at hænge på de lo-
kale adresser, hvor der bydes in-
denfor den 1. april. 
På A.P. Møller Skolen er der lop-
pemarked samme tid og sted 
ved de store elever. 

1. APRIL

SÆ
SO

NS
TA

RT

Tidsrejsen starter igen
På gården i Jardelund, Christi-
an Lassens Mindegård, starter 
sæsonen for året 2023. Fra på 
fredag, den 3. marts er alle vel-
komne til at kigge ind og gå på 
opdagelse i museet. Når man 
træder ind ad døren på Kup-
fermühlenweg 4, er man med 
det samme i en hel anden tid. 
Alt det familie Lassen har brugt 
og bevaret fra de sidste 130 år, 

er udstillet her. Gården holder 
åben hver fredag fra 14 til 17. Der 
er kaffe på kanden og tid til en 
rundvisning og en snak. Derud-
over er det altid muligt efter fore-
gående aftale at besøge museet 
udenfor åbningstiderne.

(Foto: Christian Lassens Mindegård)

(Foto: privat)

(Foto: Athenas)
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Manfred Janzen ved det endnu ikke, men i dette øjeblik rammer bolden udløseren til vippen.
(Fotos: Anker Simonsen)

Vandet var koldt. Værre var dog uvisheden i ventetiden, fortalte Jørg Bremer Hansen efter
vandgangen.

Vandleg i regnvejr
Friluftssjov. På trods
af den silende regn
hyggede de fleste
deltagere i familiearrangementet

sig gevaldigt
udendørs.

BYDELSTORP. Vandet
væltede ned med vekslende
styrke. Alligevel var der ingen

dystre miner ved eftermiddagens
familiehygge

ved fritidshjemmet og børnehaverne
i Bydelstorp.

- Jeg havde ventet færre.
For en sikkerheds skyld
har vi børnehaverne i baghånden,

men de kom ikke i
brug. De fleste bliver uden-

Til venstre: I læ af et træ
bød Rainer Pingel velkommen

og sang for, efter at
Dannebrog var blevet
hejst.

for, konstaterede fritidshjemsleder
Rainer Pingel

med tilfredshed.
Et par hundrede voksne

og børn beviste med regntøj
og paraplyer endnu en

gang, at der ikke findes
dårligt vejr. Kun forkert
påklædning.

Børnene virkede nu nærmest
ligeglade med både

vejr og påklædning. De
hyggede sig bare gevaldigt
med bolde, tove og improviserede

lege.

Vandgang
For nogle andre af festens
deltagere var påklædningen

også ligegyldig. De
blev våde under alle om¬

stændigheder.
Siddende på et bræt over

en vandbeholder kunne de
blot vente, indtil en af de
mange piger og drenge, der
stod i kø for at komme til,
ramte en udløser med en
bold. Dernæst fik de et gysende

koldt bad i vand, der
var tappet direkte fra ledningen.

- Kuldechokket er ikke
det værste. Ventetiden derimod

er anspændt. Vi ved
jo ikke, hvornår vi pludselig

hænger frit i luften på
vej mod vandet, forklarede
Jørg Bremer Hansen med
klaprende tænder, mens
han med et håndklæde forsøgte

at gnubbe lidt varme

deni huden igen efter
første vandgang.

To Samländer-heste blev
også godt våde, men tog det
med stoisk ro. Troligt trak
de med ejeren Helmut Petersen

ved tømmerne af
sted med børn og voksne i
hestevognen.

Helmut Petersen var blevet
overtalt af sin danske

nabo til at køre med børnene
til festen. Han ville derfor
pynte vognen med Dannebrog,

men kunne ikke
finde dem i forretningerne i
Rendsborg og omegn. Til
sidst lånte han dem i børnehaven.

Anker Simonsen

Lidt regnvejr får ikke lov til at ødelægge den gode årsmødestemning.

Med Helmut Petersen og
Dörte Ammann på bukken

fik mange børn ikke blot
en, men flere ture i hestevognen

bag Madam, th.,
og Tschibo.

