
Lørdag holdt SdU deres 99. ge-
neralforsamling der for første 
gang hed Landsmøde.
I alt var 147 deltagere, hvoraf 
60 var delegerede, mødt op på 
Christianslyst til det første fysi-
ske møde efter corona, og alle 
glædede sig til debat, valg, og 
ikke mindst mad og aftenfest.

Scenen var sat
Efter 500 timers planlægning, 
forberedelse, opbygning og det 
brændende spørgsmål om hvor-
vidt scenen skulle stå på 20 cm 
eller 40 cm høje ben, blev del-
tagerne mødt af en tv-kulisse 
med skriveborde med fin patina 
og smagfuldt placeret pynt, der 
indrammede ordstyrer Jens M. 
Henriksen (DCBIB) og formand 
Kay von Eitzen på scenen. Gæ-
ster og talere tog plads på to fine 
grønne stole.  

Teknikken
Som i de to forgangne år, holdt 
ordstyreren sig ikke tilbage med 
sin smittende gode stemning og 
ironi. Dette blev suppleret af for-
skellige indslag, jingles og en liv-
lig baggrundsskærm, der gjorde, 

at der altid skete noget nyt og 
publikummet ikke kedede sig. 
En lille, men ikke uvæsentlig 
detalje, blev dog glemt under 
planlægningen. Regien var ikke 
i stand til at kommunikere med 
værterne på scenen. Det lod 
SdUs ellers ret så kompetente 
team sig dog ikke skræmme af. 
Problemet blev fikset med en 
gammeldags stille post – regien 
skrev en besked til formanden, 
der så gav den videre til ordsty-
reren. Om alt blev videregivet 
korrekt, vides ikke.

Cash
Året 2022 endte med en pose 
fyldt med cash. SdU kunne teg-
ne et overskud på 651.797,26 
euro. Dette kæmpe overskud, 
var der dog en god grund til. - Vi 
mangler medarbejdere, forklare-
de Anders Kring. I takt med lan-
dets Kita-reform, er der opstået 
nye forhold, der kræver flere 
medarbejdere. 
- Så hvis man har lyst, skal man 
bare søge, fortsatte han. 
Inden valghandlingerne gik i 
gang, sendte generalkonsul 
Kim Andersen, Christian Juhl fra 

Sydslesvigudvalget og Mogens 
Kirkeby fra DGI deres officielle 
hilsener og roste SdUs arbejde.

Det nye crew
SdU bibeholdt ideen om et valg-
studie og havde sat den samme 
gode bemanding på tjansen 
som i de seneste to år – René 
Lange og Maj-Britt Muerköster. 
Afstemningen foregik digitalt.
Valget af første og anden næst-
formand foregik smidigt og 
Mads Lausten hhv. Søren Brix, 
blev begge genvalgt. Også sty-
relsesmedlemmerne blev hurtig 
fundet – Isabelle Barkholz og 
Troels Petersen blev genvalgt. 
Men SdU fik også optaget en 
ny i crewet, og denne rolle gik til 
Kim Brenzel.  
Rene Schöneich blev genvalgt 
som revisor for to år. Tre poster 
er fortsat vakant.

50års jubilæum
En torsdag aften inden Lands-
mødet, blev Kim Brenzel over-
faldet, da han troede han skulle 
træne sit hold. SdUs koordina-
torer var taget til Slesvig for at 
overraske ham med modtagel-

sen af H.A.I. Pedersens vandre-
pokal som officielt blev overrakt 
på Landsmødet. 
- SIF synes, du har fortjent en 
påskønnelse af det arbejde du 
har gjort, og fortsat gør i både 
SIF og SdUs fodboldudvalg, 
sagde René Lange i sin tale til 
Kim. 
Desuden var det pokalens 50års 
jubilæum, da det var i 1973 at 
pokalen blev overrakt for første 
gang.

Den virkelig vigtige del
Mødets slut var festens start. 
Den blev skudt i gang med 
fire store konfettirør. I spisesa-
len ventede der mad, musik og 
cocktails på deltagerne.
I takt med det fremskridende 
aftenmørke, dukkede der uven-
tede talenter i karaoke og in-
dendørs-petanque frem i SdUs 
rækker. Denne beundring holder 
ved i skrivende stund.
Både deltagere og ikke mindst 
planlægningsteamet sugede 
den gode stemning til sig og var 
mere end glad for et meget vel-
lykket møde. 

Se billederne på side 4

Tilmelding: Sydsles-
vigsk kagedyst kalder 
alle kageentusiaster03 Jagtkaptajn holdt 

foredrag om Konge-
skibet Dannebrog07 Kontakten til Dan-

mark: Sådan får klub-
ber hjælp08SSF opfordrer alle sine 

medlemmer til at støt-
te SSW ved valget03

Torsdag, d. 23. marts 2023

500 timer senere – 
SdUs Landsmøde 2023
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23.
SSF: Sønderjyllands Symfoniorkester, koncert ”Karl Jenkins: 
Stabat Mater med gymnasiekor” på A.P. Møller Skolen, 
Slesvig kl. 19:30
SSF: Dansk Danseteater, ”Roaring Twenties” i Stadttheater, 
Flensborg, kl. 19:30 
Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14:30, Flensborghus
SSF Jaruplund, Veding, Sankelmark: Generalforsamling, 
Kirkens lokaler, Jaruplund, kl. 19:00
SSF Skovlund Valsbøl: Læsekreds i forsamlingshuset i 
Skovlund, kl. 19:00
SSF Egernførde: Ekstraordinær generalforsamling i Med-
borgerhuset kl. 19:00
Slesvig Roklub: Romaraton i et døgn, kl. 19:00 til den 24.3 
kl. 19:00
Helligåndskirken: Fyraftenssang, Mine Köster og Stephan 
Krüger, Helligåndskirken, kl. 16:30-17:00

24.
HKUF: Generalforsamling, Harreslev-Kobbermølle Dans-
ke Skole, kl. 17:00
SSW-Øst: Generalforsamling, Margrethe-Gudme-Hjem-
met, spisning kl. 19:00, mødestart kl. 19:30
SSF Hatsted: Ølsnak og ølsmagning ved Marco Nicolaisen, 
kl. 19:00

