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[KONTAKT] Det er oplagt, at den
manglende ligestilling af de dan-
ske skoler i Sydslesvig vil være et
centralt samtaleemne, når SSF og
det danske mindretal indtager
Det Sønderjyske Værelse på
Christiansborg for at præsentere
sig selv natten fra fredag til lørdag
i »Kulturnatten« i København.
Den nat har Folketinget, ministe-
rier, museer m.v. åbent til henad
midnat for at give tusinder af
mennesker mulighed for en ople-
velse af den ganske særlige slags:
Christiansborg plejer at blive be-
søgt af henved 16.000-18.000
mennesker i de seks timer, »nat-
ten« varer, så det er oplagt, at det
danske mindretal - ligesom det
tyske - deltager for at præsentere
sig selv for mennesker, der ikke
altid har paratviden om deres
mindretal. I de seneste år har
hundredvis af informationslystne
været på besøg hos det danske
mindretal fra Sydslesvig i Det
Sønderjyske Værelse. I værelset i
år vil der optisk rettes fokus på
den til Flensborg hjemvendte
Istedløve. Der udstilles genstande
fra mindretalsudstillingen på Da-
nevirke Museum, bl.a. en bils

bagsmæk med dansk flag og tysk
nummerplade, rullegardiner fra
den aktuelle Sydslesvigudstilling
med tydeliggørelse af ligestillings-
problematikken og en oversigt
over alle vore foreninger, en mo-
nitor kører med citater fra Syd-
slesvigudstillingen, og der bliver
lodtrækning under mottoet
"Vind en Istedløve", dvs. en mu-
lepose med infomateriale og en
lille løve til tre vindere. 
Det sydslesvigske tilbud afrundes
med musikalsk underholdning af
den sjove slags ved det
dansk/sydslesvigske makkerpar
”Hvordan(sk)?”: Sven-Ulf Jansen
og Bjørn Egeskjold.
Der etableres som i de tidligere
år et åbent miljø med kaffe, vand
og slik, hvor publikum har mulig-
hed for en uformel samtale med
de deltagende sydslesvigere, re-
præsentanter for SSF, SSW, SdU,
Centralbiblioteket, Kirken og
Skoleforeningen. Vi glæder os til
at vække interessen for vort min-
dretal hos dem, der gæster os på
»Borgen«, og også dem, der ved
besked, skal vide, at de er vel-
komne til at se indenfor.

SYDSLESVIGSK FORENING

Til »Kulturnat« 
på Christiansborg

Vind en komponist
[KONTAKT] Spil Dansk-aktions-
gruppen udbyder en konkurren-
ce, hvor den mest aktive skole på
Spil Dansk Dagen 27. oktober
kan vinde et besøg af en sangskri-
ver/ komponist senere på året -
blot de deltagende skoler husker
at indtaste deres arrangementer.
Ud over denne konkurrence del-

tager alle, der deltager aktivt i
Spil Dansk Dagen i en stor kon-
kurrence om flere koncerter fra
KODA. P.t. er 17 arrangementer
tilmeldt i Sydslesvig. 
Se mere og indtast arrangementer
på www.spildansk.dk/sydslesvig.

Boris Erben,
SSFs kulturkonsulent

Silkeborg
[KONTAKT] Aktiv Café Kejtum var på informations-
og oplevelsestur på Silkeborg-egnen og så bl.a. 
Hjejlen (foto).

Projektmidler
[KONTAKT] Sydslesvigudvalget opfordrer til at
indsende ansøgninger til projektmidler 2012. 
Det nye udvalg er udnævnt.

Dresden
[KONTAKT] Aktive Kvinder drog til Dresden
for at styrke sammenhold og opleve noget
enestående, bl.a. Semperoperaen (foto).

[KONTAKT] - I er egentlig blevet
snydt. I er slet ikke kommet så langt
hjemmefra, som I har betalt for. 
Sådan sagde guiden, Jesper Groth,
gentagne gange til den busfuld syd-
slesvigere fra vestkysten, som i week-
enden besøgte Ærø. 
Rejsemålet var valgt på grund af øens
historie-fællesskab med Sydslesvig.
Den var ind til freden i 1864 en del
af hertugdømmet Slesvig. 
Og det kunne Groth fortælle om.
Om Hertug Hans’ Søbygård, om
landbrugsstrukturen, der endnu bæ-
rer præg af, at den slesvig-holstenske
landbrugskommission har forestået
udskiftningen, om skiftet mellem
preussisk og dansk forvaltningstradi-
tion i Ærøskøbing. Hvor man dog tog
forskud på glæderne og allerede i
1863 indviede et rådhus med en in-
skription fra Jyske Lov på facaden. 

