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UGENS OVERSKRIFTER

Synnejysk
[KONTAKT] Journalist Flemming Nielsen (foto) er en
efterspurgt foredragsholder, og nu er han klar med et
foredrag på sønderjysk.

Læs mere på KONTAKT side 2

Ambassadør
[KONTAKT] Ambassadør Per Poulsen-Hansen (foto),
Berlin, gæster Sydslesvig i morgen, fredag.

TV2-KORT

Lader vente på sig lidt endnu
[KONTAKT] Efterspørgslen blandt
SSFs medlemmer efter TV2-kort er
ikke slående, men flere hundrede
har da vist interesse allerede. Og flere melder sig hver dag.
SSFs aftale med BoxerTV om at få tilsendt et passende antal TV2-kort til
vore medlemmer er i hus, men de
sidste forhandlinger af ophavsretslig
art med Dan-Copy trækker leverancen lidt i langdrag, så alle dem, der

har meldt sig, må vente nogle dage
endnu - trods håndbold og andet interessant. De er ikke glemt og står på
SSFs liste over interesserede, så de
skal ikke melde sig igen.
Så snart også den aftale er på plads,
og SSF har modtaget sine TV2-kort,
sendes de ud til dem, der har meldt
sig, ledsaget af en opkrævningsskrivelse. I skrivende stund lyder beløbet
på omkring 56 euro for et år inkl.

moms - svarende til hvad det koster i
Danmark.
Nye interesserede kan løbende melde sig, enten ved at svare på SSFs
rundspørge på www.syfo.de, ved at
maile til bernd@syfo.de eller ved at
ringe til SSFs sekretariater.
Det tekniske udstyr (MPEG4-modtager og/eller TV-modem samt antenne) sørger man selv for.

BØRNETEATER VED GRUPPE 38
Læs mere på KONTAKT side 2

Ildsjæle
[KONTAKT] SSF, SdU og DCB er gået sammen om et
pilotprojekt om det gode liv i Sydslesvig med en
»Ildsjælenes dag« i Egernførde i marts.

Læs mere på KONTAKT side 3

Omsorg
[KONTAKT] Endnu står Georg Hanke (foto) i spidsen
for den sydslesvigske omsorgsorganisation nummet
ét, Dansk Sundhedstjeneste.

Læs mere på KONTAKT side 5
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Alvorlige
beskyldninger

[KONTAKT] Vi kan ikke undgå at
tage stilling til generalsekretær
Knud-Erik Therkelsens indlæg i
bladet Grænsen, hvor han beskylder ledende sydslesvigere for
at udøve meningsdiktatur overfor kritiske mindretalsrøster, der
gerne vil, men ikke tør stå frem
med deres kritik af forholdene i
Sydslesvig.
De frygtsomme skulle ifølge artiklen risikere karrierestop. Therkelsens slagudveksling uden fast
adresse for hvem der udøver
meningsdiktatur og karriereundertrykkelse betegnes af PoulErik Thomsen i JyskeVestkysten
som en ”stinkbombe” smidt midt
i mindretallet.
Nu hører ungdommelig stinkbombekastning til de mere barnlige nytårsløjer, men en generel
anklage af Grænseforeningens
administrative leder, der skriver:
”Det er måske på tide at få sig
en snak om, hvor langt et eventuelt meningsdiktatur kan gå i
bestræbelserne på at få mest
muligt tilskud” er en alvorlig anklage, der kræver svar fra de berørte anklagede.
Da ingen er nævnt, står vi alle
for skud. Står vi virkelig for løgn
og falske udsagn for at få flest
muligt i tilskud fra Danmark (underforstået) – for de tyske tilskud
reduceres for tiden trods redelig
oplysning og rigtige argumenter.
Desværre svarer Sydslesvig kun
sporadisk på kritikken. Det kan
vi hverken være bekendt overfor

de mange grænseforeningsmedlemmer, der støtter os via deres
medlemskab i foreningen, eller
overfor Grænseforeningens ledelse, der selvfølgelig mener noget med udsagnet og kritikken.
Karl Otto Meyer har udbedt sig
konkrete henvisninger til det påståede meningsdiktatur; det samme har Samrådets nye formand
Flemming Meyer. Selv har jeg
skrevet, at Therkelsens udsagn
bør efterprøves.
Det går min ære for nær, hvis vi
manipulerer os til ufortjent støtte.
Bindestregsforbindelsen med
Grænseforeningen fortsætter naturligvis. Vor generalsekretær
planlægger sammen med Grænseforeningen og Dansk Folkeoplysnings Samråd Sydslesvigs deltagelse i det store politiske folkemøde på Bornholm i juni.
Og de mange og særdeles stærke
bånd mellem lokalforeningerne
og basis-Sydslesvig trodser enhver postmodernistisk identitetskrise.
Det nye år venter med landdagsvalget som den største udfordring for os alle. Lad os vise sammenholdets styrke uden at udøve meningsdiktatur eller føre
usand tale.
Vi er frie og myndige borgere –
med krav på ligeberettigede vilkår i vores hjemstavn; og med
ærlige og stærke bånd til det
danske folk.
Dieter Paul Küssner

Afsindig godt børneteater. (Fotos: Marike Hoop)