25.
SSF Sankt Hans: Generalforsamling, Jørgensby- Skolen, kl. 
13:00
Det Lille Teater:”Stumper og Stykker”, teaterkollage i 7 styk-
ker, Det Lille Teater, Flensborg, kl. 17:00
SSW: Landsmøde, Flensborghus, kl. 9:00
Foreningen Norden i Sydslesvig: Generalforsamling på 
Mikkelberg kl. 14:00
SSF Skovby: Kreativ eftermiddag for store og små, Hærvej-
shuset kl. 14:00-16:00

26.
SSF Rendsborg by: Påskebrunch, Ejderhuset, kl. 11:00
SSF Store Vi-Vanderup: Kreativ eftermiddag i mødelokalet, 
kl. 13:00-16:00
Slesvig Roklub: Standerhejsning kl. 13:30

27.
SSW Harreslev: Paneldebat om FN’s Verdensmål, Harres-
lev-Kobbermølle Danske Skole, Blå sal, kl. 19:00
SSF Engelsby: Generalforsamling, Margrethe-Gudme- 
Hjemmet, kl. 19:00

28.
Dansk Centralbibliotek: Danske forfattere-om angst (Tove 
Ditlevsen, Ole Sarvig, Inger Christensen) foredrag Markus 
Floris Christensen, Flensborg Bibliotek, kl. 17:00
Sønderbrarup Seniorklub: ”Nye færdselsregler” i Menig-
hedshuset kl. 15:00
SSF Dannevirke: Foredrag om Namibia, Hærvejshuset kl. 
19:00
Slesvig Roklub: Livestreaming, ”Stjernernes vilde liv” kl. 
19:00
Bøglund seniorklub: Spilleeftermiddag i forsamlingshuset, 
kl. 14:30-17:30

29.
Dansk Centralbibliotek: Biblioteket anbefaler, Flensborg 
Bibliotek kl. 16:00
Det Lille Teater: ”Stumper og Stykker”, teaterkollage i 7 styk-
ker, Det Lille Teater, Flensborg, kl. 20:00
Harreslev Kvindeforening: Hobbyaften, Harreslev-Kob-
bermølle Danske Skole, Blå Sal, kl. 19:00
Helligåndskirken: Studiekreds ” Hvad tror du på”, provst 
Hasse Neldeberg Jørgensen, Menighedslokalerne, Stuhrs 
Alle kl. 19:00

30.
SSF Harreslev m.fl.: Kåre Quist, Harreslev-Kobbermølle 
Danske Skole, 19:30
SSF Humanitært Udvalg: Seniorfolkedans, kl. 14:30 på 
Flensborghus
SSF Rendsborg/Egernførde Amt: Amtsgeneralforsamling, 
Medborgerhuset, kl. 19:00
SSF Husby: Generalforsamling, Begegnungsstätte Husby, 
kl. 19:30
SSF Skovlund- Valsbøl: Åbent Hus i Maren Sörensen Weg 5 
med fødselsdagskage og sang, fra 14:00-16:00
SSF Skovlund- Valsbøl: Filmaften i Valsbølhus kl. 19:30
SSF Flensborg By og Grænseforeningen Aabenraa: ”Det 
Grå Guld” , foredrag ved  Christian Panbo og Flemming 
Meyer, Billedsalen, Folkehjem Aabenraa, kl. 14:30

Torsdag, d. 23. marts 2023
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Gudstjenester
Mariæ bebudelses dag | 26. 
marts 2023 | Luk. 1,26-38 

Egernførde kl. 17 Vogel 
FL Ansgar Kirke kl. 10 M. Jørgensen 
FL Helligåndskirken kl. 10 Knudsen 
FL Sct. Hans kl. 10 Strelow 
FL Sct. Jørgen kl. 10 Egeris 
FL Sporskifte kl. 10 Hougesen 

Frederiksstad kl. 14:30 Heide-
Jørgensen 
Harreslev kl. 11:30 Böll 
Jaruplund kl. 14 Vetter 
Lyksborg Danske Kirke kl. 15 
biskop Marianne Christiansen 
genindvielse af kirken (kun for 
tilmeldte)
Slv. Ansgar kl. 10 Berg med gene-
ralforsamling
Sønder Brarup kl. 11 Mogensen 
Tønning kl. 11 Hammer 

Valsbølhus kl. 10:30 Vetter 
Vesterland kl. 10:30 Rasmussen 
dansk/tysk gudstjeneste
 
Onsdag, den 29. marts 2023 
Hatsted forsamlingshus kl. 17 
Heide-Jørgensen børnegudstje-
neste

Se også dks-folkekirken.dk/guds-
tjeneste

Sydslesvigudvalget på besøg

Mandag var det nye Sydslesvi-
gudvalg på besøg i Sydslesvig. 
Henholdsvis dele af udvalget 
idet ikke alle medlemmer kunne 
være med på turen. De besøgte 
flere foreninger og organisati-
oner for at danne sig et aktuelt 
billede af mindretallet. I den for-
bindelse var de også på Flens-
borghus, hvor de holdt møde 
med SSW og SSF for at høre om 
det mindretalspolitiske arbejde. 
De kom blandt andet ind på det 
mindretalspolitiske ”udenrigsar-

bejde” - det vil sige arbejdet i for 
eksempel Dialogforum Norden, 
Mindretalsrådet og FUEN. Sam-
tidig handlede mødet om em-
ner, som det mindretalspolitiske 
arbejde i kommunerne, Landda-
gen og Forbundsdagen.
På billedet ses fra venstre: Pa-
trick Culmsee Bryhl Madsen 
(DD), Christian Juhl (EL), Sy-
billa Nitsch (1. næstformand, 
SSW), Henrik Frandsen (Mode-
raterne), chefkonsulent Steffen 
Bang, Gitte Hougaard-Werner 

(SSF-formand), Martin Lorenzen 
(SSW-landssekretær), Benny 
Engelbrecht (S), Sven Wippich 
(SSWs 2. næstformand), Chri-
stian Dirschauer (SSW-lands-
formand, Kirsten Vognsen Weiss 
(SSFs 1. næstformand), Kim An-
dersen (generalkonsul), Jens A. 
Christiansen (SSF-generalse-
kretær).
Anni Matthiesen (V), Niels Flem-
ming Hansen (KF) og Henrik 
Dam Kristensen (S) deltog ikke. 