ET KIG MOD KIEL
Lørdagen bød også på besøg ved Vo-
derup Klint, hvorfra man kunne ane
Sydslesvigs østkyst, og ved badehuse-
ne ved Ure, udenfor Ærøskøbing. 
De mindste af dem er vel ikke mere
end sine seks kvadratmeter, men der
er megen prestige i at eje et. 
Når de en sjælden gang handles, er
det til et par hundrede tusinde kro-
ner. Selv om man ikke ejer grunden.
Det blæste bravt, da de blev besøgt.
Men snedkermester Pauly fra Mild-
sted blev alligevel så inspireret af den
megen snak om badeliv, at han smed
sko og strømper og tog sig en soppe-
tur. 

NYE BEKENDTSKABER
Lørdag aften var programfri efter af-
tensmaden. Og om end ingen holdt
rigtigt længe ud – dertil havde dagen
været for lang – hyggede man sig
sammen på tværs af gamle grænser.
Som turen skred frem, blandede man
sig – Bredsted, Tønning, Husum, 
Skt. Peter. Søndagens besøg på Mar-
stal Søfartsmuseum bjergtog de fleste.
Det startede med et kig på den 97 år
gamle skonnert Bonavista, som mu-
seet er ved at renovere og regner
med at kunne søsætte til pinse næste
år. Om den og om skonnertfarten på
Newfoundland fortalte museumsle-
der Erik Kromann levende og enga-
geret. Siden bød museet på rundvis-
ning i dets imponerende samlinger,
krydret med en levende beretning
om Marstals storhedstid som søfarts-
by. Turen sluttede med en ægte
dansk frokost på Vindeballe Kro. 
Sild, fiskefilet, lun ribbensteg og ost.
Dertil nød mange en lokal, mørk øl
med valnøddesmag. 
Flere fotos på www.syfo.de

ph 

Ærø begejstrede
Der blev lyttet ivrigt til guiden, Jesper Groth. Her ved Søbygård. (Foto: Uwe Oldag)

Voderup klint er stejl. Enkelte vovede sig helt ned til klintens fod. Man aner Illo-
na Heimböckel, Henry Bohm og Uwe Jensen. (Fotos: Cordia Wagner-Krüger)

Badehusene ved Urehoved blev sammenlignet med velhaversommerhusene på
Sild. Og kvadratmeterprisen er tæt på.

Bredsted går om bord på Bonavista: Reimer Stollberg, Jan Matzen og Ingwer
Carstensen ser på ægte skibstømrerhåndværk.
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14.
Flensborg: Ældreklubben Duborg: Hygge, kaffe, te og hjemmebag i Toosbüygade 7 kl. 15
15.
Ansgar menighed Flensborg: Koncert med koret „Lille MUKO“ i kirken kl. 16
18.
Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak i skolens forhal kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobbyaften i forsamlingshuset kl. 19.30
19.
SdU: Bedsteforældre/børnebørn lejr på Chris tianslys t 19.-22.10. Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge
med ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14. SSF-distrikt Store Solt: Besøg på Dansk Ældrecenter
Flensborg kl. 15 Slesv ig Menighedspleje: Andagt i kirken, efterfølgende kaffe og feriebilleder i Ansgarsa-
len kl. 14.30
20.
SSF Rendsborg/Egernførde amt: Foredrag med Lars N. Henningsen om „De efterladte – Sydslesvig ef-
ter afstemningen i 1920“ i Medborgerhuset kl. 19.30 SSF-distrikt Stenfelt: Spil og hygge hos Anneliese
og Thomas Marxen kl. 18 Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd i mødelokalet
”Lolfod”, Slesvighus kl. 19.30

Rendsborg-EgernførdeValsbøl-møde

Hatlund/Langballe

Slesvig Menighedspleje

Flensborg & Husum

Moderne kirkesprog
[KONTAKT] Valsbøl Pastorat indby-
der alle interesserede til efterårsmø-
de tirsdag den 25. oktober kl. 19.30
på Valsbølhus i Valsbøl med salme-

digteren, pastor emer. Holger Lissner
og foredraget: "Bestræbelserne på at
finde et kirkeligt sprog af i dag".
Holger Lissner var i over 20 år præst i
Sdr. Bjert ved Kolding, hvor han
skrev mange af sine salmer. Inden
han blev præst, var han højskolefor-
stander i Løgumkloster i ni år. I 2010
udgav Lissner hos forlaget Aros ”Kol-
lekter og bønner”. Bogen er blevet
vel modtaget og bruges bredt i den
danske folkekirke bl.a. i Valsbøl Pa-
storat. Pastor Finn J. L. Rønnow, Vals-
bøl Pastorat, der omfatter sognene
Skovlund, Medelby, Store Vi og Vals-
bøl, gør udtrykkeligt opmærksom på,
at alle interesserede er velkomne den
aften. Entreen er sat til 5 euro.