8 Fra kyst til kyst Tirsdag den 5. marts 1991

Redaktion Slesvig:
Lollfod 69
Tlf. 0 46 21 / 2 77 76
Fax. 0 46 21 / 2 79 76

38 glatføreulykker - Fire
bilister alvorligt kvæstet

På søndag er
joker trumf
SLESVIG. Søndag den 10.
marts, opfører Det ny Turne

Teater den engelske kriminalforfatter
Sleuths »Joker

er Trumf« kl. 20 på Slesvighus.
Billetter til forestillingen
kan allerede fås på

Dansk Sekretariat Slesvig,
telefon 04621/ 2 38 88. Stykkets

medvirkende er som
tildigere omtalt skuespillerne

Jørgen Buckhøj, Jan
Elle, Rene Richardt, Torben
Sekov og Erik Kühnau.

Søndagen byder altså på
noget. Sæsonens næste danske

teaterforestilling i Slesvig
følger først godt ni uger

senere, når Privatteatret
den 16. maj kommer med
Bernard Slades komedie
»Samme tid næste år«.

Generalforsamling
i

Torsted
TORSTED. Sydslesvigsk
Forenings og Vælgerforenings

distrikter Torsted
indbyder til generalforsamling

mandag den 11. marts,
kl. 20 på Goltoft kro.

Efter velkomst og valg af
ordstyrer aflægger formanden,

kassereren og revisorerne
deres beretninger, der

bagefter står til drøftelse.
Generalforsamlingen skal
så vælge bestyrelse, og der
afsluttes med punkt eventuelt

og hyggeligt samvær
bagefter.

Af Alex Herz

SLESVIG. I går morges
blev mange trafikanter

overrasket af
det uventede glatte
føre på gaderne.

De pludselig glatte veje
førte i Slesvig-Flensborg
amt i tiden mellem kl. 06 og
08.30 til hele 38 trafikulykker,

hvorved to personer
blev livsfarligt og to andre
alvorligt kvæstet. I alt kom
11 bilister til skade.

Den mest alvorlige ulykke
skete kort efter kl. 06.30

på landevej 22 mellem Sørup
og Sterup. Her kom en

25årig dame på vej mod Sterup
i et let sving med sin bil

i slinger og tørne på den
modgående kørebane frontalt

sammen med en anden
personvogn.

Hun blev klemt fast i bilen
og måtte, efter at brandkorpsets

redningshold havde
skåret hende fri af vraget,

bringes til et sygehus i
Flensborg med redningshelikoper

. Også den anden
bilist måtte bringes på sygehus,

og begge svævede i
går middags endnu i livs¬

fare.
En halv time senere slingrede

en varebil, der var på
vej mod Slesvig, i nærheden

af Klapskov ind i et
modgående køretøj. Også
her blev en person fastklemt

i bilen og måtte efter
bjergningen ved brandkorpset

sammen med en videre
alvorlig ogen lettere

kvæstet person køres til
Martin Luther sygehuset.

Undervejs fra Bøglund
til Satrup havnede en kvindelig

bilfører i vejgrøften
med sin vogn. Hun måtte
ligeledes indlægges på sy¬

gehus i Slesvig.
Fem videre glatføreulykker

registrerede politiet på
forbundsvej 201 mellem
Treja og Sølversted, og andre

fem på forbundsvej 199
mellem Kappel og Gelting.

Held i uheld havde en bilfører,
der ved Stenderup

mellem Kappel og Gelting
efter en kolbøtte endte i
vejgrøften. Hans vogn kom
straks i brand, men han
kunne selv redde sig uskadt
ud af vraget.

Fra besættelsestidens historie
Folkeuniversitet har lagt program

SLESVIG. 50 år efter
ser begivenhederne
helt anderledes ud.
Også hvad den tyske
besættelse af Danmark

under anden
verdenskrig angår.

Om dette emne taler
lektor dr. phil.

Aage Trommer, Københavns
Universitet.

