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UGENS OVERSKRIFTER

Kirke-julerock
[KONTAKT] 15. december er der gratis julerock i
Ansgar Kirke.

Læs mere på KontaKt side 2

TV2-rundspørge
[KONTAKT] SSF er fortsat interesseret i at få tilbagemeldinger fra folk, der gerne fortsat vil se TV2 pr.
antenne.

Læs mere på KontaKt side 3

Fængslende film
[KONTAKT] Flensborgbiffen viser »R« i biografsalen
på Flensborghus næste tirsdag.

Læs mere på KontaKt side 4

Uffes Kaffebar
[KONTAKT] Når der kaldes til Uffes Kaffebar i
Tønning, er der fuldt hus.

Læs mere på KontaKt side 4

JULEKONCERT I HUSUM 13. DECEMBER

»I denne søde juletid« med
Blum & Haugaard samt
nordiske gæster
[KONTAKT] De seneste fem år har
Helene Blum & Harald Haugaard
fyldt koncertsale og kirker i Danmark
og Tyskland med deres stemningsfulde julekoncerter. Fra Århus til Dresden har man hvert år i december
kunnet opleve de to kunstnere med
et udvalg af nordiske gæster.
Sydslesvigere og andre interesserede
i grænseområdet skal dog ikke køre
så langt for at nyde de to topkunstneres og deres gæsters skønne
musik:
13. december er de nemlig i Husum
med dette års koncert, der har fået
titlen ”I denne søde juletid”, henvisende til den fælles nordiske salme.
Den fælles nordiske musiktradition
er en af de primære røde tråde i
Blum og Haugaards koncert, som
gæstes af Silje Hegg fra Norge,
Mattias Peréz fra Sverige, Heidi
Nuutilainen fra Finland og Sune
Rahbek fra Danmark.
Inderlige julesalmer om lyset, glæden, håbet og kærligheden, smukke
stemningsfulde instrumentalstykker
og medrivende dansemusik, som
leder tanken hen på Nordens tradition med dansen om træet udgør
koncertens repertoire.

Helene Blum & Harald Haugaard tryllebinder med garanti deres publikum også
på Husumhus tirsdag den 13. december.
Helene Blum: sang/violin/guitar &
Harald Haugaard: violin/mandolin samt Silje Hegg (N): fløjter, Mats
Gawell (S): guitarer, Heidi
Nuutilainen (FIN): kontrabas, og
Sune Rahbek (DK): slagtøj, kan for
Sydslesvigs vedkommende opleves

tirsdag den 13. december kl. 20 på
Husumhus i Husum.
Her er Sydslesvigsk Forening arrangør.
www.haraldh.dk

Nyt udvalg
endelig på Julegalla med kor og orkester
plads
GALLAKONCERT

Sydslesvigsk Forening

[KONTAKT] Med udnævnelsen
af Benny Engelbrecht MF (S) til
formand er Folketingets nye
Sydslesvigudvalg endelig på
plads. Mens partierne var rimeligt hurtige til at navngive deres
repræsentanter i udvalget efter
folketingsvalget i september,
tog det lidt tid, inden børneog undervisningsminister
Christine Antorini satte navn
på formandsemnet.
Med Benny Engelbrecht indtages formandsstolen for første
gang af en repræsentant for
den yngre generation af folketingsmedlemmer.
Den tidligere formand, Kim
Andersen MF (V), der ud over
at have styret sit udvalg myndigt også lagde et usædvanligt
åbent og personligt engagement i virket til fordel for Sydslesvig, fortsætter som menigt
medlem af udvalget.
Også Søren Krarup, fhv. MF
(DF), der til trods for meningsforskelle med dele af det sydslesvigske mindretal aldrig har
lagt skjul på sin kærlighed til
det, fortsætter i udvalget.
Ny i udvalget udover Benny
Engelbrecht er folketingsmedlemmerne Lotte Rod (RV) og
Pernille Vigsø Bagge (SF).

SSF ser frem til hurtigst muligt
at kunne byde det nye udvalg
velkommen i Sydslesvig. Det
vil være formålstjenligt, om det
nye udvalg hurtigt lærer dets
sydslesvigske samarbejdspartnere og problemstillingerne
personligt at kende.
Sydslesvigerne til gengæld må
tage afsked med udvalgsmedlemmer, der for nogles vedkommende igennem rigtigt
mange år har kunnet mestre
den vanskelige balancegang
mellem ansvar for økonomi og
skattekroner - og engagement
og hjerteblod for det danske
mindretal i Sydslesvig.
Det er SSFs håb, at der ved en
given lejlighed kan tages afsked
med Torben Rechendorff (K),
hvis parti ikke mere har mandat i Sydslesvigudvalget, med
Lise von Seelen (S), Bente Dahl
(RV) og Jørn Ulrik Larsen (SF),
der hver for sig har fortjent det
danske mindretals tak.
Ikke mindst også fordi udvalget
uden tøven bakkede mindretallet op ved konsekvent
politisk og mediemæssig stillingtagen i det aktuelle ligestillingsspørgsmål.
SYDSLESVIGSK FORENING