Holger Lissner. (Foto: privat)

Om livstestamenter
[KONTAKT] Forleden havde SSF-di-
strikt Hatlund/Langballe besøg af Ro-
land von Oettingen, der talte om
emnet livstestamente, på tysk ”Pati-
entenverfügung mit Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung”.
Roland fremhævede, hvor vigtigt et
sådant testamente er i den situation,
hvor læger og pårørende ikke længe-
re kan komme i kontakt med en pati-

ent. I livstestamentet er det muligt at
bestemme sine ønsker vedr. en be-
handling på forhånd. Roland gen-
nemgik ”Malteserformularet” med de
tilstedeværende og kunne ud fra sin
store erfaring anbefale, hvordan man
bedst udfylder formularet. Alle var
enige om, at det var en frugtbar af-
ten, som burde gentages om to år.

Annegret Jöhnk

Harreslev

Ud at se med SSW
[KONTAKT] Også i år indbyder Har-
reslev SSW-distrikt til en bustur på
kryds og tværs gennem kommunen
for at se - og vise, hvad der sker:
Lørdag den 29. oktober kl. 14 fra
skolen. Besigtigelsen gælder bygge-
området "Nörrmark", industriområ-
det, byggepladsen for den nye bra-

ndstation "Wache Süd", Kobbermølle,
den nye brandstation i Nyhus o.m.a.
I Café Schnatterentchen får deltager-
ne en kop kaffe og kan nyde udsig-
ten over Nyhus sø. Tilmelding senest
25. oktober på 74677 eller
heiner.hagenau@ssw.de.

På tur til Mali
[KONTAKT] Menighedsplejen i Sles-
vig indbyder til møde onsdag den 19.
oktober kl. 14.30. Mødet begynder
med en kort andagt i Ansgarkirken.
Derefter er der kaffebord i Ansgarsa-

len. Efter kaffen viser pastor Morten
Mortensen billeder fra sin tur til Mali
og fortælle om dette spændende ve-
stafrikanske land.

mm

Halloween for børn
[KONTAKT] Tør du være med, 
når der er halloween på biblioteket? 
Det er nemlig mest for de modige
børn og deres forældre. En hemme-
lighed - det er faktisk ret hyggeligt.
Prøv spøgelsestoget, bliv sminket el-
ler mærk noget ulækkert lørdag den
29. oktober kl. 11-13 på Flensborg
Bibliotek, hvor du også kan dekorere 
glas, og torsdag den 3. november 
kl. 15 på Husum Bibliotek

SLÆGTSFORSKNING

Flere forsker i deres slægt, og oplys-
ninger kan findes på nettet. Kom
med børn og børnebørn og lær de
indledende begreber onsdag, 
19. oktober kl. 15 på Dansk Central-
bibliotek. Tilmelding senest 18. okt.

Historiske foredrag for alle
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernfør-
de indbyder til den 7. sæson for SSFs
historiske dansk-tyske foredragsræk-
ke med Hans Jørg Petersen som an-
kermand. »Foredragsrækken er især
møntet på SSFs og de andre danske
organisationers medlemmer og disses
venner med emner fra vor egen hi-
storie og om folk og begivenheder
omkring os«, fremhæver Hans Jørg
Petersen, der beklager, at »vore eg-
ne« ikke er for gode til at bakke op
om foredragene. Det er flertalsbe-
folkningen, der hidtil har domineret
møderne, der alt efter foredragshol-
derens formåen og publikums sam-
mensætning holdes på dansk eller
tysk eller begge dele. Alle foredrag
finder sted på torsdage kl. 19.30 i
Medborgerhuset i Egernførde, og og-
så interesserede andetsteds fra er vel-
komne til at være med. Entreen er
sat til 2,50 euro. Bøger og andet ma-
teriale udstilles og kan lånes på det
danske bibliotek i byen.