Det er det næste foredrag,
arrangeret af Folkeuniversitetet,

Historisk
Samfund for Sønderjylland

og de danske biblio¬

teker i fællesskab i salen,
Lolfod 69, i Slesvig.

Det bliver torsdag den
14. marts, kl. 20 og er det
tredje foredrag i rækken
om myter i Danmarkshistorien,

denne gang altså
med titlen »Myter og realiteter

fra besættelsestiden«.

Trommer
Trommer tager nogle af

de falske forestillinger
op, som man gang på gang
støder på, når de fem
»onde år« behandles.

Det er nu muligt at give
en mere fordomsfri vurde¬

ring af holdninger og sammenhænge.
Frihedskæmpere,

værnemagere, forsvarsviljen,
sabotagen og

andet sættes i forhold til
virkelighed og senere tids
ønsketænkning. Hvad var
realiteter, hvad nyttede
og hvordan. Efter foredraget

vil der blive diskussion
om emnet.

To film vises
Allerede tirsdag den 12.

marts, kl. 20 vises samme
sted den danske film »Den
kroniske Uskyld« efter
Klaus Rifbjergs debutroman

af samme navn. Efter

sigende skulle Rifbjerg
ikke bryde sig om filmatiseringen,-

nu er der lejlighed
til selv at bedømme

den. Filmaftenen arrangeres
af Sydslesvigsk Forening

for Gottorpamt og
Dansk Bibliotek Slesvig.

For børn og andre vises
Walt Disneys tegnefilm
om den berømte dukke
Pinocchio fredag den 15.
marts, kl. 15 til 16.30. Det
er Slesvig Ungdomsforening

og biblioteket, der
inviterer til denne forestilling.

Distriktsnyt fra SSF SlesvigNord
SLESVIG. Sydslesvigsk
Forenings distrikt Slesvig
Nord holder, som den sidste
af de fire i byen, generalforsamling

torsdag, 7. marts,
kl. 20 på Hiort Lorenzen
skolen. Efter dagsordenen
med de vedtægstsmæssigt
fastlagde punkter - bestyrelsesvalg

inklusive - serveres
der hedevikker og oste¬

madder, og under samværet
vil der blive budt på munter

underholdning.
Distriktet har i disse

dage udsendt sit lille meddelelsesblad,
der indeholder

vigtige henvisninger
for medlemmerne.

Således efterlyser bestyrelsen
ældre postkort, fotografier,

avisudklip og lig¬

nende af lokal interesse.
Der tænkes på begivenheder

i forbindelse med de
danske skoler i byen, danske

arrangementer af anden
art og lignende.

Det meddeles også, at distriktet
den 4. april vil aflægge
informationsbesøg

hos de frivillige brandkorps
i Slesvig. Den 26. maj

er der planlagt en forårstur
til hallig Hooge under ledelse

af Uwe Oldag fra Hatsted.
Endelig skal en delegation

fra distriktet i juni
måned til venskabskredsen
i Dianalund for at overvære
derværende byjubilæum.Nærmere

enkeltheder udsendes
i god tid.

Sydslesvig
i dag
(Meddelelser under denne
rubrik står for arrangørernes
eget ansvar)

Lyksborg: Barokkoncert
i den danske kirke

kl. 20
Jaruplund/Veding:

Kommunalpolitisk
aften i Skolen kl. 20

List: SSF/SSV-generalf
orsamling på

Skolen kl. 20
Moldened: Badetur til

Egernførde, afgang
kl. 18.30

Dannevirke: Hyggeaften
i Forsamlingshuset
kl. 20

Jaruplund: Kammerkoncert
på Højskolen

kl. 20
Skovlund: Kommunerådsmøde

i »Utspann«
kl. 19.30

Tarp: Den danske menigheds
generalforsamling
i præstegården

kl. 20
Slesvig: Nordens Husmoderdag

holdes i
Ansgarsalen kl. 19.30

Brarup: Kommunerådsmøde
kl. 20

Danske biblioteker
Slesvig Hiort Lorenzen-Skolen

kl. 7.4512.30

Tønning kl. 9-13 og
14-17

Bogbussen kommer til
Albertinenstelsen,
Eggebæk.Tydal, Kilbæk,

Bollingsted,
Bøglund, Frørup og
Tarp

i morgen
Kappel: Barokkoncert

i Ellenbjerg kirke kl.
20

Løjt: Videofilm hos
Schmidt kl. 20

Slesvig: Foredrag omn
narkotika i Lolfodsalen

kl. 20 (arr: SSV i
Gottorp amt)