[KONTAKT] Julen er ikke bare and,
flæskesteg og risalamande, den er
også en fest fyldt med herlig musik. I
år inviterer Sønderjyllands Symfoniorkester igen til en vaskeægte julegalla-koncert, denne gang med
Sønderjysk Pigekor og den danske
sopran Britt Tone-Müllertz under
ledelse af dirigent Michael Bojesen.
Gallakoncerten løber af stablen torsdag 8. december i koncertsalen i
Alsion i Sønderborg og fredag 9. december i Tyske Hus/ Deutsches Haus
i Flensborg, begge steder kl. 20.
Det er langt fra første gang, at
Sønderjysk Pigekor besøger Sønderjyllands Symfoniorkester, og korleder
Mette Rasmussen ved, at pigerne
glæder sig til gensynet.
- Samarbejdet med Sønderjyllands
Symfoniorkester er et, vi virkelig sætter pris på. Der er stor gensynsglæde
hver gang, vi ses, siger Mette
Rasmussen.
- Det er jo noget ganske andet end at
synge a capella, og vi bliver løftet gevaldigt. Det er altid en stor oplevelse,
og den bliver kun endnu større af, at
der er både solister og en dirigent
som Michael Bojesen. Ham glæder
pigerne sig virkelig også til at arbejde
sammen med, siger hun.
Sønderjysk Pigekor, som består af 60
piger (og enkelte drenge) i alderen
12-20 år, giver mellem 25 og 30
koncerter om året, så selvom pigerne
er så unge, er det nogle rutinerede

og disciplinerede sangere. Noget
som korlederen træner med pigerne.
- I starten vidste orkestret jo ikke,
hvad vi kunne, eller hvem vi var,
men nu føler vi, at der er en respekt
omkring det, vi laver. Pigerne er
disciplinerede, og jeg forventer også,
at de arbejder som professionelle.
Det kan godt være hårdt for en 12årig, men det gælder for mig om at
finde balancen, forklarer Mette
Rasmussen, som indrømmer, at selv
rutinerede piger kan blive nervøse,
når de står over for et helt symfoniorkester – noget som heldigvis er fortaget med årene.
- De første gange vi skulle møde

orkestret, var pigerne bange for ikke
at være gode nok, men nu kan de
ældre piger, som har været med før,
berolige de andre. Og så betyder det
meget, at folk efterhånden kan genkende hinanden. Vi har fået et rigtig
godt forhold til musikerne, siger
Mette Rasmussen.
Når kor, orkester, solist og dirigent
går på scenen, er der lagt op til et
rigtigt julegallabrag med velkendte
salmer fra både ind og udland, så
publikum har noget at se frem til.
- Det bliver endnu en stor oplevelse
med Sønderjyllands Symfoniorkester.
Vi glæder os rigtig meget, siger Mette
Rasmussen.

Sønderjysk Pigekor glæder sig til julegalla sammen med Sønderjyllands
Symfoniorkester.

KONTAKT
Sidste KONTAKT 2011: torsdag den 15. december.

Første KONTAKT 2012: torsdag den 5. januar.
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SIDSTE SANGAFTEN MED MORTEN

FLENSBORG AMT SSF

Salmesang og
bægerklang
[KONTAKT] Angarmenigheden i
Slesvig indbyder igen til sangaften. Vi
synger nyt og gammelt fra salmebogen og sangbogen, og ind imellem
hygger vi os med en kop kaffe og et
glas øl eller vin. Julen og luciadagen
vil præge valget af sange.

Det sker tirsdag den 13. december
kl. 19.30 i Ansgarsalen.
Menigheden håber, at mange vil være med, da det bliver den sidste
sangaften med pastor Morten
Mortensen.
Alle er velkomne.

ANSGAR FLENSBORG
Strøget i København - altid et shoppingbesøg værd, selv i klamt, vådt og koldt vejr. (Foto: Marike Hoop)

44 på juletur i tre busser
[KONTAKT] Elementerne rasede
henover Storebælt og ruskede godt i
de 3 busser, der tidligt lørdag den 3.
december havde kurs mod København. Det var SSF Flensborg amt, der
var på sin årlige juletur med 144 forventningsfulde deltagere.
På trods af at det regnede tæt indtil

eftermiddag, var der tilfredshed
blandt deltagerne. Nogle søgte ly i
indkøbscentrerne Fields og Fisketorvet eller i Strøgets mange butikker, og
andre igen havde valgt at bruge dagen på de mange museer og seværdigheder, som København byder på.
En stor del af gruppen undte sig af-

sluttende en tur i det russisk-julepyntede Tivoli.
I 2012 tager amtet igen på en juletur,
og det bliver den 1. december til
Århus med besøg i Den Gamle By.
Marike Hoop

VALSBØL
[KONTAKT] Der er gratis
entré til julekoncerten i
Ansgar Kirke i Flensborg
torsdag den 15. december kl. 20, når Elephant
Doubt fra TenSing og
sing´n songwriter Levke
Hansen rocker julen
ind.