»En lille sonate«
[KONTAKT] En levende Buff Orpington-høne, et æg, en gammel forkølet
kartoffel, en møgbeskidt kartoffelpresser, som skulle forestille at være
vasket op og en eminent fluesmækker var hovedaktørerne i børneteaterforestillingen ”En lille sonate”, som
Gruppe 38 gæstede Sydslesvig med
den 12. og 13. januar.
SSF havde inviteret skolerne for
Flensborg amt og Flensborg by til at
komme og få sig en god oplevelse i
starten af det nye skoleår, og det fik
de.
Udover de førnævnte aktører stod
Bodil Alling, Christian Glahn og Søren Søndberg på scenen.
En sonate er et musikstykke for to instrumenter, og forestillingen blev ledsaget af trompet og kontrabas med
musik af Søren Søndberg. Lige så stille, med et tempo som gammeldags
børne-tv, hvor vi voksne kom lidt i

tvivl, om børn fra i dag ville kunne
fanges, byggede forestillingen sig op
til et festfyrværkeri af en forestilling.
Forestillingen byggede på eventyret
Rødhætte og ulven, og da hønen,
som spillede Rødhættes mor, ikke var
så oplagt til at komme med sine replikker, var det Bodil Alling, der med
stor nærvær og god kontakt til børnene førte igennem fortællingen. Hønen reddede dog sit image ved at
lægge det æg, som skulle spille Rødhætte, i sin redekasse i løbet af de afsatte 4½ minut. Da det så viste sig,
at kartoffelpresseren spillede ulven
og slugte kartoflen, som var bedstemoderen, kom der gang i lattermusklerne både hos børn og voksne. Og
da jægeren, den eminente fluesmækker, piskede løs på ulven og mosen
sprøjtede ud til alle sider, kunne det
næsten ikke blive bedre, men det
blev det.

En levende Buff Orpington-høne medvirkede.

En helt igennem vellykket forestilling.
Bodil Alling er både skuespiller, dramatiker, iscenesætter og kunstnerisk
leder af Gruppe 38 og anses for en af
verdens bedste børneteaterledere.
Stykket blev nomineret til Årets Reumert i 2001, er instrueret af Ole Sørensen og Bodil Alling, og Claus Helbo har stået for en fantastisk scenografi.
Marike Hoop

Bodil Alling anses for en af verdens
bedste børneteaterledere.
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SØNDERJYSK FOREDRAG

Lotto
[KONTAKT] SSF-distrikt Holm Skt.
Jørgen i Slesvig inviterer til lottoaften

fredag den 27. januar kl. 19.30 i
Ansgarsalen.

SLESVIG-FLENSBORG

Hundsdörfer tritt zurück
[KONTAKT] Der Kreisvorsitzende des
Südschleswigschen Wählerverbandes
(SSW) im Kreis Schleswig-Flensburg,
Jan Hundsdörfer, hat bekannt gegeben, dass er aus beruflichen Gründen von seinem Amt zurücktritt. Jan
Hundsdörfer hat aufgrund einer beruflichen Neuorientierung im Moment weder die Zeit noch die Möglichkeit, den Kreisvorsitz auf eine seinen eigenen Ansprüchen genügende
Weise auszufüllen.
Daher hat er sich dazu entschlossen,
sich in Zukunft auf seine politische
Arbeit als Mitglied der SSW-Krei-

stagsfraktion zu konzentrieren.
Der SSW Kreisvorstand SchleswigFlensburg dankt Jan Hundsdörfer für
seine über Jahre hinweg geleistete
politische Arbeit als Kreisvorsitzender.
Auf seiner jüngsten Sitzung hat der
Kreisvorstand beschlossen, den
52jährigen Bodo Neumann-Nee aus
Eggebek auf dem SSW-Kreisparteitag
am 14. März für den Vorsitz zu nominieren. Bodo Neumann-Nee ist
bisher Beisitzer im SSW-Kreisvorstand.

MASKERADE 4. MARTS

Flyttes en time
[KONTAKT] Desværre bliver Sydslesvigsk Forening nødt til at flytte forestillingen "Maskerade ... freden er
forbi" en time bagud. Dvs. forestillingen starter kl. 16 på Flensborghus
søndag den 4. marts.
Hans Dueholm og hans to kolleger
fra Figaros - Danmarks mindste operaselskab - glæder sig til at komme til
Sydslevig med deres forestilling - en
koproduktion med Den Ny Opera.
De kommer med en fuld scenisk ud-

foldelse og garanterer en velsunget,
komisk og frisk forestilling med Carl
Nielsens vidunderlige musik og Holbergs tekst tilsat deres respektfulde
respektløshed overfor de to gamle
mestre.
SSF beklager denne flytning og håber, at publikum tager godt imod
denne ændring af spilletidspunkt.
Boris Erben,
kulturkonsulent