Slesvig: Seniorklubbens
spille- og legeeftermiddag

i Ansgarsalen
kl. 14.30

Valsbøl: Onsdagskaffe
i den danske præstegård

kl. 15
Valsbøl: Folkedanserforeningens

generalforsamling
kl. 20

Rensborg: Koordinationsmøde
for alle

danske foreninger i
Amtmandsgården kl.
19.30

Tordenskjold soldater

Rensborg/Bydelsdorf Ungdomsforenings nye bestyrelse. Stående (f.v.) Manfred Janzen,
Iben Snell, Torben Leth-Nissen og Otto Prühs. Siddende Mikael Jørgensen, Bodil Vogel
og Manfred Giese.

Af Jens Handler

RENSBORG. Formanden
for Rensborg/Bydelsdorf
Ungdomsforening (RBUF),
Torben Leth-Nissen, efterlyste

på generalforsamlingen
forleden en opskrift på,

hvordan man får gjort en
forening rigtig aktiv. Deler
man foreningen i en kulturel

og en sportslig afdeling,
havde der på førstnævnte
område stort set ikke været
nogen arrangementer i det
forløbne år. Der skulle ganske

vist have været en koncert
i efteråret, men den

måtte aflyses, da orkestret
opløstes i utide. Til gengæld

håber man på en koncert
den 18. i denne måned

med Poul Chr. Nielsens
kvintet.

Udførelsen af nye idéer
eller forslag kræver enten
villige og motiverede personer,

fortsatte Torben Leth,
eller at man selv smøger
ærmerne. Det drejede sig
for ofte om Tordenskjolds
soldater. Det kræver tid,
kræfter og energi, hvilket
er svært at finde, når det
daglige arbejde skal passes,

og man for fjerde gang i løbet
af ugen skal til et aftenmøde.

Passiv har foreningen
dog ikke været. De sportslige

aktiviteter kører fro
bedste velgående. Her er
det først og fremmest badminton,

der er det stabile
centrum. Men også håndbold

er kommet godt igang,
selv om spillerne led et sviende

nederlag mod et hold
fra Stevns.

I løbet af det sidste år er
medlemstallet steget med
12, så Rensborg/Bydelsdorf
Ungdomsforening nu kan
fremvise 145 medlemmer.
Og der er flere på vej, sluttede

formanden sin beretning.

Det er ikke mindst sporten,
der har skaffet denne

tilgang. Og det er da også
sporten, der igen i år vil
indtage en stor plads i foreningens

arbejde, selv om
håndbold for voksne må
stilles i bero. På grund af
den høje kvalitet, de forskellige

orkestre indtil nu
har budt på, har man tænkt
sig at fortsætte med en forårs-

og en efterårskoncert,

omend deltagerantallet
ofte har været skuffende.

Der har været rygter
fremme, om at Ej deren
skulle uddybes og udvides
netop dér, hvor kajakklubben

har sit bådehus. Det ville
betyde, at huset er i fare.

Hertil kunne Torben Leth
svare, at der på nuværende
tidspunkt ikke foreligger
noget om disse planer. Videre

mente han, at det måske
var på tide at gøre området

mere attraktivt. Man
savnede sanitære indretninger,

og en bådebro stod
også på ønskelisten.

På grund af kursus ønskede
formanden ikke at

fortsætte på denne post, så
han byttede plads med den
hidtidige næstformand, Mikael

Jørgensen. Den øvrige
bestyrelse kom til at bestå
af Manfred Giese, kasserer,
Bodil Vogel, sekretær, og
Otto Prühs som bestyrelsesmedlem.