Ugen
der kommer
9.
DCB, SdU og SSF Flensborg by: Juletræ for alle på Flensborg Bibliotek kl. 15
SSF: Julegallakoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus, Flensborg kl. 20
Flensborg Ældreklubben Duborg: Sang med Åse i Toosbüygade 7 kl. 15
SSF-distrikt Lyksborg: Familiejulefrokost på skolen kl. 17
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Julefest på Klitskolen kl. 20
SSF-distrikt Tønning: Julefrokost på Uffe-Skolen kl. 18
Slesvig IF: Lotto i klubhuset, Husumer Str. 72 kl. 19.30
Dannevirke UF: Julefest på Dannevirkegården kl. 19.30-21.30
10.
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Adventsmusik i Helligåndskirken kl. 16
Det lille Teater Flensborg: Familieteater „Busters verden“ i Hjemmet, Marienstr. 20, kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Adventstur til Den Gamle By i Århus fra Jens Jessen-Skolen kl. 8
Flensborg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Julefest i Engelsbycentret kl. 15
SSF-distrikt Drage-Svavsted: Julefest i Drage Forsamlingshus kl. 15
11.
HKUF: Reception i anledning af 90 års jubilæet
Kulturwerkstatt Kühlhaus Flensborg: Børneteater fra 3 år ”Jagten på julemanden” i
Kühlhaus kl. 16
SSF-distrikt Damholm: Julefest i forsamlingshuset kl. 15.00
SSF-distrikt Arnæs: Julefest i forsamlingshuset kl. 15
12.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Adventsfest i diabetikerklubben i Menighedshuset
Harreslev Ældreklub: Julklap på skolen kl. 14.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på Jaruplund Danske Skole kl.
19.30
SSF-distrikt Hatsted: Bogbus, kaffe og hygge kl. 15.45-16.45
De Danske foreninger i Kappel: Bod i gågaden 12.-16.12
13.
Det lille Teater Flensborg: Familieteater „Busters verden“i Hjemmet, Marienstr. 20, kl. 16
Biffen, Flensborg: Filmen „R“ på Flensborghus kl. 19.30
SSF-distrikt Harreslev og Kvindeforeningen: Sangaften på skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Skovlund-Valsbøl: Levende julekalender i Skovlund Forsamlingshus kl. 18.3019
De danske foreninger i Husum og Ejdersted amter: Julekoncert med Harald Haugaard
& Helene Blum
på Husumhus kl. 20
Skovby Seniorklub: Adventsfest i Hærvejshuset kl. 15
Ansgar Menighed Slesvig: Sangaften i Ansgarsalen kl. 19.30
Sønderbrarup Menighed: Adventshygge med luciabørn i kirkens mødelokale kl. 15
14.
Tønning Menighedspleje: Adventsfest på Uffe-Skolen kl. 15
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
SSF Slesvig by: Julekoncert med Slesvig Spejderorkester og skolernes kor i Pauluskirken kl.
19.30
15.
Det lille Teater Flensborg: Familieteater „Busters verden“i Hjemmet, Marienstr. 20, kl. 19
Ansgar Menighed Flensborg: Koncert med TenSing i kirken kl. 20
Sct. Hans og Adelby danske Menigheder Flensborg: Krybbespil med konfirmanderne i
Adelby Kirke kl. 19
SSF Gottorp amt, Dansk Sekretariat, SSW Slesvig by, Dansk Bibliotek og Flensborg Avis:
Fælles juletræsfest
på Slesvighus kl. 15-18

Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht,
Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, 24939 Flensborg
Post til Postfach 2664, 24916 Flensborg
Telefon 0461/14408 120 eller 14408 122 · Fax 0461/14408 131
Internet: www.syfo.de · e-mail: info@syfo.de
Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

[KONTAKT] Adventsfesten for alle 4 menigheder i Valsbøl Pastorat og SSF Skovlund-Valsbøl i Valsbølhus sidst blev et hyggeligt førjule-arrangement. Luciabørnene fra Medelby, som Britta Sönnichsen havde instrueret, optrådte. Der blev sunget,
holdt adventstale. Og der var kaffebord. Omkring 100 mennesker deltog. (Foto: Niels Ebbe Huus)