ORIENTERING

Tekst og foto af Flemming Sten-
toft 

I denne uge har malerne travlt 
med de sidste strøg og rensning 
af Lyksborg danske kirkes alter-
væg.
Siden sidste sommer har den 
danske menighed ikke haft mu-
lighed for at holde gudstjeneste 
i den 69 år gamle kirke. Et længe 
næret ønske om at få udskiftet 
den elektriske installation og at 
få gjort adgangen barrierefri, er 
blevet opfyldt. Ministerpræsi-
dentens fond for barrierefrihed 
har støttet med penge til trappe-
lift og toilet. Beløbet fra fonden 
dækkede dog ikke alle de udgif-
ter der var for at installationerne 
skal virke. Først da A.P. Møller 
Fonden bevilligede to millioner 
danske kroner, kunne man sætte 
byggeriet i gang. Og så blev der 
også råd til at udskifte taget.

I lørdags blev stolene hentet fra 
oplagringen på den danske sko-
le og sidste søndag prøvede me-
nigheden at holde gudstjeneste i 
det nymalede kirkerum. Salmer-
ne blev sunget til akkompagne-
ment fra det elektriske keyboard. 
I denne uge kommer orgelet op 
igen og inden kommende søn-
dag skal medlemmerne have 
det hele gjort klar til den festlige 
åbningssgudstejenste  kl. 15.
Blandt de mange gæster vil 
også være biskoppen i Hader-
slev, Marianne Christiansen, der 
har lovet at prædike for den sto-
re menighed.
- Det har været udfordrende at 
skulle holde gudstjenester de 
mange forskellige steder. Vi har 
været på vandring som de første 
kristne og oplevet rigtig meget, 
nu glæder vi os til at være i den 
nyrenoverede kirke, hvor vi kan 
hænge det gamle trækors op på 
sin plads, midt på altervæggen, 
fortæller pastor Birgitte Thun, 
der løfter en flig af det stof der 
dækker det nyrenoverede kors.
- En anonym giver har betalt en 
lokal kunstner for renovering, så 
det gamle egetræ træder tyde-
ligt frem, siger pastoren, mens 
korset bliver bragt ind i kirken.
På søndag kan de mange ind-
budte og tilmeldte gæster så 
fejre genåbningen med en fest-
gudstjeneste. Den fine lille klok-
ke på taget har fået forstærket 

tårnet og et nyt ringeanlæg, så 
hele nabolaget og menigheden 
i kirken, for første gang i flere år 
igen kan høre klokken.

Fredsduer af gamle tegltag-
sten
Krigen i Ukraine og jordskælv i 
Tyrkiet og Syrien har inspireret 
Flensborgkunstner og -arkitekt 
Claus Harttung til at skabe en 
særlig skulptur af teglsten fra 
Lyksborg danske kirkes gamle 
tag. Flere kunstnere blev opfor-
dret til at lave en skulptur, et ma-
leri eller noget helt tredje med 
udgangspunkt i ordet TAG, og 
lade de gamle tagsten indgå.
Claus Harttung har fremstillet en 
særlig fredsdue af tagstenene. 
Og fredsbudskabet understre-
ges yderligere med et stearinlys 
mellem de to duer.
- Der er skåret ti par fredsduer, 
alle signeret og  nummereret fra 
1 - 10 og tilegnet Ukraine, der 
sammen med Tyrkiet og Syri-
en må være nogle af de steder 
i verden, hvor der for øjeblikket 
er flest knækkede tagsten, si-
ger Claus Harttung og sætter 
alle skulpturerne på en auktion 
i Lyksborg danske kirke på søn-
dag den 26. marts kl. 15, og lade 
alle indkomne beløb blive delt 
ligeligt mellem ”Fonden til reno-
vering af Lyksborg danske kirke” 
og Folkekirkens Nødhjælp.

Lyksborg danske kirke genåbner

RENOVERET
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Ugeavisen holder påskeferie

SSFs og SdUs informations- og 
foreningsblad, Ugeavisen Syd-
slesvig, udkommer ikke i skolens 
påskeferie. Det vil sige, at der 
ikke bliver udgivelser den 13. og 
den 20. april. Desuden kommer 
sidste udgave inden ferien om 
onsdagen frem for om torsda-
gen. Det vil sige, at Ugeavisen 
Sydslesvig i uge 14 udkommer 
onsdag den 5. april. 
Ønsker man at have noget med 
i Ugeavisen, tager redaktionen 
gerne imod det. Send materiale 

til redaktionen@ugeavisen-syd-
slesvig.de, og læs gerne vejled-
ningen til, hvordan man får artik-
ler med i Ugeavisen:
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»Stem på mindretallets parti – 
SSW
 
Kære SSF-medlemmer, kære 
venner,
den 14. maj 2023 er der kommu-
nalvalg i Slesvig-Holsten, men 
allerede fra starten af april kan 
man brevstemme på partier og 
kandidaterne. 
Mindretallets parti – SSW – stil-
ler atter op i hele Sydslesvig 
med Kiel og Helgoland. I over 60 
kredse og kommuner har partiet 
opstillet næsten 600 kandidater. 
I de seneste fem år har SSW i 
mange kredse og kommuner 
opnået gode resultater for min-
dretallet. F.eks. sørgede SSW 
for, at også de danske elever i 
Slesvig-Flensborg amt fik gratis 
skolekørsel, at de danske skolers 

skolefritidsordning i Flensborg 
blev ligestillet, at Husumhus fik 
offentlige tilskud til renoveringen, 
at Harreslev-Kobbermølle Dan-
ske Skole fik en ny tilkørsel eller 
at Engelsby centret i Flensborg 
blev renoveret og..og.. og. 
Disse og mange andre eksem-
pler viser, at det fortsat kun er 
SSW, der sætter mindretallets 
tarv på dagsordenen i kredsene 
og kommunerne. Selv om vi er 
kommet langt med mindretallets 
ligestilling, er der fortsat mange 
udfordringer i de sydslesvigske 
kommuner. F.eks. er der rigtig 
mange kommuner, der ikke vil 
give tilskud eller ikke giver nok 
tilskud til de danske skolefritids-
ordninger, til vores biblioteker, 
til vores sundhedstjeneste eller 
til SSF. Det er ikke i orden, at vi 

2023 fortsat ikke overalt har op-
nået ligestilling for mindretallene 
i kommunerne. 
Kun en stærk SSW-repræsenta-
tion i din kommune og/eller din 
kreds sikrer bedre forhold for 
mindretallenes børn og organi-
sationer. Vi anbefaler derfor, at 
du til kommunalvalget i Sles-
vig-Holsten sætter dit kryds ved 
SSWs kandidater. Således, at vi 
den 14. maj atter kan sige: Når 
SSW går til valg, så går hele min-
dretallet til valg. 
 