Ugen
der kommer
20.
SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Messe Husum & Congress,
Husum kl. 20
SSW: Nytårsreception i Nordsee-Akademie, Læk kl. 19
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
Dannevirke UF: Generalforsamling i Dannevirkegården kl. 19.30
21.
SdU: Familiedans i Vesterland Danske Skole kl. 15-17
Det lille Teater Flensborg: Familieforestillingen „Busters verden“i Hjemmet, Marienstr.
20 kl. 16
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Teaterbesøg til „Busters verden“ i Hjemmet, Marienstr.
20 kl. 16
22.
SSF-distrikt Harreslev: Nytårskoncert med Lauseniana Orkestret i Holmberghallen kl.
15
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Plunderlotto og tagselv-bord på skolen kl. 11-14
23.
SSF: Folketeatrets ”Henrik & Pernille” på Flensborg Teater kl. 20
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske Skole kl.
19.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Diabetikerklubben i Menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Pakkelotto på skolen kl. 14.30
SSF- og SSW-distrikt Oversø/Frørup: Generalforsamling i „Salz und Pfeffer“ i Oversø
kl. 19
SSW-distrikt Sønderbrarup: Generalforsamling på skolen kl. 20
24.
Folkeuniversitetet og Centralbiblioteket: Foredrag med etnolog Helle Ravn om ”Danske haver gennem 200 år” på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Ansgar Menighed Flensborg: Paulus-læsekreds i menighedshuset kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Foredrag med Karl Kring på skolen kl. 19.30
Lyksborg Kvindeforening: Små film ”Oplevelser fra Sønderjylland fra 1905 til i dag” på
skolen kl. 15.30
Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Generalforsamling i mødelokalet, Mansteinstr. 9 kl.
19
Skovby Seniorklub: Spil i Hærvejshuset kl.15
25.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
SSF-distrikt Lyksborg: Madlavning for kvinder på skolen kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Hygge i forsamlingshuset kl. 19
SSF- og SSW-distrikt Vanderup: Generalforsamling på skolen kl. 20
SSF- og SSW-distrikt Hatsted: Generalforsamling og spisning i forsamlingshuset kl. 19
Aktive Kvinder Slesvig: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
26.
SSF: Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg kl.
20
Ansgar Menighed Flensborg: Aftensang med foredrag ved Jan Jessen i kirken kl. 17
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Renate i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg og omegns menighed: Filmklub i Satrup præstegård kl. 19.30
SSF-distrikt Store Solt: Generalforsamling og aftensmad i Møllebro Forsamlingshus kl.
18
SSF- og SSW-distrikt Bredsted: Generalforsamling i foreningslokalet kl. 19
SSF- og SSW-distrikt St. Peter-Ording: Generalforsamling på Klitskolen kl. 20
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Mann i e tyn å kuen i e balle er do oploj til lidt synnejysk?
[KONTAKT] Den mangeårige Radio
Syd-journalist Flemming Nielsen,
Egernsund, har en gammel grøn kuffert. Den er han så småt begyndt at
fylde op med ting til et nyt foredrag,
som han er ved at lægge sidste hånd
på.
Foredraget er utraditionelt - og alt foregår på sønderjysk. Det indeholder
oplæsning af digte og historier samt
fællessang med viser og sange med
sønderjysk tekst. En stribe sjove vittigheder bliver også luftet, ligesom
Flemming Nielsen fortæller om nogle
af de mange interessante mennesker,
han har mødt gennem 43 år som
journalist.
- Jeg vil da godt røbe, at min kuffert
bl.a. indeholder en række genstande,
hvor publikum får til opgave at fortælle, hvad tingene hedder på sønderjysk. I det hele taget vil jeg inddrage publikum mest muligt, så vi alle kan få en glant awten eller eftermiddag, udtaler Flemming Nielsen.
Han har også plukket en række sønderjyske lokaliteter med spøjse navne ud, og så er det op til folk at gætte, hvor f.eks. Ulbjærg og Brudeseng
ligger - og hvad navnene betyder.
Den nu 63-årige tidligere radio- og
avisjournalist kalder sit nyeste initiativ "Man i e tyn å kuen i e balle", en
velkendt mini-remse, som de fleste
sønderjyder kender.
- Mit program henvender sig primært
til foreninger, højskoler, oplysningsforbund og lignende i grænselandet,
altså i det område, hvor mange mennesker fortsat gør brug af det "synne-

jysk". Lige siden min barndom har
jeg snakket dialekten, og jeg gør gerne en aktiv indsats for at få flere til at
"genopdage" sønderjysk. Mange kan
godt snakke det, men de kvier sig af
en eller anden grund ved at bruge
det.
Jeg tror, dialektens overlevelse afhænger af den mundtlige overlevering, da der ikke findes ét sønderjysk
skriftsprog. Det sønderjyske snakkes
jo forskelligt afhængig af, hvor i

Flemming Nielsen fra dengang, han
som journalist på Radio Syd stod for
bl.a. grænselandsstoffet og "To generationer". (Foto: Lars Salomonsen).

landsdelen vi bor, udtaler Flemming
Nielsen. Efter at have boet en lang
årrække i Broager, har han og fru
Lykke nu slået sig ned et par spytklatter fra Flensborg Fjord i Egernsund.
Flemming Nielsen erkender, at han
hverken er en Finn Nørbygaard eller
en Dirch Passer. Alligevel har han tilrettelagt sit foredrag, så det gerne
skulle få smilene frem.
- Jeg er journalist og ikke komiker,
men faktisk har jeg spist natmad med
Dirch Passer i hans køkken i 1970erne, og det møde fortæller jeg om.
Publikum får også lov til at høre,
hvordan dronningen engang gav mig
røde ører - og så afslører jeg, hvem
nu afdøde amtsborgmester Kresten
Philipsen - ved et uheld - brækkede
armen på, da han var en stor knejt.
"Hvorfor gaef e kjafe a lej foran e
dummekas, når folk i e stej ka' få en
glant awten, hvor ålt foregæe å synnejysk. Æ kaffe er dog fra Brasilien",
udtaler Flemming Nielsen.
Fra 1965 til 1983 arbejdede han på
dagbladene Vestkysten, Sønderjyden,
B.T. og Vendsyssel Tidende - og fra
1983 til 2008 på DR i Aabenraa, Radio Syd.
Interesserede arrangører kan kontakte ham via tlf. 0045 2811 7595 og
2616 7595, eller e-mail flemming42@hotmail.com.
Flemming Nielsen har i flere år tilbudt foredragene "En gang journalist
- altid journalist" og "To grænselandsskæbner", det sidste om to af hans tipoldeforældre, der med 33 års mellemrum fik en voldsom skæbne.

FORNEMT BESØG

Ambassadøren
i Sydslesvig
[KONTAKT] Danmarks ambassadør i
Tyskland, Per Poulsen-Hansen gæster
det danske mindretal i Sydslesvig i
morgen, fredag den 20. januar.
Kl. 12.30 besøger han og hustruen
Elisabeth Bloch A.P. Møller Skolen i
Slesvig, hvor skolens rektor Jørgen
Kühl orienterer og viser rundt, og
hvor der bliver en frokost med bl.a.
repræsentanter for Dansk Skoleforening, generalkonsul Henrik BeckerChristensen, Samrådets og SSWs formand Flemming Meyer og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen,
Ved 15-tiden gæster ambassadøren
Danevirke Museum, hvor SSFs formand Dieter Paul Küssner tager
imod, og hvor mindretalsudstillingen
præsenteres ved museumsleder Nis
Hardt.
I seancen her deltager ud over de allerede nævnte Inger Marie Christensen, formand for Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.
Kl. 19 deltager ambassadøren i SSWs
nytårsreception i Læk, hvor han er
festtaler.
Danmarks ambassadør Per PoulsenHansen, Berlin.