GF VIBORG OG OMEGN

På venskabsbesøg i Skovby
og Bøglund
[KONTAKT] Grænseforeningen for
Viborg og Omegn har været på et
vellykket venskabsbesøg i Skovby og
Bøglund for et stykke tid siden.
I Bøglund Forsamlingshus blev gæsterne vel modtaget og budt på en
fin frokost. Snakken gik lystig, hvorpå
man drog videde til Danevirke
Museum for bl.a. at se den fine mindretalsudstilling med de mange historiske illustrationer og tekster.
Med solen skinnende over voldene
tog deltagerne på en mindre vandretur.
Siden blev gæsterne indkvarteret hos
værtsfamilier i Skovby og Bøglund,
hvor »vi blev behandlet hjerteligt,«
som Thorben Sparre og Ole Wistrup
fra GF Viborg fortæller.
Lørdag aften mødtes gæster og værter til fællesspisning i Hærvejshuset i
Skovby. Her viste GF-bestyrelsesmedlem, kasserer Karen Marie Ravn billeder fra husets indvielse og fortalte
om oplevelserne dengang. Igen forløb samtalerne fantastisk. Senere på
aftyenen hyggede gæsterne sig med

værtsfamilierne i disses hjem.
Søndagen bød på en besigtigelse af
Globushuset på Gottorp slot; inddelt
i hold tog man en tur i globussen
med stjernetegnene.
Efter et par oplevelsesrige dage indtog man som slutpunkt for programmet en herlig frokost sammen i

Hærvejshuset, hvorpå hver især gik
til sit.
GF Vejle og Omegn takker de sydslesvigske værter for et godt program
og skønt samvær og ønsker dem alle
en glædelig jul og et godt nytår - og
glæder sig til et snarligt gensyn.
ts/ow

»Familiefoto« med gæster og værter. (Foto: privat)

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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SCT. JØRGEN-MØRVIG

TV2-RUNDSPØRGE

Giv dit besyv med
[KONTAKT] Når TV2 fra 11. januar
kun kan modtages krypteret pr. antenne (ikke parabol) via betalingskanalen BoxerTV, bliver der sort skærm
også i de sydslesvigske hjem, der ikke
har det nødvendige tekniske udstyr
m.m.
For at kunne hjælpe dem, der fortsat
vil se TV2 og investere i udstyr og
smartcard, er SSF interesseret i at få
at vide, hvem det drejer sig om, og
hvilken holdning de har.
Mange har allerede meldt tilbage på
vort rundspørge, og de skal ikke melde tilbage mere, men flere er velkomne.
Se mere på www.syfo.de.
Har man ikke selv adgang til nettet,
bliver man hjulpet på SSFs sekretariater, de danske biblioteker, i bogbussen og på Aktivitetshuset i Flensborg.

Der var klapsalver fra salen og blomster fra menighedsrådsformand Marianne Wullf t.h. til Sct. Jørgen Korets leder AnneMette Karstoft. (Fotos: Erik Johansen)

To fine adventsfester
omkring juletræet, ikke én, men
mange gange. På skolen kom også
julemanden forbi og delte gavmildt
ud til børnene fra sin fyldte sæk.
Ingen steder manglede det populære

lotteri, og begge eftermiddage satte
Jens Jessen-Skolens luciapiger et
smukt og stemningsfuldt punktum for
festerne.
-ik

DEUTSCH-DÄNISCH

Neues Kulturmagazin

ADELBY KIRKE

Et anderledes krybbespil
[KONTAKT] Torsdag den 15. december kl. 19 opfører konfirmanderne
fra Sct. Hans og Adelby danske Menighed i Flensborg et noget anderledes krybbespil i Adelby Kirke,
Richard Wagnersgade.
Spillet hedder "Simeon og Drengen"
og er mest for større børn og voksne.

Det inddrager nemlig den onde kong
Herodes, der ikke vil dele sin magt
med nogen og derfor stræber Jesusbarnet efter livet. Derfor ser og hører
man ikke kun om idyllen i stalden,
men også om fare og trusler for barnet og dets forældre.
Tilhørerne inddrages i handlingen,

idet de synger med på stykkets tre
sange og med fællesråb griber ind i
handlingen.
Stykket er skrevet af Andreas Thom
og Ingrid Mejer Jensen og har musik
af Kåre Gade.
Alle er velkomne.
Ea Dal

SSF/SSW FLENSBORG BY

Kalender
2012 klar
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg Bys
traditionelle kalender - i denne omgang for 2012 - er klar til uddeling.
Kalenderen viser billeder af nuværende og tidligere flensborgske virksomheder.
Alle medlemmer i byen får den tilsendt via distriktet.
Ønsker man en ekstra kalender,
henvender man sig blot til bysekretariatet, tlf. 0461-14408127.
Den koster det samme i løssalg som i
2003: 1,50 euro.

Forsidebilledet viser et billede af skotøjsforretningen Peetz på Holmen i
Flensborg i 1950.