Med venlig hilsen
 
Gitte Hougaard-Werner
SSFs formand

Christian Dirschauer
SSWs landsformand«

Ved kommunalvalget den 14. maj 2023 stiller SSW igen op, og som kulturel hovedorganisation i det 
danske mindretal, er det for SSF en selvfølge at støtte op om mindretallets parti. Derfor sender SSF en 
opfordring om at gå til valg ud til alle sine medlemmer. Den bliver sendt ud digitalt, men kan allerede 
læses her:

SSF opfordrer medlemmer til at stemme 
på mindretallets parti SSW

Historiske Dage: Stor in-
teresse for grænselandet

Morgensangsarrangementerne 
på biblioteket er kommet for at 
blive og arrangeres nu i fælles-
skab. Det er SSF Flensborg By 
og Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, der er gået sammen 
om det. For efter en spæd start 
kommer der nu hver gang en 
munter skare, som nyder den 
gode stemning, en kop kaffe og 
en morgenbolle. Morgensangen 
bliver etableret i årshjulet og 

kommer med i Sydslesvigkalen-
deren.
Næste morgensang på Dansk 
Centralbibliotek holdes den 
1. april 2023, kl. 9.30 i Blå Sal. 
Fra kl. 9.15 af er der åbnet for ad-
gang.
Der bedes venligst om tilmelding 
til bysekretariatet på mail flby@
syfo.de eller telefon 0461 14408-
125/-126/-127.

Go’ mor’nsang: Et vellykket 
fællesarrangement

Tilmelding til den Sydslesvig-
ske Kagedyst lukker den 6. april, 
så er man til bagning eller bare 
interesseret i et velsmagende 
arrangement, så skal man helt 
afgjort være med til dette års 
kagekonkurrence på Husumhus. 
Det holdes lørdag den 29. april 
fra kl. 14:00.
I oktober 2019 holdt Husum Bib-
liotek og SSF Husum og Omegn 
den første sønderjydske/syd-
slesvigske kagekonkurrence på 
Husumhus. 
Konkurrencen var en stor suc-
ces med cirka 20 konkurrerende 
bagere og 50 smagsdommere. 
At være publikum og dermed 
smagsdommer var mindst lige 
så spændende. At kunne få lov 
at smage på og bedømme de 
mange fantastiske kager var en 
herlig oplevelse.
Biblioteket og SSF Husum og 
Omegn er nu endnu en gang 
gået sammen om arrangemen-
tet, som alle kan være med til. 
Der vinker endda tre flotte præ-
mier til de tre kager, der får flest 
point fra publikum -
konkurrencens dommere.

Lokal kagetradition
Eneste krav er, at kagerne skal 
være inden for den sydslesvig-
ske/sønderjyske kagetradition. 

Hvis man mangler inspiration, 
har biblioteket flere bagebøger 
med kager fra grænselandet. 
Desuden findes der også mange 
spændende opskrifter på nettet. 
Måske har man endda arvet op-
skrifter fra ens bedstemor.

En særlig fællessang
Med de lækre sager følger et 
underholdende program. For 
der skal dystes, drikkes litervis 
af kaffe og te, synges fællessang 
og meget mere. I den anledning 
har Carsten Hagemann, som er 
kageentusiast og lærer på Sild, 
skrevet en sang, som selvfølge-
lig skal synges på dagen.

Tilmelding
Bibliotekar i Husum, Rita Jakob-
sen, tager gerne imod tilmeldin-

ger på mail (rhj@dcbib.dk) se-
nest d. 6. april 2023. 
Ønsker man blot at deltage som 
publikum/smagsdommer, skal 
man også tilmelde sig hos Rita, 
dog senest d. 26. april 2023.
Tilmeldes man som bager, be-
des man om at lave en liste over 
kagens ingredienser. Denne liste 
følger kagen, og er tænkt som 
information til dem, der eventu-
elt har allergier.
Der er lejet køleskabe til kon-
kurrencedagen, så kagerne kan 
opbevares med den rette tem-
peratur.
Deltagergebyr for både konkur-
rencedeltagere og publikum er 
på 10,00 €. 
Et eventuelt overskud vil gå til 
Røde Kors‘ hjælp til den ukrain-
ske nødlidende civilbefolkning.

Sydslesvigske Kagedyst kalder alle kageentusiaster

Mindretallet var i weekenden 
igen med til Historiske Dage i 
København. I Øksnehallen i Kø-
benhavn mødtes folk i alle al-
dersgrupper til et arrangement, 
som er blevet kaldt historiefolke-
nes fætter-kusine-fest. 
Beskrivelsen holder ikke helt, 
men giver et godt billede af ka-
rakteren af Historiske Dage. Her 
mødes historieinteresserede 
med hinanden og med professi-
onelle fra branchen. Og her pas-
ser grænselandet og det danske 
mindretal rigtig godt ind. 
I år var SSF og Grænseforenin-
gen gået sammen med Dane-
virke Museum om en stand, og 
interessen for grænselandet var 
enorm. 
Det kunne mærkes ved standen, 
men også da Lars Malm og To-
mas Raae søndag spillede san-
ge fra det nye album ’Menneske 
igen’, der udkom i fredags. San-

gene er bygget på den sønder-
jyske soldat Kresten Andresens 
breve og dagbogstekster fra 
Første Verdenskrig. 
Lørdag debatterede Benny En-
gelbrecht, formand for Folke-
tingets Sydslesvigudvalget, og 
SSF-generalsekretær, Jens A. 
Christiansen, de gode erfaringer 
fra det dansk-tyske grænseland i 
relation til krigen i Ukraine.
Begge arrangementer blev 
overværet af mange mennesker, 
hvilket også var gældende for 
Historiske Dage i det hele taget.