Manfred Janzen
og Iben Snell blev valgt

til suppleanter, mens Brigitte
Jørgensen og Günter

Vogel tager sig af kasserevisionen.

Af Tilla Rebsdorf

Nu skal den næste generation 
tage over.
I næsten 30 år sad han på pen-
gekassen i RBUF, men i denne 
måned var det slut. Nu har de 
unge fået lov til at tage over.

Rendsborg-Bydelsdorf UF
Fået lov!  Det lyder nok lidt som 
om ”Manni” – Manfred Janzen 
– har holdt krampagtigt fast i 
opgaven med at føre ungdoms-
foreningen under SdU, Rends-
borg-Bydelsdorf UF, sikkert og 
solidt gennem de skiftende øko-
nomiske tider. 
Helt sådan var det så ikke. 
- Jeg har været meget glad for 
kassererjobbet. Det må du tro. 
Men nu har jeg gjort mit i min-
dretallets ungdomsforening. Her 
har jeg lagt så mange timer af 
mit liv, også som træner i både 
håndbold og badminton og selv 
været en aktiv sportsmand. Nu 
tager nye kræfter over, som man 
siger. Jeg forsvinder ikke, for jeg 
har højt og helligt lovet at hjælpe 
til i den første tid med at sætte 
den nye kasserer ind i arbejdet, 
siger han.
Han husker stadig tydeligt den 
generalforsamling i 1996, da han 
blev valgt til kasserer i RBUF. 
Det var lidt af en udfordring at 
få styr på den tidligere kasserers 
bogføringssystemer, og sådan 
bliver det ikke denne gang, love-
de han på generalforsamlingen 
her i februar. 
- Den aften havde jeg forberedt 
en lille afskedstale, men det var 
slet ikke nemt at holde den. Jeg 
fik vand i øjnene og klumpen i 

halsen var næsten ikke til at syn-
ke væk, siger han og ler lidt over 
at han blev så rørt. 

Sammenhold
Minderne vældede op, og det 
gjorde de også, da Ugeavisen 
talte med Manfred Janzen.
I 1994 var han til sit første DGI 
Landsstævne i Svendborg sam-
men med 300 deltagere fra 
SdU’s organisationer i Sydsles-
vig. Sidste år blev Landsstævnet 
igen afholdt i Svendborg, og han 
var der med datteren Tina, der 
også har sine egne fødder solidt 
plantet i det danske mindretal. 
- Så du kan sige, ”hier schließt 
sich ein Kreis“, siger han en 
smule eftertænksom.  En af hans 

helt store udfordringer som kas-
serer var i 2002, da Tyskland 
sagde farvel til den gode gamle 
D-mark og indførte Euroen. Det 
år måtte den garvede kasserer 
føre foreningens regnskab i to 
valutaer. 
- Det var frygteligt, og et kæmpe 
arbejde, men det gik jo også, si-
ger han og ler højt

Når møder også er en fest
Datoen for Årsmøderne har sin 
faste plads i familien Janzens ka-
lender. Selvfølgelig, siger han og 
finder en gammel Årsmødeavis 
frem fra 1994 med en storsmi-
lende og noget yngre Manfred 

Janzen på forsiden. 
- Sydslesvigerne hernede er 
holdt sammen af noget godt kit, 
siger ”Manni”, der har rundet de 
60.
Gennem årene har der været 
rigtig mange, alenlange hoved-
sendemandsmøder, hvor den 
pligtopfyldende mand var tro-
fast deltager, og fik store ører af 
at lytte og blev bred om bagen 
af at sidde stille så længe. Og 
især om de vildt hyggelige afte-
ner sammen med alle de andre, 
om Glenfiddich-klubben med de 
mange ritualer, for mindretallet, 
der lever helt nede ved kanalen, 
holder fast i hinanden og det 
danske.  
- Vi er måske ikke så mange, 
men vi er som en lille familie. 
Ungdomsforeningen er stor, 
men når de unge først går vide-
re til A.P. Møller Skolen, mister 
vi dem. Vi har da også, som så 
mange andre foreninger, vores 
knas med at holde fast i det dan-
ske sprog, siger han og trækker 
på skulrene.  
Det havde han så ikke. Da han 
forelskede sig i Angelika, anede 
han intet om det danske min-
dretal syd for grænsen og vid-
ste kun, at Danmark lå deroppe, 
siger han, og peger mod nord. 
Han kunne ikke et ord dansk og 
indså ret hurtigt, at det var han 
nødt til at lære. Sådan blev det, 
og i år fejrer de to Rubinbryllup. 
- Vi har mange planer om, hvad 
vi skal ordne herhjemme, nu 
hvor jeg har fået mere tid, og så 
skal jeg nyde min familie, siger 
”Manni”, der arbejder hos Stadt-
werke Rendsborg. 