Kylling Petersen, Vorsitzender des
Kulturausschusses der Region: „Ein
weiteres Ziel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist es, über die
Kulturerlebnisse auf der jeweils anderen Seite der Grenze zu berichten. Es
gibt viele Bürger, die wenig über das
Kulturleben im Nachbarland wissen“.
Im nächsten Jahr ist auch eine gemeinsame Internetseite mit deutschdänischem Kulturkalender geplant.
Das Kulturfokus-Magazin liegt aus
u.a. in Bibliotheken und Touristinfos,
ist zu bestellen über
kulturdialog@sjsl.regionsyddanmark.dk bzw. zu lesen als Download
auf www.kulturfokus.dk
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Børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet, vandrende hånd i hånd
med hverandre.

[KONTAKT] In der ersten Ausgabe
des neuen deutsch-dänischen Kulturmagazins Kulturfokus wird über
deutsch-dänische Kulturprojekte berichtet.
”Kulturfokus” - entstanden aus einer
Kooperation des Interreg-Projekts
KulturDialog mit Kulturfokus/ Den
sønderjyske kulturaftale - soll dazu
beitragen, das Kulturleben der Region Sønderjylland-Schleswig zu präsentieren.
”Wir arbeiten daran, Europas erste
internationale Kulturregion zu etablieren. Es gibt hier bereits eine
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Kulturakteuren“, sagt Povl

"33"/(&.&/5&3*4:%4-&47*(t%&$&.#&3+"/6"3

[KONTAKT] Menigheden og SSFdistriktet i Sct. Jørgen-Mørvig i Flensborg holder hvert år to adventsfester.
En mere stille og besindig sammenkomst om lørdagen i kirkesalen på
Adelby Kirkevej og søndag eftermiddag en fest på Jens Jessen-Skolen,
der mest henvender sig til børnefamilier.
Der var fuldt hus i kirken, hvor præsten fra Valsbøl, Finn Rønnow holdt
adventstalen, og hvor kirkens eget
kor sørgede for underholdningen.
På skolen måtte den børnehave, der
skulle have optrådt, melde fra, så der
manglede et par håndfulde forældre
og bedsteforældre, og der var rigelig
plads til at røre sig på for de fremmødte.
Heldigvis kan stamduoen Frehr og
Nissen ikke kun spille til fællessangene og underholde ved kaffebordet.
De har også en skattet evne til at få
folk i alle aldre ud på gulvet og danse
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FLENSBORG BIBLIOTEK

EJDERSTED I.

Senere åbning fredag
[KONTAKT] Biblioteket vil gerne give
endnu bedre service - og det øver de
sig i hele tiden. De deltager allesammen i et formiddagskursus i morgen,

fredag den 9. december, og derfor
åbner Flensborg Bibliotek den dag
først kl. 13.

Bogcafé for
voksne

Bogsalg

[KONTAKT] Bogcaféen på Flensborg
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59,
den 14. december kl. 15 står i julens
tegn. Pastor Preben Kortnum Mogensen læser en satirisk julehistorie
”Hans Peters jul”.
Det foregår i den blå sal, og der er
gratis adgang. Kaffe og julekage kan
købes for et beskedent beløb.

[KONTAKT] Biblioteket luger ud i de
kasserede bøger. De sælger nyere bøger samt gamle bøger fra det hengemte kældermagasin for 1 euro per
bog, 5 euro for en fyldt plastpose og 6 euro for en fyldt LÆS-taske, så
længe lager haves.
Bogsalget foregår i Informationen på
Flensborg Bibliotek og varer hele december.

Det der om torsdagen
gode romaner med, så du kan få tanket op til juleferien.
Derefter fortæller bibliotekets nye
bibliotekar Susanna Christensen en
god julehistorie.
Til slut skal deltagerne høre nogle julesange og måske kommer der nogle
luciapiger forbi.

[KONTAKT] Hold en lille pause fra
juletravlheden og kom til december
måneds ”Det der om torsdagen” på
Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59, torsdag den 15. december
kl. 16-18.
I ”Månedens bedste bøger”, kan du
høre om nogle af bibliotekets nyeste
bøger. Karl Fischer tager en bunke

FLENSBORGBIFFEN

»Årets bedste
film«
[KONTAKT] Flensborgbiffen afslutter
efterårssæsonen 2011 tirsdag den 13.
december kl.19.30 med den danske
film »R« fra 2010, instrueret af Tobias
Lindholm og Michael Noer; med Pilou Asbæk i hovedrollen som Rune.
Aftenen bliver indledt af et kort oplæg om filmen. Selve forevisningen er
gratis. Der bydes på ostebord og rødvin til 5 euro.
Rune ankommer til Horsens Statsfængsel, Danmarks hårdeste fængsel,
for at afsone en voldsdom. Fængslet
er fyldt med regler, æresbegreber,
skjulte dagsordener og interne overenskomster, som han forsøger at navigere rundt i.
Overlevelse i denne verden indebærer at finde sin plads i det interne
hierarki i en verden, hvor tremmer
og fængslets tykke mure isolerer ham
fra friheden, og hvor blodstænk på
vægge og gulve vidner om en barsk
verdensorden.
Rune bliver reduceret til at være et
nummer og et bogstav: R.
Filmen fik intet mindre end 8 Robertpriser, bl.a. som Årets Bedste Film.