SSW

Retorik for alle
[KONTAKT] SSW-landsforbundet
starter kursus- og foredragsrækken
2012 med et tilbud til alle SSW-mandatbærere og -medlemmer og indbyder til et udvidet retorikkursus lørdag
den 21. januar kl. 10-14 Holtenå

Forsamlingshus, Westenhofstr. 8,
24159 Kiel.
Instruktør er Rainer Dahmke. Deltagerne vil blive sat i sving med at holde tale og øve sig i at argumentere.
Die TeilnehmerInnen werden unter

wohlwollender Begleitung Reden
halten und das Argumentieren üben.
Die Seminarsprache ist deutsch
Tilmeldelse senest i dag, torsdag den
19. januar på tlf. 0461 14408 312 eller på mail: gerhard.jessen@ssw.de.

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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ET STILLE TILBAGEBLIK

SSWS NYTÅRSRECEPTION

Nazismens ofre og modstandere mindes
Mens udstillingen, der åbnes næste uge i Husum,
primært centrerer om
modstanden mod nazisterne i Hamborg og nok
ikke så meget om forholdene i Nordfrisland dengang, lever ranke og udholdende personligheder
på deres egen måde op til
retsind og anstændighed
ved stort set ubemærket
at sørge for, at nazisternes
ofre ikke glemmes helt:
Hvert år på alles fødselsdage lægger Henry Buhl,
Mikkelberg, blomster på
mindestenen på Husum
kirkegård for de navngivne danske, der døde i nazisternes koncentrationslejr i Svesing, senest 12.
januar for Christian Friis,
født 1916. (Foto: privat)

Plads i busserne
[KONTAKT] SSW oplyser, at der er
ledige pladser i busserne til partiets
nytårsreception i Nordseeakadiemie i
Læk i morgen, fredag den 20. januar
kl. 19.
Bussen fra Egernførde starter kl. 17
fra Medborgerhuset, H.C. Andersensvej 8.

Kl. 17.30 holder bussen i Slesvig ved
Schleihallen-parkeringspladsen.
Kl. 18.00 kører der en bus fra Markthalle på Exe i Flensborg.
Busserne kører til tiden og venter ikke på folk.
Ca. kl. 22 kører busserne fra Læk.
Martin Lorenzen

UROPFØRELSE I HUSUM

Gratis bus til messehallen
[KONTAKT] Man kan glemme alt om
parkeringsproblemer, hvis man vil til
SSFs koncert med Sønderjyllands
Symfoniorkester i messehallen i Husum fredag den 20. januar. Der går
gratis bus fra banegården, over rådhuset, sygehuset, Marienhofweg,
Fliegerhorstkaserne.
Bussen går fra banegården kl. 19.10.

[KONTAKT] Fredag den 27. januar åbner Nordfrislands amt en udstillling på amtshuset/ Kreishaus i Husum til minde
om nationalsocialismens ofre i anledning af den nationale mindedag.
Kl. 18 er der andagt i kredsdagssalen og kl. 18.30 åbner landråd Dieter Harrsen udstillingen, der er centreret om nazimodstanden i Hamborg 1933-45. Forskellige personligheder af divergerende politisk og religiøs observans, af forskellig
social afstamning præsenteres med fotografier og dokumenter.
Udstillingen kan ses i amtshusets åbningstider 8-16 hhv. 8-12 frem til 24. februar.

Hvis man parkerer bag Husumhus,
kan man stå på ved sygehuset kl.
19.15.
Efter koncerten er der ligeledes gratis
bus tilbage.
Køreplanen findes på
http://www.messehusum.de/uploads/
media/Fahrplan_Messehalle_200120
12.pdf

BIBLIOTEKET

SAMARBEJDSPROJEKT

Ildsjælenes dag
[KONTAKT] SSF, SdU og DCB er gået
sammen om projektet »Ildsjælenes
dag« lørdag den 17. marts kl. 9.3015.00 på Medborgerhuset i Egernførde under mottoet »Det gode liv i
Sydslesvig«.
Det er en form for kursus og idébørs
for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer samt alle dem, der
bare er nysgerrige.
Den dag samles nemlig de nysgerrige, de erfarne, de begejstrede - dem,
der brænder for noget - og ind imellem bliver der underholdning ved
Rødkål & Sauerkraut.
Børnepasning og aktiviteter for børn
fra 5 år og opefter tilbydes på fritidshjemmet i nabolaget.
Bag den praktiske tilrettelæggelse stor
SSFs foreningskonsulent Tine Andresen, Dansk Centralbiblioteks
eventmedarbejder Karl Fischer og
SdUs konsulent Tinne Virgils.
Tilmelding udbedes inden 9. marts til
Tine Andresen, Dansk Generalsekretariat, tlf. 0461 14408 150, tine@syfo.de, eller til SSFs sekretariater i
Egernførde hhv. Rendsborg, tlf.
04351 2517 eller 04331 4388077,
per@syfo.de.

Inspiration til konfirmation
[KONTAKT] Snart kommer alle forårets konfirmationer - i hele Sydslesvig planlægges dagen, så konfirmanden får en perfekt dag.
Heidi Berthelsen giver inspiration og
hjælper med invitationer, bordkort
og andre ting til konfirmationsfesten.

Læs nordisk

REGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Landesregierung im Vorstand
[KONTAKT] Europa-Staatssekretär
Heinz Maurus wird Mitglied im Vorstand der Region "SønderjyllandSchleswig". Das Kabinett hat der Bestellung in seiner jüngsten Sitzung
zugestimmt.
Bislang war der Staatssekretär nur
Beobachter in der Regionalversammlung der Organisation. Im vergangenen Jahr wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit neu ausgerichtet. So wurde die Regionalversammlung abgeschafft. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
wird jetzt neben der Arbeit im Vorstand in den zukünftig stattfindenden

Regionalkonferenzen fortgesetzt.
Wunsch aller Partner aus der Region
war es, die Zusammenarbeit für alle
interessierten Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen in der
Region zu öffnen.
Die Region Sønderjylland-Schleswig
wurde 1997 in Aabenraa/Dänemark
gegründet. Ziel ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
den dänischen Kommunen Tønder,
Aabenraa, Haderslev, Sønderborg,
der Region Syddanmark sowie den
Kreisen Schleswig-Flensburg und
Nordfriesland und der Stadt Flensburg.