- Vi er måske 
ikke så mange, 

men vi er som en 
lille familie.

(Foto: privat)
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Da Peer Mikkelsens søn blev 
ramt af psykisk sygdom påvirke-
de det hele familien. 
Hør hvordan familien oplevede 
det og genfandt balancen i li-
vet, onsdag d. 15. marts kl. 17 på 
Flensborg Bibliotek. 
Det er ikke kun den, der rammes 
af psykisk sygdom, der får rystet 
sin verden. Det gør de pårørende 
også. Det handler blandt andet 
om afmagt og skam. Hvordan 

klarer man at sende sit barn på 
et behandlingshjem? Hvordan 
kan man være med til at fjerne 
tabu omkring psykisk sygdom, 
som mange rammes af? 
Peer Mikkelsen arbejder som 
nattevagt på Autismecenter Syd 
i Rødekro, som er et bosted for 
voksne med diagnoser inden 
for autismespektret. Desuden er 
han aktiv i Bedre Psykiatri i Søn-
derborg.

Foredraget er en del af ”Hjer-
neugen”, som er en international 
kampagne, hvor det handler om 
at dele viden, så alle bliver klo-
gere på hjernen. For hjernen er 
fantastisk, men kan også give 
problemer.  Ca. 400.000 danske-
re har udfordringer med hjernen.
Entréen er på 5 euro, der er for-
salg på biblioteket.

Mødet med muren – da familien 
blev ramt af psykisk sygdom

Sidste Afterworkparty 
på Slesvighus inden 
sommerpausen
Dans, snak og hygge på Slesvig-
hus- sidste gang inden sommer-
pausen.
Torsdag den 9. marts er der igen 
lagt op til dans, snak og hygge 
på Slesvighus. SSF Slesvig hol-
der ”get together” og danseaften 
fra kl 18.30.
Alle er velkommen - også hvis 
man ikke er til dans. Der er god 
plads til, at man også kan kom-
me for at få en snak over en øl 
med gamle og nye bekendte og 
venner. 
DJ Pflaumi underholder sit pub-

likum med dansesange fra 4 år-
tier, som omfatter både de mest 
aktuelle og klassikere. DJen spil-
ler også gerne folks yndlings-
sang.
Arrangementet slutter allerse-
nest kl. 21.30, hvor man så tager 
hjem for at starte næste arbejds-
dag med utrolig godt humør. 
Man må gerne tage venner fra 
mindretallet og fra flertalsbefolk-
ningen med. Det er kun danse-
glæden, der tæller denne aften. 
Entréen og drikkevarer mod 
egenbetaling.

Premiere på ”Stumper og 
stykker” på Det Lille Teater

Det er den 2. premiere på Flens-
borgs danske amatørteater i 
Mariegade efter Corona-tiden, 
og således indledningen til en 
periode med forhåbentligt me-
get mere aktivitet på den velud-
rustede og gode scene.
Søndag den 6. november 2022 
afholdt Det Lille Teater et dra-
makursus. Der var 10 tilmeldte 
og deltagerne havde en inspire-
rende og sjov og hyggelig efter-
middag i teatrets lokaler.
Teaterinstruktør Kristian Hald 
var kursusleder. Han er uddan-
net dramaturg og præsente-
rede kursisterne for forskellige 
dramaøvelser. Det var tydeligt, 
at der var en god stemning, og 
kursisterne var tændte på at op-
træde og lære.
Kurset var optakten til forestil-
lingen ”Stumper og Stykker”. En 