20. oktober
indleder dr. phil. Lars N. Henning-
sen, Flensborg, Studieafdelingen &
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig, foredragsrækken med
»De efterladte - Sydslesvig efter af-
stemningen i 1920«. Med udgangs-
punkt i maleren Erik Henningsens
billede »De efterladte« fra 1920,
symbol for tabet af dele af Hertug-
dømmet Slesvig, »de efterladtes«

uvished og håbet for det danske min-
dretal i Sydslesvig, tager Lars N. Hen-
ningsen deltagerne med på en rejse
gennem mindretallets historie fra
dengang og frem til i dag
Andre foredrag bliver:
17.11.: Karl-Werner Schunk, Egern-
førde, „Hans E. Hansen - Flensfeld,
Widerständler - Emigrant - Unter-
nehmer“,
16.2.: Dr. Reinhard Laszig, Kiel, „Der
Mann, der seinen Kopf verlor - Stru-
ensee, Mediziner und Aufklärer“,
15.3.: Alf Hermann, Louisenlund,

Güby: „Der Statthalter Carl von Hes-
sen und Louisenlund, Die Schlüsselfi-
gur im Herzogtum Schleswig“,
26.3.: Inge Adriansen, Sønderborg,
historiker, Museum Sønderjylland:
”Denkmal und Dynamit”, Kämpfe
um Denkmäler in S-H und Däne-
mark. In Zusammenarbeit mit der
Heimatgemeinschaft Karlshöhe im
Showpalast. 
Et påtænkt foredrag med historikeren
Tom Buk-Swienty må desværre vente
til næste sæson, da foredragsholde-
ren er bortrejst hele 2012. 

Erik Henningsens billede 
»De efterladte« fra 1920.

Weekendtur til Silkeborg
[KONTAKT] Det var premiere i Aktiv
Caféen Kejtum, da 14 muntre aktivi-
ster tog på weekendudflugt til Silke-
borg. I privatbiler gik turen, med
morgenmad på færgen, over Rømø
til Silkeborg. På Danhostel Silkeborg
havde vi muligheden for selv at lave
kaffen og nyde den til de medbragte
kager. Danhostel ligger direkte ned til
Gudenåen, sikkert et af danmarks
skønnest beliggende vandrehjem. 
Efter kaffen nød vi, i dejligt solskin,
en times sejltur på Gudenåen og sø-
erne, en oplevelse, som bragte hu-
møret i top. Aftenens middag var be-
stilt på Svostrup kro, en kongelig pri-
vilegeret kro, beliggende lige ned til
Gudenåen. En gammel firelænget
gård, hvor tiden synes at have stået
stille de sidste hundrede år.
Der var dækket pænt op til os, og
vi nød kamsteg med hvide og bru-
nede kartofler, rødkål, sovs, samt
surt og sødt, en kulinarisk oplevel-
se, vi sent vil glemme. Det ville ik-
ke være Aktiv-Caféen, hvis ikke
æselspil og ”Sylter Schietwetter Spi-
el” kom på bordet i hostellets op-
holdsstue som afslutning på denne
dejlige dag.
Den næste dag startede igen med
masser af sol og med et første klas-
ses morgenbord på hostellet. 
Derefter var der tid til at nyde Sil-
keborgs omgivelser på egen hånd.
Nogle kørte til Himmelbjerget, an-
dre tog en vandretur gennem sko-
ven langs Gudenåen. Inden vi tog
hjem, var der kaffe og kager i hostel-
lets dejlige have, hvorfra man havde
en formidabel udsigt til Gudenåen og
forbisejlende hjuldamper Hjejlen. In-
gen tvivl: sådanne weekendudflugter
skal gentages. En stor tak til aktivister-
ne, som med deres gode humør og
sammenhold sørgede for en ufor-
glemmelig weekend.

Peter Petersen

Aktiv Café Kejtum er hele øen Silds
aktive mødested for ældre hver første
og tredie onsdag kl. 18-22. 
Kontakt Peter Petersen 

på 04651-449474 
eller petermatjes@hotmail.com.
Hjemmesiden www.aktivcafe-sylt.de
er under opbygning.

Hjejlen, den gamle hjuldamper, sejler forbi.

Svostrup Kro - skønt madsted.

Danhostel Silkeborg ved Gudenåen. (Fotos: privat)
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SSF/SdU

Ansgar Flensborg

Zwischen Grenzkonflikt und Grenzfrieden

Husum & Ejdersted II.