Dem Vorstand gehören insgesamt elf
Mitglieder an, unter anderem Landrat Dieter Harrsen (Kreis Nordfriesland), Landrat Bogislav-Tessen von
Gerlach (Kreis Schleswig-Flensburg),
Oberbürgermeister Simon Faber
(Stadt Flensburg), die Region Syddanmark, die Bürgermeister der vier
dänischen Kommunen sowie MdL
Anke Sporendonk (dänische Minderheit) und Hinrich Jürgensen (deutsche Minderheit).
Die Landesregierung ist als Mitglied
ohne Stimmrecht vertreten.
KP

ECMI

Rundbordsdebat med mindretallene
[KONTAKT] Både Tyskland og Danmark har ratificeret den europæiske
sprogpagt. Begge lande anerkender
de nationale mindretal i grænseregionen. Men sprogmangfoldigheden i
grænseregionen til trods har hverken
Tyskland eller Danmark vedtaget en
politik for flersprogethed, endsige
regler for sprogbrug.
Eksempler fra Europa viser større to-

lerance og forståelse for mindretalssprog. Adskillige mindretalsregioner
har vedtaget regler for flersprogethed.
Hvad er problemet i grænseregionen? Hvad kan man stille op? Hvad
kan man lære fra de andre europæiske regioner? Hvad agter mindretallene at gøre?
ECMI inviterer repræsentanter fra de

Savner du inspiration til en anden
fest, klarer Heidi også det.
Det foregår på Flensborg Bibliotek,
Nørregade/ Norderstr. 59, lørdag den
28. januar kl. 11-13. Der må påregnes udgifter til materialer.

nationale mindretal, medierne, og
FUEN til den tredie regionale rundbordsdiskussion i Kompagniporten
mandag den 20. februar kl. 18- 20.
Ordstyrer: Ewa Chylinski, ECMI-senior adviser.
Sprog: tysk, dansk, frisisk og engelsk.
Tilmelding hos Maj-Britt Risbjerg
Hansen, hansen@ecmi.de.

[KONTAKT] Er du med i en læsekreds eller kan du bare lide at læse
en god roman, så er der et godt tilbud. Anette Jensen fra Nordisk Informationskontor og Lene Lund fra
Flensborg Bibliotek fortæller om aktuelle og gode romaner af nordiske
forfattere mandag 30. januar kl.
19.30 på Flensborg Bibliotek.
Hør om Susanna Alakoski, Ida Jessen
og Hallgrímur Helgason og mange
andre nordiske forfattere, som er
værd at læse. Få mere at vide om både forfatternes baggrund og deres
bøger, og forbered dig til at møde
nogle af dem i september til Litteraturfest.nu.
Gratis adgang.

Lær dansk
[KONTAKT] Dansk Centralbibliotek
tilbyder intensiv-, Bildungsurlaubsog weekendkurser i foråret 2012.
Lær dansk på kun en uge
Intensivt danskkursus, Flensborg Bibliotek: 20 timer fra mandag til fredag
9-13.
Dansk 4 på A.P. Møller Skolen, Slesvig: mandag til fredag 14.00-17.15.
Bildungsurlaubskurser
varer 35 timer og foregår fra mandag

til fredag kl. 9-16. Der tilbydes otte
kurser, som bygger oven i hinanden.
Det næste begynderhold starter den
30. januar på Flensborg Bibliotek
Weekendkurser
på Flensborg Bibliotek: Dansk 1 Dansk 4. Et weekendkursus varer 20
timer og foregår to fredag eftermiddage og lørdag formiddage.
Læs mere på http://www.dcbib.dk/laer-dansk
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AKTIVITETSHSET

FRA SSFS HOVEDSTYRELSE

Solid dansk forbindelse

Pulsvarmere af filt.

[KONTAKT] Efter først at have rettet
en stor tak til SSF på alle niveauer,
der trods »min modstand gennemførte en herlig fødselsdagsreception tak for gode ord og mange gaver«,
kom SSFs formand Dieter Paul
Küssner på hovedstyrelsesmødet i
tirsdags ind på det danske mindretals
solide forbindelse med det danske
kongehus og Folketinget:
»Allerede her ved årets begyndelse
kunne Sydslesvig – Samrådet og SSF
– markere sit tilhørsforhold til Danmark i anledning af Dronning Margrethes 40-års regentjubilæum. Flemming Meyer overrakte sammen med
generalsekretæren en akvarel af Margaretha Erichsen med motiv af haubargen Rothelau fra Ejdersted, der er
flyttet til Frilandsmuseet ved Kgs.
Lyngby.
Dronningen er blevet fejret intenst
for sin overbevisende regentindsats,
en fejring der også har berørt Sydslesvig. Også ved årsskiftet var vi integreret i dronningens nytårstale som
et selvfølgeligt medlem af den danske familie. Kongefamiliens omhu

Tasker af traktordæk.

SSFs formand Dieter Paul Küssner.

også for grænselandets mindretal er
en opmuntring, der værdsættes på
begge sider af grænsen.
Også det danske Folketing inddrager
os i sit officielle virke. SSF er således
inviteret til Folketingets nytårsreception – en anerkendelse, der i lighed
med præsidiets årlige modtagelse af
en sydslesvigsk delegation styrker og
fremmer samhørigheden mellem Folketinget og det danske mindretal. Vi
drager derfor gerne til Christiansborg
for at bekræfte familiebåndene.
Den 20. januar besøger Danmarks
ambassadør Per Poulsen-Hansen
Sydslesvig. Foruden at aflægge besøg
på A.P. Møller Skolen er ambassadøren gæstetaler ved SSWs nytårsreception. Besøget omfatter også en
præsentation af vores Danevirke Museum med mindretalsudstillingen og
de igangværende udgravninger som
programpunkter. Den danske ambassade i Berlin har allerede i 2009 i sit
tidsskrift Kennzeichen DK præsenteret Danevirke som et verdenskulturarvsprojekt, der har Danmarks ubetingede støtte.«

FLENSBORG-MENIGHEDERNE

Folier til bilen.