TI
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FORMIDLING(Foto: pixabay)

(Foto: Grænseforeningen)
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Hvorfor er du frivillig?
Frivilligheden har mange ansig-
ter, og derfor blev SdUs frivillige 
tilbudt deres helt eget professi-
onelle portrætfoto under Lands-
mødet på Christianslyst sidste 
lørdag. Portrætserien blev sat i 

verdenen for at styrke frivillighe-
den og samtidig skabe et smukt 
og mangfoldigt billede af det fri-
villige fællesskab, og dem der er 
med til at gøre Sydslesvig til et 
fantastisk sted at bo.

Udover at få taget deres por-
trætbillede blev de frivillige også 
bedt om at dele, hvorfor de har 
valgt at være frivillige. Frivillige 
fra alle aldre og baggrunde var 
til stede, og de delte alle deres 

egen unikke grund til, hvorfor 
de vælger at bruge deres tid og 
energi på at være frivillige. Mød 
nogle af dem nedenfor.

”Jeg elsker at fordybe mig i alle 
mine interesser og give min viden 
videre til andre.”

MIEKE

”Det er og har altid været sjovt og 
det giver en masse livskvalitet i 
samvær med andre.”

KAJ

”Det er sejt at være frivillig, hjælpe 
klubben og støtte mindretallet.”

PASCAL

”Jeg vil gerne give noget tilbage til 
det danske mindretal. Jeg har fået 
så meget af dem.”

GÜNTER

”Jeg er frivillig, fordi det gi-
ver så meget at skabe noget 
for andre.”

 JAN 

”Jeg vil gerne give noget tilbage. Gøre en 
forskel for børn og unge, som de voksne, 
der gjorde det for mig, da jeg var barn.”

HELLE
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Helligåndskirken i Flensborg in-
viterer til to arrangementer:

Fyraftenssang
Den talentfulde unge oboist, 
Mine Köster, organist Stephan 
Krüger og provst Hasse Nelde-
berg Jørgensen har tilrettelagt 
en halv times tid i Helligåndskir-
ken med musik, salmesang og 
fortælling. En mulighed for ro og 
eftertanke i det smukke rum når 
dagen går på hæld.  Torsdag d. 
23. marts kl. 16.30 – 17.00.

Studiekreds ”Hvad tror du på?”
Provst Hasse Neldeberg Jørgen-
sen inviterer to onsdage til (en 
slags) studiekreds om den krist-
ne tro. Der tages udgangspunkt 
i spørgsmålet ”Hvad TROR du 
på?” eller med en anden beto-
ning ”Hvad tror DU på?”. Har jeg 
styr på alle grundbegreberne? 
Giver det mening? Hvad forven-
ter jeg af gudstjenesten?  Alle er 
meget velkomne! Dejligt, hvis 
man på forhånd giver provsten 
et praj på tlf. 461 52565 om at 
man har lyst til at deltage. Man 
mødes i Helligåndskirkens me-
nighedslokaler på Stuhrsallé 17: 
Onsdag d. 29. marts og onsdag 
d. 19. april. Begge dage kl. 19.

Fyraftensang 
og studiekreds

Fra grænselandet til Grænseforeningen
En snes seniorer fra Bredsted, 
Hatsted, Horsted, Husum, Sve-
sing, Koldenbyttel, Frederiks-
stad, Tønning og sågar Neuen-
kirchen mødtes onsdag for at 
høre en veloplagt Niels Henrik-
sen fortælle om sin opvækst i 
Frederiksstad og sit videre liv.
Niels Henriksen kom til Frede-
riksstad som ni-tiårig, da hans 
far blev skoleleder på Hans-Hel-
gesen-Skolen.
Han havde - fortalte han - i be-
gyndelsen sine vanskeligheder 
ved at begå sig på begge sprog.
- Og hos far var der ikke megen 
hjælp at hente. Han fik aldrig 
styr på det tyske, huskede han.
Det kom blandt andet til udtryk, 

da han skulle sælge en hun-
dehvalp til en velstående, tysk 
dame. Hun ville vide, ”welches 
Geschlecht ist’s”.
Og da man på dansk ville sige 
”Det er en hun”, svarede han ”Es 
ist eine sie”.
Niels Henriksen kom siden til 
Sorø for at fortsætte sin skole-
gang, og der mødte han sin Kir-
sten, som han nu har været gift 
med i snart 65 år.
Han har dog holdt kontakten til 
Frederiksstad og Nordfriesland 
hele tiden.
Niels Henriksen har arrangeret 
ture for såvel Grænseforeningen, 
hvis direktør han var i femten år, 
som for børn og børnebørn.

SSF i Hatsted byder den 24. 
marts kl. 19 til en aften i øllets 
tegn.
Distriktets kasserer, Marco Ni-
colaisen, der er en erfaren hjem-
mebrygger, fortæller om bryg-
ningens svære kunst.
Hermed kan man blive opmærk-
som på nogle af de faldgruber, 
der kan være for en begynder.
Marco Nicolaisen har brygget 
såvel hvedeøl, tripple-ale og 
pilsner og har for tiden en mär-
zer under gæring.
Der bliver også den aften lejlig-
hed til at smage på enkelte pro-

dukter fra hans gærkar.
På billedet ses Marco Nicolais-
en, der kan noget med gær og 
humle. (Foto: privat)

Ølsnak og ølsmagning 
i Hatsted

24. MARTSVELOPLAGT

SSW inviterer til paneldebat om verdensmål i Harreslev
“17 bæredygtighedsmål for Har-
reslev kommune”. Sådan står det 
på invitationen til en SSW-pa-
neldebat, der holdes mandag 
den 27. marts 2023, kl. 19.00 i Blå 
sal på Harreslev-Kobbermølle 
Danske Skole.
Efter en kort introduktion af de 17 
verdensmål, diskuteres der med 
et holdt af eksperter, hvad der 
konkret kan gøres i Harreslev 
med henblik på verdensmålene.