Aktivitetshuset

Kvindeforeningen

Tine Bruhn jazzer
[KONTAKT] Duborg-Skolen i Flens-
borg danner tirsdag den 1. november
kl. 19.30 rammen om en jazzkoncert
med Tine Bruhn og band, indbudt af
SSF Flensborg By. Billetter til 13 hhv.
11 euro fås på Dansk Sekretariat for
Flensborg by, Skibbroen/ Schiffbrüc-
ke 42, Flensborg, tlf. 0461-144 08
125, fl by@syfo.de, og ved indgan-
gen. Jazzsangerinden Tine Bruhn
stammer fra Sydslesvig, men har boet
i USA i de seneste 11 år. 
Hun studerede på Berklee College of
Music og flyttede efter studierne i
2001 til New York. Her har hun bla.
spillet en del på Zinc Bar i Green-
wich Village. I 2009 var hun klar sin
debutplade. Her bakkes hun musi-
kalsk op af den italienske pianist Da-
niela Schächter, bassisten Marco Pa-
nascia og trommeslageren Greg Hut-
chinson, der bla. spiller med saxofo-
nisten Joshua Redman. Redman er
værd at nævne i denne sammen-
hæng, da Tine Bruhn har sat tekst til
to kompositioner af Redman. Her får
man en indikation på, at Tines ambi-

tioner er høje, og at hun ikke går den
letteste vej. Hun kunne have valgt en
række standards, som så mange jazz-
vokalister har gjort. Hun valgte i ste-
det - udover de førnævnte Redman-
kompostioner - en blanding af origi-
nale numre, et nummer af McCoy
Tyner, et nummer af Djavan samt et
enkelt svensk nummer ”Har du visor
min vän” af Bengt Ahlfors. Musikken
er intim og klæder Tines rene, klare
stemme. Man har ikke svært ved at
forestille sig en aften på et jazzånde-

hul midt på Manhattan i selskab med
Tine Bruhn. Hun synger elegant
uden at forfalde til natklubklichéer.
En lille perle på pladen er den selv-
skrevne ”Baby, let me love you” med
gæstetrompetspil af Maurice Brown.
På trods af, at konkurrencen er ben-
hård, og der er vildt mange om bu-
det, kan man øjnsynligt godt klare 
sig i USA, uden i øvrigt nogensinde
at have haft en nævneværdig karriere
f. eks. i Danmark.
www.tinebruhn.com 

Tine Bruhn gav en koncert med succes 
i hendes hjemby Flensborg også i 2009.
(Foto: Martina Metzger)

Fornemt kor på besøg
[KONTAKT] Universitetskoret Lille
MUKO giver efterårs- og eftermid-
dagskoncert i Ansgar Kirke i Flens-
borg lørdag den 15. oktober kl. 16.
På programmet står derfor dels nogle
nyere korværker af Rued Langgaard,
Ib Nørholm (80 år i år) samt nogle
helt nykomponerede sange af Matti
Borg til tekster af J.P.Jacobsen  - dels
en række kendte og mindre kendte
danske efterårssalmer og sange. 
Universitetskoret Lille MUKO har
gennem mere end 40 år hørt til eli-
ten af danske kor. Koret er især ble-
vet kendt over hele Danmark for sine
fine fortolkninger af kendte og elske-
de danske sange og salmer,  som har

udgjort og stadig udgør en væsentlig
del af korets repertoire. 
Også ny dansk kormusik står centralt
i korets repertoire. Lille MUKO har
gennem årene uropført talrige dan-
ske korsatser og været stærkt med til
at udbrede kendskabet til ny og nye-
re dansk kormusik i såvel indland

som udland, hvor koret da også har 
haft stor succes ved internationale
korfestivaler og korkonkurrencer.
Koncerten dirigeres af korets faste di-
rigent gennem mere end 20 år, Jes-
per Grove Jørgensen. 
Entre ved indgangen: 6 euro/ 50 kr.

pkm

Lille MUKO - lørdag i Flensborg.

Die dänische Minderheit
in Geschichte und Gegenwart
[KONTAKT] Das Landesarchiv
Schleswig-Holstein in Schleswig und
die Schleswig-Holsteinische Landes-
bibliothek in Kiel laden gemeinsam
mit der Studienabteilung der Dänis-
chen Zentralbibliothek in Flensburg
zu einer öffentlichen Vortragsreihe
im Schleswiger Prinzenpalais bzw. in
der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek in Kiel (Wall 47/51,
Sartori & Berger-Speicher) ein; be-
ginnend jeweils um 19.30 Uhr:
Mittwoch, 26. Oktober: Schleswig-
Holsteinische Landesbibliothek, Ki-
el,Dr. Lars N. Henningsen, Flens-