Pressen skrev: ”’R’ er en af de mest
stilsikre, originale og hudløse danske
film i meget lang tid.”
Flensborg Filmklub, i daglig tale kaldet ”Flensborgbiffen”, er et fast etableret tilbud i Flensborgs danske kulturliv.
Filmklubben er dannet på en bred
basis i Sydslesvigsk Forenings regi. I
arbejdsgruppen bag filmklubben sidder således repræsentanter for bla.
SSF, Dansk Centralbibliotek, Dansk
Kirke i Sydslesvig og Nordisk Informationskontor.
Flensborg Filmklub er medlem af
Sammenslutningen af Danske Filmklubber.

SMYKKEKUNST

Blomstrende smykker
[KONTAKT] Frem til 14. januar udstiller smykkekunstneren Hanne Bay
Lührssen i sit galleri i Rødegade i
Flensborg »blomstrende smykker« af
Hamborg-smykkekunstneren Ilka
Bruse.
Bruse er født i Hamborg og uddannet
på designskolen i Hildesheim samt på

modedesignskolen i Hamborg.
Siden 1993 arbejder formgiveren og
guldsmeden i eget atelier.
Hun har vundet priser ved fem tyske
konkurrencer for ædelsten- og smykkeformgivning.
Galleriet er åbent tirs.-fre. kl. 12-18,
lør. kl. 10-14, i december til kl. 18.

Et mylder af mennesker i salen. (Fotos: Werner Schlickert)

Travlhed
i Uffes
Kaffebar
[KONTAKT] Hele to gange i november rullede bogbussen ind i UffeSkolens skolegård i Tønning og inviterede på boglån og program.
Første gang fortalte skoleinspektør
Horst-Werner Knüppel løst og fast
om sin barndom og ungdom i Vestermølle. Han var et særdeles kreativt
barn, for ikke mange er i stand til at
fremstille en glidebane midt om sommeren. Man tager ifølge Horst-Werner et par gode brædder og en pakke
godt søndagssmør i forældrenes spisekammer. Vips har legekammeraterne en perfekt glidebane midt i sommersolen. Morskaben hørte dog brat
op, da faderen kom og sendte legekammeraterne hjem.
Anden gang fortalte Dansk Sundhedstjenestes sygeplejersker Sonja
Wulf og Sandra Fischer om deres arbejde, og førskolebørnene fra Tønning Danske Børnehave tog nissehuerne på og sang julesange sammen
med deres ledere Veronica og Nelie.
Der var så mange kaffegæster, at kagerne forsvandt som dug for solen.
Kirsten Schlickert

Børnehavenisserne danser i ring.

Sygeplejerskerne Sonja og Sandra får sig en snak med nogle cafégæster.

SYDTØNDER

Flot og nyttig
kalender
[KONTAKT] Det er flot, at SSFdistrikterne i Sydtønder på ingen tid
har fattet nytten af at planlægge deres arrangementer i så god tid, at de
kan nå at være med i den kalender,
SSF Sydtønder amt efterhånden har
tradition for at udgive før jul.
Ikke nok med, at kalenderen rummer en hel del flotte billeder fra aktiviteter rundt omkring i amtet og et
væld af nyttig medlems-information,
kalenderen rummer også særdeles
læsværdige beretninger fra året, der
svandt.
Alt i alt har redaktionsudvalget og
amtskonsulenten atter fået stablet et
nyttigt stykke værktøj på benene
med masser af læsestof.
Den er god at have ved hånden til
hverdag, og så er det jo heller ingen
skade til, at man allerede nu kan

Afgangselever pryder kalenderens forsige. (Foto: privat)
indstille sig på, hvad amtet, hovedorganisationen og distrikterne - og til
en vis grad de andre foreninger og
institutioner i amtet - har fundet på

EJDERSTED II.

af arrangementer, møder osv. i 2012.
Men - der er plads til flere arrangementer; de skal blot planlægges
betids.