Baggrund 
I 2015 formulerede de Forene-
de Nationer/ FN deres 17 mål 
for en bæredygtig udvikling, de 
såkaldte 17 Verdensmål, som så 
vidt muligt skal følges op og im-
plementeres med udgangen af 
år 2030. Emnerne spænder fra 
f.eks. „ingen fattigdom“ og „ingen 
sult“ til „kvalitetsuddannelse“ el-
ler „bæredygtige byer og sam-
fund“. Fra „processer for klima-
beskyttelse“ til „partnerskaber 

for at nå målene“. 
Mange af disse mål kan her i 
Forbundsrepublikken effektivt 
forfølges og nås på føderalt eller 
statsligt niveau. Alligevel rejser 
spørgsmålet sig mht. hvilke bi-
drag kommuner som Harreslev 
kan yde for en bæredygtig ud-
vikling, hvilke mål, der er rettet 
mod kommunen og borgerne - 
og hvilken konkret bæredygtig 
udvikling kommuner kan opnå 
her i de kommende år – indtil 

2030. 

Eksperter
Panelet består af Nils Schü-
mann (bæredygtighedsmana-
ger i Slesvig-Flensborg Amt), 
Katrin Kolbe (Bündnis eine 
Welt, Schleswig-Holstein), Wer-
ner Schweizer (borgmester i 
Klixbüll/NF) og Holger Heinke 
(Stadtmarketing Niebüll GmbH). 
SSW inviterer publikum sam-
men med de ovennævnte eks-

perter for at reflektere over en 
„Bæredygtighedsagenda Harre-
slev 2030”, som SSW vil engage-
re sig for op til det kommende 
kommunalvalg i maj og dernæst 
gerne vil føre ude i livet i de ef-
terfølgende år.
Alle interesserede borgere er 
velkommen. 
Arrangementet holdes på tysk.

23
. M

AR
TS

Naturfænomen Sort 
Sol tiltrækker mange

Det er et fascinerende syn, når 
stærene samles i marsken i 
enorme flokke og begynder de-
res dans på himlen. Et syn, der 
kan nydes om efteråret og om 
foråret, når stærene kommer fra 
landene omkring Østersøen og 
Norge. 
Lige før stærene går ned på 
jorden for natten - det vil sige 
i seng - tegner de store flokke, 
der til dels tæller op til en million 
fulge, fascinerende mønstre på 
himlen - et fænomen, man kal-
der Sort Sol.

Naturfænomænet er en popu-
lær oplevelse, som også nydes i 
mindretallet, og når man vil fin-
de de rigtige spots til oplevelsen 
og samtidig vil få baggrundsvi-
den, så er Siggi Pfingsten den 
helt rigtige vejleder. 
Mandag og onsdag fik straks fle-
re fra mindretallet glæde af den 
enorme viden. Først var nemlig 
SSW Skovlund og omegn på tur 
med ham, og onsdag tog SSFs 
Humanitær Udvalg på tur med 
ham. Vellykkede og godt besøg-
te arrangementer. 

PÅ TUR

Trænger dine børn til at brænde 
krudt af på fodboldbanen? Så er 
der gode nyheder at hente. SdU 
afholder tre fodboldskoler for 
børn i Træningshallen (Slesvig) 
i løbet af juli måned. Oplev fæl-
lesskab og glade dage i Slesvig 
når fodboldskolerne byder på to 
dage med masser af oplevelser, 
træning, leg og sjov for alle fod-
boldglade børn.
Uanset om dine børn er øvede 
eller ej, er der masser af sjov og 
træning at hente. Skolerne er 
opdelt efter alder, så alle børn 
kan få den oplevelse, der passer 
til dem.

Dato og pris
Fodboldskolerne finder sted den 

1.-2. juli for 5-7 årige, den 14.-16. 
juli for 8-10 årige og den 17.-19. 
juli for 11-15 årige.
Deltagerprisen for lejren for de 
5-7 årige er 65 € mens de to 
andre lejre koster 80 €. Med i 
prisen er der fuld forplejning, 
1 Select tøjpakke (spillertrøje, 
-shorts, strømper), 1 fodbold og 
1 vandflaske. 

Tilmelding
Læs meget mere om skolerne 
på www.sdu.de hvor du også 
finder link til tilmelding. 
Har du spørgsmål, kan du kon-
takte René Lange på rene@
sdu.de eller på telefon +49178 
4507403. Bemærk, at fodbold-
skolerne foregår på dansk.

Fodboldskoler for børn i alle aldre

MOTION
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Det var en vidunderlig smuk 
dag, da Husumhus’ baghave 
skulle gøres  forårsklar. Allerede 
klokken 9.30 trillede de første 
hjælpere ind med deres have-
udstyr og redskaber. Først blev 
der, over en kop kaffe, snakket 
om, hvad der var planlagt. Bede-
ne og græsplænen blev revet og 
jorden fra de to kompostbunker 
blev sigtet. Den sigtede jord blev 
brugt i bedene og i plantekasser-
ne. Mange flittige hænder havde 
travlt med at trække ukrudtet 
ud af plantekasserne og plante 
farverige blomster i den friske 
jord. Der blev også gjort rent på 
terrassen, så de nye havemøb-
ler kunne placeres der. Pauser 
ind imellem var også vigtige. 
Omkring middagstid knurrede 
maverne, så det var godt, at den 
traditionelle sennepssauce med 
æg og kartofler blev serveret. 
Efter arbejdet, var der 2 læk-
re hjemmebagte kager. Fordelt 

over dagen var der 21 deltage-
re, 14 voksne og 7 børn. Det var 
sjovt for alle, og yderligere aktivi-
teter er allerede planlagt. Blandt 
andet skal det allerede afslebne 
cykelstativ males, og børnene 
vil gerne male de plantekasser, 
der er ved at blive gamle, og selv 
lave og male haveskilte. Enhver, 
der har lyst til at være med, er 
velkommen til at kontakte SSF 
Husum.