burg: »Unter Dänemark - 1864«, Re-
né Rasmussen, M.A., Flensburg:
»Unter Preussen 1864-1945«. 
Donnerstag, 27. Oktober: Landesar-
chiv Schleswig-Holstein, Schleswig,
Dr. Lars N. Henningsen, Flensburg:
»Unter Dänemark - 1864«, René
Rasmussen, M.A., Flensburg: »Unter
Preussen 1864-1945«. 
Mittwoch, 2. November: Schleswig-
Holsteinische Landesbibliothek, Kiel,
Prof. Dr. Martin Klatt, Universität
Süddänemark: »Wiedervereinigung
oder Minderheit? 1945-55«, Dr. Jør-
gen Kühl, A.P. Møller Skolen, Schles-

wig: »Von der Abgrenzung zum Mi-
teinander 1955-2011«. 
Donnerstag, 3. November:
Landesarchiv Schleswig-Holstein,
Schleswig, Prof. Dr. Martin Klatt,
Universität Süddänemark: »Wieder-
vereinigung oder Minderheit? 1945-
55«, Dr. Jørgen Kühl, A.P. Møller Sko-
len, Schleswig: »Von der Abgrenzung
zum Miteinander 1955-2011«.
In der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek ist der Eintritt frei, im
Schleswig-Holsteinischen Landesar-
chiv wird ein Eintritt von 2 € erho-
ben. 

Ministerpräsident Peter Harry Carstensen machte sich bei Königin Margrethe,
dem damaligen dänischen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen und Bun-
deskanzlerin Angela Merkel unbeliebt, als er die Landesmittel für die Schulen
der dänischen Minderheit kürzte. (Karikatur: Niels Poulsen) 

Titel der aktuellen Grenzlandge-
schichte, herausgegeben von der Stu-
dienabteilung der Dänischen Zentral-
bibliothek in Flensburg.

Jullie Hjetland

Volksbad, Schiffbrücke 67
Arr.: Styregruppen Spil Dansk Dagen

To 27.10.11  20:00 Flensborg

To 27.10.11  20:00 Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: SSF & SdU

A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1
Arr.: Styregruppen Spil Dansk Dagen
& SSF Gottorp amt

To 27.10.11  20:00 Slesvig

Volksbad, Schiffbrücke 67
Arr.: Styregruppen Spil Dansk Dagen

Fr 28.10.11  20:00 Flensborg

Vocal Jazz med

Duborg Skolen, Ritterstr. 27
Arr.: SSF Flensborg med støtte af tandlæge T. O. Jensen, FL

Ti 01.11.11  19:30 Flensborg

Sugar - Ingen er fuldkommen

Stadttheater, Rathausstr. 22
Arr.: SSF

Sø 30.10.11  20:00 Flensborg

Deutsches Haus, Friedrich-Ebert-Str. 7
Arr.: SSF

 20:00 Flensborg

SixBalls i Garding
[KONTAKT] Fredag den 11. novem-
ber byder SSF igen på vestkystkultur.
Denne gang med trioen SixBalls, der
spiller sange i den amerikanske sings-
ongwritergenre, dvs. amerikansk vi-
sesang, som fx tekster af Steve Yo-
ung, Jackson Browne, Bob Dylan og
Neil Young. Man kunne også kalde
musikken for melodisk rock 
Ensemblet SixBalls´ medlemmer har
årtiers erfaring som musikere: Vagn
Riggelsen, bas & sang, Hans-Ejner
Jensen, guitar & sang, og Bent Skou-
rup, elguitar & sang. 

Musikcafeen begynder kl. 20. Billet-
ter til 5 hhv. 8 euro sælges kun ved
aftenkassen. 
SSF i Husum og Ejdersted amter til-
byder som vanligt medlemmerne gra-
tis fælleskørsel til musikcafeen. Ikke-
medlemmer: 10 euro.Hvornår og
hvorfra der køres, afhænger af tilslut-
ningen. Ring eller send mail til sekre-
tariaterne i Tønning hhv. Husum se-
nest den 4. november: tlf. 04841
2612 eller 04861 5493 hhv. hu-
sum@syfo.de eller
ejdersted@syfo.de.

SixBalls i Bredsted i marts. (Foto: Peter Hansen)

Holder efterårstævne
[KONTAKT] Lørdag den 29. oktober
holder Den slesvigske Kvindeforening
efterårsstævne på Læk Danske Skole.
Dagen bruges til at lytte til foredrag
om egnen. Om formiddagen fortæl-
ler Lars Sørensen om marsken, om
eftermiddagen Inger Lauridsen om

kniplingeproduktion og -handel. 
Der serveres middag på Norseeaka-
demie, og efter eftermiddagskaffen
slutter dagen med sketches, opført af
medlemmer af den fhv. teatergruppe
Æ Amatøer, Læk. Tilmelding senest i
morgen, fredag på tlf. 04631-1478.