collage af kortere stykker, hvilket 
teatret har den store glæde at 
præsentere.
Der bliver opført stykker af de 
danske dramatikere Annegrete 
Kraul, Me Lund, Andreas Dave, 
Anna Panduro, Julie Petrine 
Glargaard og et enkelt stykke af 
den engelske dramatiker Harold 
Pinter.
Stykkerne er instrueret af Kri-
stian Hald, som også stod for 
instruktionen på en af teatrets 
sidste succeser – ”Drømmen om 
Flensborg”
Hvert stykke varer mellem 5 og 
12 minutter.
Forestillingens samlede varig-
hed er cirka 1 time og 40 mi-
nutter. Der er pause efter en lille 
time. 
Billetter kan købes på Det Lille 
Teater, Mariegade 20, ½ time in-

den forestillingsstart og på Det 
Lille Teaters hjemmeside: www.
detlilleteater.de
10€ for voksne (inkl. kaffe) og 5 € 
for børn under 15. (forestillingen 
er ikke egnet for mindre børn)

Spilledatoer: 
Onsdag, 8. marts kl. 19.30 Pre-
miere
Torsdag 9. marts kl. 19.30,   
Fredag 10. marts kl. 19.30, 
Lørdag 11. marts kl. 16.00 (Denne 
dag spilles ikke ”Dirigenten” og 
”Fødselsdagen”), 
Lørdag 25. marts kl. 17.00,     
Onsdag 29. marts kl. 20.00

På billedet fra en af prøverne på 
stykket ”Fødselsdag” af Anne-
grete Kraul, ses fra venstre Jens 
Krause, Lisbet Meyer og Lone 
Krogh

I lørdags inviterede SdU til en 
dag med sved på panden, da 
Idrætshallen fik besøg af de tre 
fitnessinstruktører Hans Jørgen 
Wollesen, Betina Sommerset og 
Randy Steffensen. Her blev en 
fyldt sal af motiverede deltage-
re ført igennem to timers fitnes-
sworkshops med træningsfor-

merne: Strong Nation, Zumba 
Fitness og Zumba Gold.   

Deltagerne i Idrætshallen nød 
dagen og de intense men sjo-
ve workshops, og gik alle derfra 
med pulsen oppe og et smil på 
læberne. 

En sporty lørdag 

AMATØRTEATER

15. M
ARTS

9. MARTS

FITNESS
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3. MARTS

Hygge, lotto og 
samvær
Fredag den 3. marts 2023 
holder SSF Skt. Hans 
Distrikt lottoaften på Jør-
gensby-Skolen. Der venter 
mange flotte gevinster. 3 
kort koster 8€. 

For nærmere informationer 
bedes man henvende sig 
til formand Per-Arne Hoeg, 
0462 12872, p-ahoeg@
online.de.

11. MARTS

Bennetgård 
Støtteforening 
holder general-
forsamling
Bennetgaard støtteforening 
inviterer til generalforsam-
ling. Den holdes den 11. 
marts 2023, klokken 14.00 i 
opholdsstuen på Nerongs-
allee 27 a i Flensborg. Alle 
er velkomne.

ÆNDRING

Kobbermølle 
generalforsam-
ling foregår i 
Industrimuseet 
SSF-generalforsamling i 
Kobbermølle, som holdes 
torsdag, den 02. marts 
2023, er flyttet fra børne-
haven til Industrimuseet i 
Kobbermølle (Messinghof 
3). 

4. MARTS

Nyt møde i 
kunstkredsen
Kunstkredsen på Mikkel-
berg mødes igen lørdag 
den 4. marts fra klokken 12 
til 16. Denne gang fore-
går det i det nyindrettede 
værksted i Buhls Bolig på 
Mikkelberg. 

Kunstkredsen optager fort-
sat nye interessede. Hen-
vendelser bedes sendes til 
Ilona Heimböckel (heim-
böckelilona@gmail.com).