Dobbeltudstilling - Tre generationer Havsteen-Mikkelsen

Tre generationer Havsteen-Mik-
kelsen præsenterer i en dob-
beltudstilling på hhv. Museet 
Holmen og Kunstcenter Mikkel-
berg tre generationer af familien 
Havsteen-Mikkelsen. 
På Museet Holmen vises udstil-
lingen fra 1. april til 13. august, 
og på Mikkelberg fra 1. april til 
25. juni. Det er første gang siden 
2006, at familien Havsteen-Mik-
kelsen så omfattende udstiller 
på tværs af generationer.
Fælles for udstillerne er en opta-
gethed af naturen: det nordiske 

landskab på den ene side og 
det helt basale plante- og dy-
reliv, der næsten bliver abstrakt, 
på den anden side. Derudover 
viser udstillingen arbejder med 
det religiøse rum. Udstillingen 
tematiserer også mennesket, 
alene, i familien, som del af et 
fællesskab og som del af noget 
større. Udstillernes arbejder og 
metoder dækker maleri, grafik, 
skulptur, tekstil og arkitektur. 
På Museet Holmen udstilles 
der værker af Eleanor Hav-
steen-Franklin samt digte af 

Tomas Thøfner, som er skrevet 
til Eleanors grafik. Derudover 
udstilles der tegninger, teksti-
ler og akvareller af Olaf Hav-
steen-Mikkelsen og Mette E. 
Havsteen-Mikkelsen samt vær-
ker af Sven Havsteen-Mikkelsen. 
Kunstcenter Mikkelberg viser 
et stort udvalg af Sven Hav-
steen-Mikkelsens værker i 
form af oliemaleri, litografi og 
glasmosaik. I en række private 
portrætter, hvor hovedsagelig 
familien har været modeller, for-
tolker Sven Havsteen-Mikkelsen 
mennesket fra barn over voksen 
til gammel. Landskabs- og dyre-
skildringer, norrøne og religiøse 
motiver udgør andre motivkred-
se. 
Pamela Havsteen, Sven Hav-
steen-Mikkelsens kone, er re-
præsenteret ved arbejder i akva-
rel og skulptur. 
Endvidere udstilles eksempler 
på Sven Havsteen-Mikkelsens 
samarbejde med sønnen Alan 
Havsteen-Mikkelsen i form af 
frimærker, inklusive forarbejder, 
der gør det muligt at følge pro-
cessen. 
Alan Havsteen-Mikkelsen præ-

senteres med de originale teg-
ninger til Husum danske kirke 
og en messehagel fra Marstal 
kirke. Alan Havsteen-Mikkelsens 
hovedværk i udstillingen er det 
danske mindretals kirke i Hu-
sum, 8 km syd for Mikkelberg. 
Harald Havsteen-Mikkelsen vi-
ser en serie oliemalerier, der er 
abstraktioner over landskaber. 
Eleanor Havsteen-Franklin med-
virker med skulptur og grafik. 
Kurator på Mikkelberg er kunst-
historiker Grethe Bay.
Udstillingerne på Museet Hol-
men og Kunstcenter Mikkelberg 
er forbundne over den dansk-ty-
ske grænse. De har hver sit 
fokus og supplerer derfor hin-
anden. For at få den fulde ople-

velse, opfordres besøgende til at 
se begge udstillinger.
I forbindelse med udstillingen 
udgives et katalog.
Dobbeltudstillingen åbner med 
en heldags-event d. 01.04.2023 
på Kunstcenter Mikkelberg og 
Museet Holmen, samt i Husum 
danske kirke.

Tidspunkter for ferniseringer 
den 1. april 2023:
Kl. 12.00 på Museet Holmen, 
Østergade 13, DK-6240 Løgum-
kloster
Kl. 15.00 i Husum danske kirke, 
Klaus-Groth-Straße 47, D-25813 
Husum
Åbningsarrangement ved præst 
Henriette Heide-Jørgensen
Kl. 16.00 på Kunstcenter Mik-
kelberg, Horstedter Chaussee 1, 
D-25856 Hattstedt
Åbningstale ved tidligere om-
budsmand Hans Gammel-
toft-Hansen
Flere af kunstnerne og udstiller-
ne vil være til stede. 
Det er muligt at være med til alle 
tre arrangementer nord og syd 
for grænsen, når man er i bil.

Tekst og foto af Kay von Eitzen

Torsdag i sidste uge gæste-
de jagtkaptajn Peter Schinkel 
Stamp fra Kongeskibet DAN-
NEBROG Flensborg for at for-
tælle om Dronningens flydende 
residens og bolig. Og det skal 
forstås i bogstavelig forstand, 
idet skibet betragtes på lige fod 
med slottene på land.
Borgerforeningen Flensborg 
og SSF Flensborg By var gået 
sammen om at arrangere det-
te foredrag, som blev indledt 
med fælles spisning. Næsten 80 
medlemmer af begge foreninger 
samt nogle fra Flensborg Yacht 
Club nød en maritim aften i Kon-
gesalen på Borgerforeningen, 
der viste sig at være den helt 
rette ramme, når emnet var re-
lateret til Kongehuset. Efter spis-
ningen satte jagtkaptajnen ind 
med sit foredrag om det nu over 
90 år gamle Kongeskib DAN-
NEBROG.
Peter Schinkel Stamp fortalte 
levende og med et glimt i øjet 
om livet ombord. Skibets opga-
ver og historie blev nøje skitse-
ret, ligesom majestætens og 

kongefamiliens forhold og brug 
af selvsamme. Med stor liden-
skab for sit liv som søofficer og 
velvidende, at han har verdens 
smukkeste fartøj som komman-
do, kom jagtkaptajnen også ind 
på sin egen karriere i Søværnet. 
Billeder og korte filmklip var guf 
for øjet og blandt gæsterne var 
der mange, der i 2019 var med 
på kajen og fjorden, da DANNE-
BROG kom til Flensborg med 
vores dronning ombord. Selv 
efter nu snart 4 år står erindrin-
gen i Sydslesvig stadig kniv-
skarp omkring besøget. Det er 
jo også noget helt unikt, når det 
elegante hvide skib med den 
karakteristiske ”smørfarvede” 
overbygning anløber havnen 
og i brovingen står en smilende 
dronning. Denne virkning opnås 
sandelig ikke, hvis man ankom-
mer med bil eller tog. Kongeski-
bet er også en arbejdsplads og 
et uddannelsessted i Søværnet. 
Således er der hvert år omkring 
36-39 værnepligtige, der stifter 
bekendtskab med livet på ha-
vet ombord på DANNEBROG. 
Disse bliver specielt udvalgt. 
Og som flådens skib nr. 1 indgår 

Kongeskibet i den helt normale 
uddannelse af søofficerer, bl.a. 
med øvelser i brandsikkerhed, 
søredning og overvågning. De 
værnepligtige ordner alle prak-
tiske opgaver ombord: Både 
rorgænger- og udkigstjans un-
der sejlads, vagttjeneste i havn 
samt rengøring og pudsning af 
messing. Og det er der rigelig af 
på et skib fra 1932, både indven-
dig og udvendig. En stor del af 
de værnepligtige fortsætter efter 
endt sejltid på DANNEBROG 
deres karriere i Søværnet. Befa-
lingsmændene ombord på Kon-
geskibet er normalt tilkomman-
deret for to-fire års perioder.
Jagtkaptajnens foredrag gik 
længere end planlagt, og da han 
selv endnu skulle retur samme 
aften, var der desværre ikke for 
meget tid til at stille spørgsmål. 
Dog roste deltagerne det utrolig 
interessante foredrag.
Det kan varmt anbefales at be-
søge udstillingen om Kongeski-
bet DANNEBROG på Kolding-
hus, som endnu kan ses frem til 
den 22. oktober 2023.