I efterårsferien
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flens-
borg har begrænset åbningstid i efter-
årsferien. I dag, torsdag, er der åbent

kl. 10-16 og i morgen, fredag kl. 10-
14. Huset er helt lukket i tiden 17. -
21. oktober.
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I praktik på Flensborghus
[KONTAKT] Mikkel Isak Hardon
Hansen var i praktik hos Sydslesvigsk
Forening på Flensborghus i godt 14
dage, fra 26. september til 7. okto-
ber. 
Mikkel er en dreng på 13 år. Han bor
på øen Sild, men til hverdag bor han
på Ungdomskollegiet i Flensborg.
Han går i 9. klasse på Duborg-Sko-
len. I sin fritid spiller han fodbold i
en klub. 
I selve praktikperioden har han været

i de fleste SSF-afdelinger på Dansk
Generalsekretariat, fx i copy- og lay-
out-afdelingen, IT-afdelingen, bog-
holderiet og presseafdelingen. Mikkel
har desuden været på det nyrenover-
ede Slesvighus, på Medborgerhuset i
Egernførde, det nye forsamlingshus i
Bydelsdorf og på Danevirke Mu-
seum. 
Han har bl.a. lavet sit eget visitkort i
copy- og layout afdelingen, og skre-
vet denne artikel - i 3. person - til
medlemssiderne KONTAKT. Han har
været på de danske sekretariater for
Flensborg By og for Flensborg Amt,
hvor han har oprettet filer med nye
medlemmer til centralkartoteket.
Han var i receptionen, hvor han po-
stede foreningsposten. 
Alt i alt, synes Mikkel, der først fik
praktikpladsen i sidste sekund, at
praktikperioden var interessant og
lærerig.

mhh 
Praktikant Mikkel Isak Hardon Hansen.

Skt. Knudsgildet

Skafferskydning
på St. Knudsborg
[KONTAKT] Traditionen tro slutter
skydesæsonen for sanktknudsbrødre-
ne den 6. oktober på Frederik VIIs
fødselsdag, og det sker hvert år på
behørig vis. Dagens program har for-
skellige højdepunkter lige fra skyd-
ningen om en stor holstensk lands-
kinke til stor gallamiddag med efter-
følgende knudsbal. Brødrene var
samlet til et kort gilde, inden festen
startede, og broderskabet havde den
store glæde, at kunne optage adjunkt
Joern Radzio fra Lyksborg som ny
broder i gildet.

MESTERSKYTTERNE
Mesterskytterne i frihånd og halvt an-
læg blev ligeledes kåret. De to dygti-
ge brødre, der får lov til at bære en
værdifuld sølvkæde de næste 12 må-
neder, var brd. Frank Bywater samt
brd. Rüdiger Rathke. Årets skytte
med det bedste resultat i hele sæso-
nen blev brd. løjtnant Rolf Dieter
Lippert.

HYLDEST TIL KONGEHUSET
Frederik VIIs fødselsdag den 6. okto-

ber er en af de fester i broderskabet,
hvor damerne også er med, og hvor
den traditionelle tætte forbindelse til
det danske kongehus bliver hædret.
Talen for kongehuset holdtes i år af
gildets sekretær brd. Erik Jensen. Han
spændte en bue fra Erik Ejegod over
kongesønnen Knud Lavard til Frede-
rik VII, som bl.a. var æresbroder i gil-
det. Det blev til et munter causeri i
skæmt og alvor med sidespring til Eu-
ropas øvrige  kongehuse.

SKINKEKONGEN
Dysten om den store holstenske
landskinke bliver vundet af den bro-
der, der præsenterer dagens bedste
pletskud. I år var det gildets kansler
Hans Uwe Harck, der skød 10,8
points af 10,9 mulige og dermed
kunne tage den store skinke med
hjem. En god sæson er dermed slut
for i år, et år med et rigt og godt gil-
deliv med en god tilslutning til gildets
arrangementer hele sæsonen igen-
nem.

Hans Uwe Harck,
Kansler i St. Knudsgildet

F.v.: årets majestæt Lars Munk, eksmajestæt Poul Strunz samt oldermand K.
Heinz Rudebeck. (Fotos: privat)

Der var en formidabel stemning under festen.