Bogbinding.

Glasperler.

(Fotos: Akti)

Ting til hverdag og fest
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg tilbyder også i denne omgang
kurser af ret forskellig slags. Tilmelding via tlf. 0461 150 140 eller mail
akti@sdu.de.
PERLER OG PIZZA TIL PIGER v/Lise
Paulsen
Onsdag den 25.1. kl. 16-18
Aktivitetshuset inviterer piger til en
hyggelig eftermiddag med pizza og
perler. Du kan enten selv lave glasperler og sætte dem sammen til øreringe eller halskæder.
Deltagelsen koster 5 euro.
PULSVARMERE I FILT v/Rikke Drewes
Torsdag den 26.1. kl. 18-21
På dette aftenkursus får du mulighed
for at filte dine egne håndledsvarmere i vådfiltteknik. De kan laves ensfarvet eller med flere farver.
Kurset henvender sig til begyndere
og øvede. Materialet stilles til rådighed, men du må også gerne tage din
egen uld eller dit eget broderigarn
med.
Deltagelsen koster 12 euro plus materiale.
FOLD OG HÆFT DINE PAPIRER
v/Marco Knappert
Mandag den 23.1. kl. 16-17
I gratis-introduktionen får du hjælp til

at lime eller spiralbinde papir. Det
kan f.eks. være en hjemmeopgave eller en kronik. Derudover får du en
hjælpende hånd med at få papir foldet og hæftet. Materiale betales efter
forbrug.
TASKER AF TRAKTORDÆK v/Lise
Paulsen
Tirsdag den 24.1. kl. 17-19
Kun få kender hemmeligheden men det er faktisk muligt at sy tasker
af traktordæk. Dækkene bliver gennemrensede og efterbehandlet, hvorefter de sys sammen, får en
hank/strop og en passende lås. Desuden kan de pyntes f.eks. med broderi eller knapper. De er ikke kun
vandtætte, men har et tidløst og klassisk design og kan både bruges som
taske til indkøb, computeren eller
også ipad. Gratis. Materiale betales
efter forbrug.
TRYK EN FOLIE TIL DIN BIL v/Marco
Knappert
Tirsdag den 24.1. kl. 15-17.
”Skilsmisse 2012” skal stå på din bil?
Eller hellere ”Abi 2012”? Så kommer
du til gratis-introduktionen og sammen layouter vi dit motiv og får det
trykt på bilfolie, så du kan sætte det
op f.eks. i bilvinduet eller på bagageklappen. Materiale betales efter forbrug.

Sct. Jørgens Koret.

(Fotos: Erik Johansen)

Samarbejde søsat med succes
[KONTAKT] Det tætte og intensiverede samarbejde med alternative gudstjenestetilbud, socialt samvær, foredrag og læsekredse, som de fem danske menigheder i Flensborg har valgt
at satse på, og som er åbent for alle,
blev søsat i den forgangne uge.
Tirsdag morgen blev der lagt ud med
morgenmad og morgensang i menighedslokalerne i Sct. Jørgens Kirke.
Godt en snes deltagere var mødt
frem til kaffe og rundstykker, og der
var god gang i både snakketøj og tyggemuskler. Der indledtes med en
morgensalme, og da stemmebåndene var blevet behørigt smurt, sluttede
samværet med både vinter- og forårssange fra højskolesangbogen.
Frem til sommerferien er der morgensang i Sct. Jørgens menighedslokaler den anden tirsdag i måneden.
Torsdag aften var der premiere på
hverdagsgudstjenesterne i Helligåndskirken. Her prædiker de flensborgske præster på skift over den ikke-officielle tredje tekstrække, hvor gudstjenestedeltagerne bliver konfronteret med andre bibelsteder end til
søndagens højmesser.
Finn Egeris Petersen var første mand
på prædikestolen, og han havde taget Sct. Jørgens Koret med sig, og de

fremmødte kirkegængere blev præsenteret for en ny salme, som korets
dirigent Anne-Mette Karstoft både
havde skrevet og sat musik til.
Bortset fra april bliver hverdagsgudstjenesterne tilbudt den anden torsdag i hver måned frem til sommerferien.

Der var god gang i kaffekanderne

I morgen, fredag indledes så rækken
af spaghettigudstjenester i Sct. Hans
Kirke.
-ik
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HJÆLP OG BISTAND, OMSORG OG MENNESKEKÆRLIGHED

Sundhedstjenestens hverdag
i Slesvig og andre steder
[KONTAKT] Der er mange minder,
der toner frem, når man kigger på
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, det danske mindretals karitative
organisations historie og udvikling i
mere end 65 år. Der var den store
hjælp fra dansk side til den voksende
skare af dansk-orienterede sydslesvigere i efterkrigstiden. Humanitær bistand (gerne misforstået fra tysk side),
rådgivning og aktiv hjælp.
Vi husker den dygtige sygeplejerske
Katrine Skøtt, senere borgmester
Hermann Clausens svigerdatter,
kunstlæreren og kunstneren Karl
Heinz Clausens flotte ægtefælle.
Den milde søster Marie virkede i menighedens ånd og virkelighed.
Franz Wingender og mange andre
gode mennesker hører også til i denne kategori.
Vel aftog det første store tilløb hurtigt, men de i takt med tiden voksende danske emotioner fandt en vej til
stabilisering og tiltro.
De store sydslesvigske organisationer,
Den slesvigske Forening hhv. SSF og
Skoleforeningen, fra 1947 også SSW,
og også alle de mindre foreninger
fandt deres plads i vor landsdel. Faktisk var udviklingen en slags vidunder
og basis for situationen i dag.
"Kom hjem til Sydslesvig", siger vi gerne lidt opgivende, når vore unge
stræber mod nord eller syd, ud i verden, især når vi ind imellem møder
dem på familiebesøg. Dog - og det
må ikke glemmes - har der i Sydslesvig rodfæstet sig en fast gruppe af
hjemmehørende, fagligt veluddannede, som har deres faste ståsted her.