Foredrag om Kongeskibet

DANNEBROG

1. APRIL

Husumhus´ have klar til 
den nye sommersæson

MELDER KLAR

(Fotos: privat)

(Fotos: Mikkelberg)
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Kontakten til Danmark: 
KFUM Bordtennis til 
landsstævne i Vejen
I weekenden deltog den syd-
slesvigske club KFUM Flens-
borg Bordtennis igen ved lands-
stævnet i Danmark. På stævnet, 
der fandt sted i Vejen Idræts-
center, blev der spillet kampe 
fra fredag til søndag. Omkring 
200 spillere deltog på 50 bor-
de, hvor de spillede i forskellige 
rækker. Samtidig bød idrætcen-
trets gode faciliteter på et hav af 
andre fritidsaktiviteter, som spil-
lerne også gjorde flittigt brug af. 

Holdet fra Sydslesvig
Otte spillere var med, da KFUM 
Flensborg deltig i stævnet. Den 
yngste af dem var på turnerin-
gens tidspunkt 11 år gammel, og 
holdets træner Uve Petzke-Lo-
eck fremhævede den enorme 
betydning af at deltage ved 
landsstævnet. 
Det handler nemlig ikke kun om 
at vinde kampe. Mødet med 
spillerne fra klubberne i Dan-
mark betyder, at KFUM-spiller-

ne kommer i kontakt med dansk 
sprog og kultur - uden at det er 
de to ting, der hele tiden er fokus 
på.
- Ved bordene skal spillerne for 
eksempel selv finde ud af, hvem 
der tæller points, og spillerne er 
rigtig gode til at finde løsninger 
i fællesskab. Det betyder jo, at 
de helt automatisk kommer i 
kontakt med hinanden, forklarer 
træneren. 
Han tilføjer, at mange af spiller-
ne er gengangere. Det vil sige, at 
de har været med før, kommer 
år efter år.
- Derfor begynder spillerne at 
kende hinanden. De følger med 
i, hvordan de udvikler sig som 
spillere, og det er sjovt for dem 
at måle sig med hinanden. Nog-
le af dem følges ad over en år-
række, fortæller Uve.
Under stævnet overnattede spil-
lerne på skolen, der ligger lige 
ved siden af idrætscentret. Her 
mødte de også hinanden lige 

som de gjorde ved spisning eller 
de mange andre aktiviteter som 
for eksempel i svømmehallen el-
ler, da de prøvede kræfter med 
trampolinerne.  

Den sportslige succes
Deltagelsen ved det årlige lands-
stævne er en vigtig begivenhed 
i klubbernes kalender - ikke 
mindst på grund af de mange 
gode minder og fordi sammen-
holdet indbyrdes styrkes. Men 
selvfølgelig handler det også om 
den sportslige udfordring, og på 
det punkt klarede KFUM Flens-
borg sig ikke så ringe endda.
I gruppen ”Yngre drenge Single” 
fik holdet fra Sydslesvig sølv idet 
Kjeld Jordt sikrede andenplad-
sen.  
I gruppen ”Double Junior” top-
pede spillerne Jasper Bonato og 
Niels Konnegen, da de hentede 
guld til truppen fra Sydslesvig. 
Godt gået, drenge.  

UNDERVEJS

Gennem årene har et stort an-
tal foreninger haft fordel af SdUs 
”Kontakt til Danmark-pulje”. 
Dette tilskudsprogram støtter 
projekter med fokus på at styr-
ke forbindelserne til Danmark 
og landets kultur. Én af de for-
eninger, der for nyligt har benyt-
tet sig af puljen, er Slesvig IF. De 
brugte pengene til at arrangere 
en træningslejr i Tønder for før-
steholdet samt en weekendtur 
med kampe i Ørsted for deres 
Oldboys. 

Gode oplevelser
Formanden for Slesvig IF, Kim 
Brenzel, fortæller, at begge ture 
har været en stor succes, og at 
spillerne fik mulighed for at lære 
nye færdigheder og styrke bån-
det til deres danske fodboldven-
ner. 
- Ture som disse går ud på, at se 
det danske i sig selv og oprette 
og udbygge en vedvarende kon-

takt til det danske, fortæller Kim. 
SIFs førstehold spillede en test-
kamp mod holdet Sydvest, og 
hyggede sig efterfølgende med 
spillerne om aftenen. Til sommer 
er der planer om at holdet fra 
Tønder skal på besøg i Slesvig. 
På samme måde er Oldboys-tu-
ren til Ørsted også allerede no-
teret i kalenderen til næste år, 
og er blevet en fast tradition for 
klubben.
Andre tidligere modtagere af pul-
jen tæller blandt andet Egernfør-
de UF, der tog på en tur til deres 
venskabsforening i Skærbæk, 
HKUF der tog på badmintontur 
til Grindsted og DSS Dige som 
fik en god oplevelse på en Som-
merlejr i Houens Odde.

Ansøgninger
Kontakten til Danmark spiller en 
stor rolle for motivationen til at 
udvikle det danske sprog og vi-
den om den danske kultur. Puljen 

er derfor åben for alle foreninger, 
der ønsker at styrke båndene til 
Danmark samt ansatte der vil på 
træner- og instruktørkurser nord 
for grænsen. Læs mere om pul-
jen og find ansøgningsformu-
laren ved at scanne QR-koden,  
gå ind under ’SdUs forenings-
post’ og derefter ’puljer’.

Kontakt til Danmark-puljen