Nu kan projektmidler søges 
[KONTAKT] Sydslesvigudvalget kan
uddele projekttilskud i henhold til
Sydslesvigloven. Ansøgningsfristen er
torsdag den 1. december 2011. 
Foreninger, organisationer mv. kan
søge projekttilskud inden for tre
overordnede kategorier: 
• Folkeoplysende virksomhed i Dan-
mark om mindretallet.
• Samarbejde mellem mindretallets
foreninger og foreninger i Danmark.
• Mindretallets foreningers deltagelse
i nordisk og europæisk samarbejde.
Når udvalget behandler ansøgninger-
ne, vil projekter nord og syd for
grænsen samt grænseoverskridende
projekter, der fremmer samværet

med og øger kendskabet til mindre-
tallet og dets aktiviteter, være rele-
vante, men ikke udtømmende.
Den fungerende formand for Syd-
slesvigudvalget, Kim Andersen, MF
(V):  - I år er det anden gang, udval-
get uddeler projekttilskud. Vi stiler
højt; ambitionsniveauet er bestemt
ikke blevet mindre. Vi ser derfor
frem til at modtage forhåbentlig
mange ansøgninger med kvalificere-
de og visionære bud på, hvordan vi
løfter oplysningsarbejdet om det
danske mindretal i Sydslesvig. For
det er vigtigt, når det drejer sig om at
bevare danskheden syd for grænsen:
Det levede mindretalsliv med dets ri-

ge foreningsliv. - Projekttilskuddene
er et område, der har høj prioritet for
Sydslesvigudvalget. I forbindelse med
vor budgetlægning for 2012 har vi
derfor sikret os, at der projektmidler
til rådighed. Der vil altid være behov
for oplysning om mindretallet og dets
historie i Sydslesvig. Særligt nord for
grænsen og hos de yngre generatio-
ner. 
DET NYE UDVALG:
Det nye Sydslesvigudvalg består af
Benny Engelbrecht (S), Lotte Rod
(RV), Jesper Petersen (SF), Kim An-
dersen (V) og Søren Krarup (DF).
www.Sydslesvigudvalget.dk

En skøn tur til Dresden
[KONTAKT] 30 Aktive Kvinder fra
Sydslesvig har været på en pragtfuld
tur til Dresden fra den 30. september
til den 3. oktober. Vi havde en kvin-
delig chauffør, søde og dygtige Anke,
fra busfirmaet Bölck, der havde tilret-
telagt alt inkl. de forskellige rundvis-
ninger, vi havde. Fredagen kørte vi i
det meste skønne efterårsvejr. 
Turen til Dresden var lang, og der var
meget trafik og vejbyggeri, men vi
havde mange dejlige pauser, hvor vi
bl.a. kunne nyde vore medbragte
madpakker. Det var sen aften, da vi
endelig ankom til vort hotel, hvor vi
fik aftensmad og indkvarterede os på
dejlige værelser. 
Lørdag fik vi dejlig morgenmad på
hotellet. Derefter var vi på byrundtur
for at se de forskellige seværdighe-
der: bl.a. Zwinger, Kreuzkirche, Sem-
peroperaen, Brühlsche Terasse, Frau-
enkirche; Dresden er bare smuk. Ef-
ter byrundturen havde vi dagen til fri
rådighed. 
Nogle gik på indkøb i gågaden Prager
Straße, og om aftenen var der fælles
aftensmad. Nogle tog til koncert i
Frauenkirken efter aftensmaden, an-
dre hyggede sig på hotellet. 
Søndag formiddag stod til deltager-
nes fri rådighed.
Mange så nærmere på de mange se-
værdigheder, Dresden har at byde
på, bl.a. den efter den tysk-tyske gen-
forening genopbyggede Frauenkir-
che; bare det at komme ind i kirken
er en oplevelse for sig - eller sidde
ved Elben i det skønne vejr. Eftermid-
dagens højdepunkt var en skøn sejl-
tur på Elben med kaffe og kage om-
bord. Efter den fælles aftensmad på
hotellet havde nogle af os booket sig
ind på opera i Semperoperaen om
aftenen. Andre hyggede sig på hotel-
let - i baren fik man de skønneste
cocktails - også en oplevelse.
Mandag efter morgenmaden tog vi
bagagen med ud til bussen. Efter en
times rundvis i den utroligt smukke
Semperopera gik turen stille og roligt
hjem. 
Vi skulle have været en tur til Berlin
også, men på grund af demonstratio-
ner og medfølgende trafikkaos drop-
pede vi den idé. Middagsmaden spi-
ste vi undervejs. Chauffør Anke lave-
de kaffe og gav kage. Trods megen
trafik fik turen hjem et fint forløb.
En stor tak til kredsstyrelsen, og en
særlig tak til Tove, for en dejlig  tur til
Dresden.

Inge Moritz

I den flotte Semperopera.

Nyder det pragtfulde vejr.

Tove og Gudrun 
foran Frauenkirche.

På rundvisning i Dresden. (Fotos: privat)