SSF indkalder til møde i Hovedstyrelsen
Mandag den 13. marts holder SSFs Hovedstyrelse møde på Sles-
vighus. Det starter klokken 18.30.

Dagsordenen byder på følgende punkter:
1.      Spørgetid for SSF-medlemmer
2.      Mødet åbnes – beslutningsdygtighed
3.      Valg af dirigent
4.      Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5.      Formandens beretning
6.      Nyt fra SSFs udvalg
7.      Organisationsudvalget. Drøftelse og beslutning
8.      Nedlæggelse af distrikter (Nyhus, Flensborg Amt og Munkbra-
rup/Ves, Flensborg Amt). Orientering og godkendelse
9.      Eventuelt 
10.    Lukket møde

Mødet er åbent for alle SSF-medlemmer, der også har taleret på 
mødet.
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Torsdag stod der digital dan-
nelse på programmet på 
Nystadens Børne- og Ung-
domshus – men ikke på den 
sædvanlige tørre måde, hvor 
unge mennesker sidder alene 
foran hver deres skærm. Den 
digitale dag på Nystadens 
BoU havde nemlig til formål 
at give børn og unge en ople-
velse af, at det digitale hverken 
behøver være passiv eller no-
get, man ikke kan være sam-
men med andre om. 
Projektet var ikke kun for bru-
gerne af Nystadens BoU. Alle 
SdUs huse havde mulighed 
for at deltage, og omkring 55 
børn og unge fra andre huse 
var kommet. De kunne i fæl-
lesskab prøve kræfter med det 
digitale. I forskellige stationer 
kunne de for eksempel prøve 
en form for programmering, 
hvor en Lego-robot lavede 

bevægelser, som de unge ef-
terfølgende skulle indgive på 
computeren. Det vil sige en 
slags omvendt programme-
ring. I en anden station kunne 
de blandt andet bygge deres 
egne kontroller eller et klaver 
af Lego. Der var også mulig-
hed for at danse sammen til 
“Just Dance” og man kunne 
spille computerspil på iPad.
- Det skal der også være plads 
til. Nogle gange har de bare 
lyst til at spille, og det er også 
okay. Men her gør de det sam-
men, så de på den måde op-
lever værdien i at være fælles 
om noget, sagde Kim Mühlhau-
sen, leder af Nystadens BoU. 
Mediedagen var en stor suc-
ces og skal fremover afholdes 
årligt. Desuden er der over-
vejelser om et otte ugers me-
die-dannelsesforløb i samar-
bejde med andre huse.

Det digitale behøver ikke at 
være passiv

I to weekender i maj holder SdU 
årets første håndboldskoler. Alle 
mindretalsbørn mellem 6 og 14 
år, der har lyst til at blive bedre 
til håndbold samt lære finter og 
tricks er velkommen. Det er mu-
ligt at deltage i arrangementet, 
hvis man er medlem af en dansk 
ungdoms- eller idrætsforening, 
tilhører et børne- og ungdoms-
hus eller går i en dansk skole.
Der er fælles overnatning i hyt-

ter ved Træningshallen i Slesvig, 
og masser af tid til en dukkert i 
Slesvig svømmehal og plads til 
grin, sjov og godt fællesskab. 
Deltagergebyret på 75 € (med 
SdU tilskud) er inklusive forplej-
ning, et sæt spillertrøje/shorts, 
en håndbold og en drikkeflaske. 

For nærmere informationer kon-
takt Christel Bonde på 0461-
14408217 eller christel@sdu.de.

Håndboldcamp 6 til 10 årige 
Fredag den 19. maj kl. 18:00 til 
søndag den 21. maj kl. 13:00 

Tilmelding senest den 19. april 
2023.
www.dgi.dk/202314656001

11 til 14 årige 
Fredag den 26. maj kl. 18:00 til 
søndag den 29. maj kl. 13:00 

Tilmelding senest den 26. april 
2023.
www.dgi.dk/202314656002TILMELDING
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