AABENRAA

Et julehæfte med indhold
[KONTAKT] Grafik og layout er ikke
noget, redaktionen for julehæftet Jul
i Ejdersted 2011, bestående af Kirsten Schlickert, Mattias Skærved og
Jette Jochimsen spilder megen tid på.
Det er ligetil, pænt, nemt at gå til og
med et passende antal illustrationer.
Til gengæld lægger de megen vægt
på indholdet, og det kan de virkelig
være bekendt.
Nøje skildres det danske virke på egnen, tages der afsked med afdøde

personligheder, skildres menneskers
vej til det danske, fortælles om unges
udenlandsrejser, ældreaktiviteter,
danskundervisningen, og tages der
fat på historiske emner - ikke uden
humor.
En gendigtning af »Leise rieselt der
Schnee« på dansk (»Se, den snedhvide by«) af Mattias Skærved fremstår
med respekt og flot placeret, og alle
distrikter, foreninger og institutioner i
Ejdersted (dem er der fortsat og hel-

digvis stadig forbavsende mange af,
selvom antallet af skoler og børnehaver er yderst begrænset) kommer til
orde med læsværdige beretninger og
betragtninger.
På den sydslesvigske halvø Ejdersted
er der glædeligvis mange, der holder
fast i det danske, og det - udtrykt på
skrift og i billeder i julehæftet - er bare skøn læsning.
Et nydeligt julehæfte, læseren hvert
år igen kan glæde sig over.

Udstilling
[KONTAKT] Til ferniseringen af
Tove Frederiksens og Herbert
Cordsens udstilling med malerier hhv. fotos i Kræftens Bekæmpelses lokaler, Nørreport 4 i Aabenraa, i fredags meldes om interesseret fremmøde.
Formanden for kommunens socialudvalg Svend Hansen Tarp
introducerede udstillingen, der
kan ses frem til 30. januar.
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Julefortællingen »Peters Jul«
»Peters Jul« er for mange indbegrebet af
en julefortælling. Bogen er skrevet på
vers. I elleve afsnit fortælles der om drengen Peter, der kommer fra et velstillet
hjem. Man hører om forberedelser til julen, om nytårsaften og om hellig tre kongers aften. Til sidst hører man, hvordan
det nøgne grantræ forsvinder med skraldemanden.
I et af kapitlerne kommer bedstemor på
besøg. Hun fortæller historien om den
gamle Jul, der går igennem gaderne med
et julelys i hatten. Den gamle Jul må ikke
forveksles med vore dages julemand, der
kommer med gaver. Den gamle jul kommer med julestemningen og lyset til træet. Men han går kun ind til de familier,
hvor der er harmoni, og hvor julefreden
findes.
Om man har haft besøg af den gamle
Jul, kan man se på julelysene, for...
Se der, hvor Julen ej gik ind,
hvor ej han vilde tænde,
har Lysene et dårligt Skin
og vil slet ikke brænde;
men der, hvor Julen har dem tændt,
de stråle, og de skinne.
Og derpå har nu let man kendt,
om Julen var der inde.

og stadsestagen frem hun ta’er,
den med de mange arme.
Og mor hun har så mange bud,
hvert øjeblik skal Anders ud,
og mor og Anders hvisker.
Men jeg kan dog nok høre, – tys!
i morges var det julelys
og røde bånd og svesker.
Og søster Hanne syr og syr.
Hun siger, julen er så dyr,
hver gang hun grisen ryster.
Til far hun har en pibesnor
af perler, og til bedstemor
hun hækler på en trøster.

Før Julen
Jeg glæder mig i denne tid;
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg julen kommer!
Min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står
og ser hans store lommer.

»Peters Jul« udkom første gang i 1866
med tegninger af forfatterens bror Pietro
Krohn og Otto Haslund. I 1870 blev bogen
genudgivet med nye tegninger kun af Pietro Krohn og mindre ændringer i teksten.
Siden har andre illustratorer illustreret
bogen. Det gælder f.eks. Herluf Jensenius
og Mads Stage.

Og på hans bord forleden dag
jeg så et yndigt, lille flag,
og det jeg ikke glemmer.
Papir han klipper med en Saks;
men når jeg kommer ind, han straks
sin stads i skuffen gemmer.

Sprogforeningen i Sydslesvig ønsker alle
en glædelig jul med første kapitel af »Peters Jul«:

Og mor har peberkager bagt;
jeg ved det, jeg har selv dem smagt,
da de var ganske varme.
Sit sølvskab mor nu åbnet har,

Jeg vil nok også noget få;
jeg må jo ud i gangen gå,
når hun skal til at strikke.
Der ude er der rigt’nok koldt;
men når jeg spiller med min bold,
så mærker jeg det ikke.

Der kommer fra skoven, den gamle nissefar.
Han bringer os gaver, for han er så rar
Fed og rund den er, og noget så blød og
lækker, venter den det årlige besøg.
Alle har nu klippet og klistret,
Kræmmerhuse, kurve og hjerter
Skægget hvidt og trøjen rød,
nej, hvor gamle Nis er sød!
Han nikker og han spiser og han er så glad,
for julegrød er hans bedste mad.

Tal dansk
Sprogforeningen i Sydslesvig

Mødekalender
10. februar 2012, Afstemningsfest, Folkehjem kl. 19.30.
21. februar 2012, H. P. Hanssen 150 år,
Folkehjem kl. 16-21.
23. februar 2012, Sprogforeningen i Sydslesvig,
Generalforsamling, Det Danske Hus i Sporskifte, kl. 19.30.
7. maj 2012, Sprogforeningens generalforsamling,
Folkehjem kl. 19.