RENDSBORG-BYDELSDORF

Linedance tilbydes
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Bydelsdorf indbyder sine medlemmer til linedance i Ejderhuset i form af to tirsdagshold - kl. 19 for begyndere og kl.
20 for medlemmer, der har prøvet
det før. Kurset er startet i forgårs,
men der er plads til flere.

Det koster 30 euro, ikke-medlemmer
betaler 40.
Påklædningen er valgfri men sko
med gummisål anbefales ikke, da de
kan hænge i.
Tilmelding og spørgsmål: Annemarie
Wichmann, tlf. 04331 203 1869.

TARUP

Indvier petanquehytten
[KONTAKT] Lørdag den 25. februar
kl. 15 indvier de danske i Tarup deres nye petanquehal, som de kalder
hal uden sans for overdrivelse.
Den tidligere forfaldne spejderhytte,
der stod til nedrivning og stort set ikke rummede andet end affald, er af
de tarupske entusiaster blevet sat i
stand over det meste af et år med

langt over 2000 arbejdstimer og med
støtte fra en lang række sponsorer.
Nu fremstår den som ny, og skal primært bruges til petanquearbejdet i
distriktet.
Vil man være med til indvielsen, kontakter man Hans Jacobsen på tlf.
0461 61252 og melder sig til inden
medio februar.

ANSGAR SLESVIG
Klar til udrykning: Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig har over 100 medarbejdere
på forskellige poster og over 35 køretøjer for at kunne overkomme hverdagens
mangesidede opgaver. Her er det f.h. Elsbeth Ketelsen, stedfortrædende teamleder
for hele Sydslesvig, Anette Werner, sygeplejerske på Rendsborg-egnen, Sabine Illing
og Kerstin Brix, alle velkendte hjemmesygeplejersker fra distrikt Syd, og t.v. forretningsfører Georg Hanke, født slesviger, der har varetaget den krævende stilling siden
1. marts 1997 og nu snart går på pension.
(Fotos: Wolfgang Kümpel)
magte det mere, så er der håb forude
om bistand - ikke alene på det praktiske, hygiejniske og mediciniske område. Det er måske kun en lille
stund, sundhedstjenestens medarbejdere kan være hos en, men der er
som regel altid tid til en trøstende
bemærkning, lidt oprejsning, hjertevarme ord og en munter bemærkning.
"Ofte har folk øjensynligt ingen pårørende i nærområdet mere og sidder
måske småkedende sig - og venter
ganske enkelt på os," siger en af de
utrættelige medarbejdere. Og ve
dem, der ikke har kræfter mere til
lange spadsereture og tunge indkøbsture langt fra næste bybus.
"Nedad bakke kan det gå - men
opad..." Og så kan det næsten være
lige meget, om man har rollator og
"Hackenporsche".

SAMARBEJDE OG TEAMWORK
Flensborg, Læk, Sild, Nibøl, Bredsted, Husum, Tønning, Slesvig,
Egernførde, Rendsborg og alle de
mellemliggende landbyer er Dansk
Sundhedstjenestes virkeområde, opdelt i flere distrikter.
Slesvig, med plejecentret i Berlingade, hører til distrikt Syd. Og her er vi
inviteret til en kop kaffe. "Vi har altid
travlt", siger stedfortrædende teamleder fra Sild, Elsbeth Ketelsen. Og Sabine, Kerstin, Annette nikker. Alle
kollegaer er undervejs, og lange diskussioner er der ikke tid til.
Her i huset holdes der teammøde
engang om ugen, ofte sammen med
og altid koordineret med de andre
distrikter. Og med hovedcentret i
Flensborg.
Vi følger hverdagsberetningerne med
respekt. Ustandseligt bliver der ringet. Der er behov for hjælp og rådgivning på mange områder.
Hjemmeplejens leder Kerstin Reich
og skolesundhedstjenestens leder Karen Fink samt centerchef Bodil Bjerregaard Brocks m.fl. tager sig af de
nødvendige interne arbejder, d.v.s.
kontorarbejde, forbindelsen til sygekasserne, forespørgsler, rådgivning.
Flensborg holder telefonisk forbindelse til alle grenene, dag og nat.
Den afholdte fodpleje har sit lokale i
Slesvig-centret. Her er en lang venteliste.
Sygeplejerskernes hverdag begynder
kl. 7 og ender 14.30, eller fra 14.30
ril 21. Krævende skifteholdsarbejde.
"Det er et hårdt job", siger Kerstin
Brix på vegne af kollegaerne. "Vore
kunder kan være i langtidspleje, og vi
trøster ved afskeden, ja, vi klarer hele
spektret af syge medmenneskers tilværelse."
"De sidste to vintre var forfærdelige
med vore lange ture rundt omkring",
fortælle sundhedstjenestens medarbejdere ind imellem. Derfor står træningen af kørselssikkerheden også på
programmet hos de opsøgende medarbejdere.

Georg Hanke påtog sig store opgaver,
siden han overtog stillingen som forretningsfører for Dansk Sundhedstjeneste for næsten 15 år siden. Dygtige,
fremtidsorienterede forgængere, driftige formænd og bestyrelser, som netop afgåede formand Hans Erik Hansen, havde lagt grunden til tidssvarende opgaveløsninger, så sundhedstjenesten kunne moderniseres og tilpasses nutidens stigende tarv. Institutionen var i 1945, i tiden siden og frem
til i dag en uundværlig organisation
med mange essentielle grene til gavn
og glæde for det danske mindretals
sundhed og velvære i Sydslesvig. Konstitueret som Hankes efterfølger er
hans stedfortræder Stinne Døssing.