Da før jeg ud med Karen gik,
vi var i bagerens butik;
dér stod den tykke bager,
og han skrev op, hvad Karen sa’e:
Til juleaften skal vi ha’e
to store julekager.
Gid det var jul! Hvor det var rart.
Men nu må den da komme snart,
det varer ikke længe;
thi fra min stol ved vindvet her
på køkkenmuren jeg jo ser
alt julegåsen hænge.

Julequiz ?????????????????????????
Her er fem julesange. Nissen har drillet og pillet linjer ud midt inde i sangene. Kan I gætte, hvilke sange de er hentet fra?
Skriv sangenes første to linjer i løsningsfeltet.
Løsningen sendes senest den 18. december 2011 til Lisbet Buhl,
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Süderfischerstraße 10, 24937 Flensburg, eller på mail til
lisbet.sprogforeningen@hotmail.com. Sprogforeningen trækker
lod blandt de rigtige løsninger – og fem heldige kan vinde et eksemplar af »Peters Jul«.

Om lidt er sangen klar...
I 2004 skrev Erik Jensen en
kronik i Flensborg Avis med
overskriften »Der bor en
Benny Andersen i enhver».
Kronikken opfordrede til, at
sydslesvigske lejlighedssange bliver samlet og udgivet.
Denne opfordring tog
Sprogforeningen i Sydslesvig alvorligt, og resultatet
blev i 2007 bogen »Sydslesvigske Lejlighedssange«.
Erik Jensens kronik udsprang af et møde med
Benny Andersen i Flensborg, og Erik Jensen sørgede selvfølgelig for, at Benny Andersen fik tilsendt et
eksemplar af vores lejlighedssangbog. Da Benny
Andersen oplyste, at hans
gode bekendt filmmanden
Ebbe Preisler var i fuld
gang med et større værk
om danske lejlighedssange,
blev der naturligvis sørget
for, at også Ebbe Preisler fik
tilsendt et eksemplar.
Bogen »Om lidt er sangen
klar...« er udkommet i sep-

tember 2011, et digert vært
på 432 sider med to indlagte cd’er om »den danske
lejlighedssang fra Kingo til
Rap« med tekst af Ebbe
Preisler, musik af Hans Dal,
tegninger af Klaus Albrectsen og med forord af
prins Henrik.
Til stor glæde for Sprogforeningen i Sydslesvig er
den sydslesvigske lejlighedssangbog omtalt i bogen, og eksempler fra tre af
vore lejlighedssange er aftrykt. Ebbe Preislers kommentar, at der er mange
mundrette sange på lyslevende dansk i vores sangbog, er en dejlig ros at få
med på vejen.
Bogen omhandler offentlige sange, sange til
kongehuset, købesange og
vandresange foruden en
stribe »mestersange« af både ukendte som kendte
forfattere.
God læselyst.
Signe Andersen

Hit med Højskolesangbogen
Egernførde SSF og Sprogforeningen i Sydslesvig slog sig
sammen om at invitere til »Hit
med Højskolesangbogen«. Arrangementet blev holdt i Medborgerhuset i Egernførde den
18. november. Det blev en
hyggelig aften i sangens og
fortællingens tegn. Ti gæster
var inviteret til at fortælle deres personlige beretning om en
sang i højskolesangbogen, de
holdt særligt af.
Sangene spændte vidt fra
virkelig gamle til virkelig nye
sange. Og alle havde de et eller
andet, der kunne tale til hjertet. Og langt omkring kom vi.
Der var barndomsfortællinger,
skoleminder, historien om en

højskolesangbog, der blev
glemt hjemme dag efter dag,
fordi den ikke kunne undværes. Der var bud på de danskeste sange man kendte, de bedste tekster, ord og billeder.
Spændende at lytte til – det
var det.
Efterfølgende blev sangene
sunget, og der blev leet meget
og grædt en lille tåre. Det hele
blev serveret med et godt glas
rødvin og en bid ost. Så det
blev en rund og varm aften.
Tak til Egernførde SSF for
samarbejdet om denne gode
aften.
Lisbet Mikkelsen Buhl

Gæster og sange: Lis Hougaard (Jeg så ham som barn med det solrige øje), Peter Müller (Godmorgen lille land), Heincke Heesch
(Kringsat af fjender), Lukas Lausen (Papirsklip), Signe Andersen (Hist, hvor vejen slår en bugt), Peter Büchert (Underlige aftenlufte),
Gitte Hougaard-Werner (Stenen slår smut), Sylvia Grabowski-Filmer (Skuld gammel venskab), Mads Mønsted (I Danmark er jeg født)
og Leslie Hougaard (Jeg elsker den brogede verden).