MANGE VENTER
Ganske givet er det en hjælp og trøst
for mange, når de ser sundhedstjenestens biler komme, fortæller de engagerede medarbejdere.
Hvis man en skønne dag ikke kan

TRANGE KÅR
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig er dog langt mere end opsøgende
sygepleje. Førstehjælps- og mødrekurser, forældreseminarer, foredrag
og bred rådgivning, børne-, hel-

breds- og tandtjek i børnehaver og
skoler, ældreboliger, ældrecentret i
Flensborg, rekreationsophold på
kystsanatoriet i Hjerting - for at nævne nogle af aktiviteterne.
Og så er der vores allesammens Bennetgård, der også er placeret under
sundhedstjenestens beskyttende vinger. Efter renoveringen takket være
en storslået gave fra A.P. Møllerfonden er der ledige datoer fra april.
Nøglen til de skønneste oplevelser,
man som ældre med mod på livet
kan ønske sig. (Hjertelig hilsen til Lola og hele holdet.)
Tiltagende komplicerede samfundsog adfærdsstrukturer har også i det
danske mindretal gjort det nødvendigt med socialrådgivning, og den giver Dansk Sundhedstjenestes eksperter Jan Bahr, Anders Kring og Dorte
Lambers i Flensborg, der yder bistand, holder foredrag og rådgiver
forældre og unge.
UDFORDRINGER
Nye impulser og udfordringer tages
op af en stab af dygtige medarbejdere, et sundhedsråd på 29 medlemmer, velgørende støtter og sponsorer
i Danmark, fra kirkelig side og sydslesvigske foreninger.
Ikke mindst A.P. Møllerfonden har
ydet et fornemt bidrag til fornyelse af
Dansk Ældrecenter i Flensborg. Den
omfattende modernisering gav plads
og kvalitet. "Det var sandelig en
kæmpe opgave at organisere flytning, nybygning, tilbageflytning og
alle ombygningsplaner," siger Georg
Hanke. At sætte tingene på rette
plads er nok en medfødt egenskab
hos slesvigeren, der stadig bor nær
fødebyen.
Stor vægt lægger sundhedstjenestens
forvaltningschef på det tætte, fortrinlige samarbejde med forretningsudvalget og den ny formand Randi
Kuhnt fra Slesvig.
I sin fritid engagerer Georg Hanke sig
i Slesvig Idrætsforening, som han var
formand for i 12 år.
Med respekt mindes han de gamle
venner - bl.a. Wilhelm Schütt og
Hans Mahrt. Sidstnævnte forærede i
1975 storhjertet hus og grund i Berlingade til Dansk Sundhedstjeneste,
der hvor socialcentret er beliggende i
dag.
Hanke er uddannet økonom og var
medindehaver af firmaet Emil Hansen, som han forlod uden tårer i øjet,
da stillingen i Flensborg blev udliciteret, og han fik jobbet.
I marts venter pensioneringen, som
med garanti udfyldes med nye, interessante opgaver. Ulønnede, naturligvis.
Johanna

Ansgar menighed i Slesvig og DKS-kirkerådet håber på en god fremtid for Ansgar Kirken.
(Foto: privat)

Konstruktiv overgang
[KONTAKT] ”Det er med stor lettelse,
jeg kan meddele, at vi har fundet en
løsning, der giver menighederne i
Slesvig et tidsmæssigt spillerum til at
drøfte fremtiden for det kirkelige arbejde i Slesvig, og som samtidig giver
Dansk Kirke i Sydslesvig spillerum til
at undersøge, om vi kan finde en
sparringspartner blandt mindretallets
medspillere,” understreger provst
Viggo Jacobsen, Flensborg.
Danske Sømands- og Udlandskirkers
styrelse har godkendt, at pastor emeritus Paul Møller, Kollund, ansættes
for foreløbig et år. Paul Møller har i
en årrække været sognepræst i Bov.
Fhv. pastor i Slesvig Ansgar, Morten
Mortensen, har fratrådt sin stilling
næsten samtidig med, at styrelsen for
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
har truffet beslutning om at nedlægge
Ansgar-Børnehaven, der indgår i bygningskomplekset, den tidligere Ansgar-Skole i Slesvig. Bygningen huser

samtidig kirke, menighedslokaler og
præstebolig.
”Kirkerådet for Dansk Kirke i Sydslesvig har fuld forståelse for, at skoleforeningen skal spare og derfor satser på
en sammenlægning med Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave. Skoleforeningen har tilbudt DKS at indgå en
brugeraftale, men det vil være uhensigtsmæssigt at holde fast i en bygning, som menighederne ikke som
eneste organisation vil kunne fylde
med liv,” betoner provsten, der ville
være ked af, hvis sagen ender med,
at den tidligere Ansgar-Skole skal afhændes. Det smukke hus skulle gerne bevares på danske hænder.
Provsten opfordrer alle danske organisationer og institutioner, der måtte
have brug for mere plads i form af
kontorlokaler eller andet i Slesvig, til
at kontakte kirkekontoret.
DKS

JOURNALISTIK

Skriveskole på nettet
[KONTAKT] Journalist Annelise Mølvig, der har en fortid i Sydslesvig og
fortsat ind imellem dyrker landsdelen
aktivt, har henvendt sig til kolleger,
venner og bekendte for at gøre opmærksom på, at hun sammen med
journalist Lis Agerbæk netop har åbnet www.skriveskolen.dk.
De tilbyder kurser i at skrive, så andre gider læse det.
I første omgang står de klar med kur-

ser for folk, der skal til optagelsesprøverne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole eller journalistik på
SDU, men de håber også at nå ud til
organisationer, virksomheder og andre, der har lyst til et sprogligt og
journalistisk indspark.
Kontakt: Lis Agerbæk, 0045 2443
0262, lagerbaek@gmail.com og Annelise Mølvig, 0045 4127 0700, annelise@moelvig.eu.

