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UGENs OVERSKRIFTER

JETTE JOCHIMSEN GÅR PÅ PENSION

Belønningen
[KONTAKT] Det er hårdt at lave juledekorationer fra
bunden af, men bagefter venter belønningen; det
gjorde den i hvert fald i Hatlund/Langballe. (Foto:
privat)

Læs mere på KONTAKT side 2

Tilbageblikket
[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg Bys 2013-kalender
med fotos af fhv. smørbåde - som her Heises "Juliane" - uddeles i disse dage, men kan også købes. (Foto: Kay von Eitzen)

Læs mere på KONTAKT side 3

Couragen
[KONTAKT] Elke Svendsen (arkivfoto) i Slesvig har
malet hele sit liv men aldrig villet udstille. Nu gør hun
det courageret - og får flot respons.

Læs mere på KONTAKT side 4

Juleposten
[KONTAKT] Er juleposten ikke sendt endnu, kan det
nås at forsyne den med et sydslesvigsk julemærke og en årbog kan man også lægge i.

Læs mere på KONTAKT side 5

Sydslesvigsk Forening

Møde om
sprogcharteret

[KONTAKT] I dag mødes repræsentanter for det danske mindretal i Sydslesvig og de andre
nationale mindretal i Tyskland
med politikere og embedsværk i
Berlin for på en såkaldt implementeringskonference at drøfte
forbundsrepublikken Tysklands
udkast til en ny rapport om
sprogsituationen i Tyskland.
Tyskland er tiltrådt sprogcharteret og skal derfor afgive rapport
til Europarådet med jævne mellemrum.
Fra det danske mindretals side
anslås der i en stillingtagen en
mere forsonlig tone end tidligere, bl.a. på grund af den nye
landsregerings holdning til mindretalspolitik og ligestilling omend der fortsat er uafklarede
punkter, der skal behandles og
tilgodeses, før mindretallet kan
udtrykke sin tilfredshed med
tysk mindretalspolitik.
Således følger det danske mindretal nøje landsregeringens
nyordning af de såkaldte "Schülerkostensätze". Beregningen af
"Sachkosten" for alle såkaldt frie
skoler og "Kostensätze" for hjælpeskoleelever blev ændret men
langtfra transparent.
Også hvad udviklingen på elevkørsels-området angår, er mindretallet ikke tilfreds. Et udredningsarbejde er i gang, men udsigten til en ordning med lov-

hjemmel synes endnu ikke inden for rækkevidde.
Det danske mindretal konstaterer beklagende, at det danske
skolevæsen i Sydslesvig får erstattet omkostningsudviklingen i
den offentlige skole med to års
forsinkelse, og at det danske
skolevæsen på trods af Berlins
ekstraordinære tilskud i 2011 og
2012 måtte notere et minus på
4,5% i ligestillingen sammenlignet med skoleloven af 2007.
Sprogcharterets ligestilling af
dansk sprog med tysk overfor
myndighederne leves der i praksis ikke op til, konstaterer det
danske mindretal. Det er fortsat
således, at man opfordres til at
oversætte dokumenter, der forelægges f.eks. skattevæsnet, til
tysk.
Sidst men ikke mindst kræver
det danske mindretal fortsat, at
public service-senderen NDR
lever op til forpligtelsen om at
producere udsendelser på
dansk og om det danske mindretal. Når NDR er blevet dygtigere til at fokusere på det
dansk-tyske samarbejde, hvilket
anerkendes, skyldes det mellemstatslige emner men ikke
mindretalsrelaterede hensyn.
Der er altså fortsat nok at tage
fat i, både fra mindretallets men
også fra tysk politisk side.
SYDSLESVIGSK FORENING

Familie, kolleger og tillidsfolk var mødt op for at tage afsked. (Fotos: Peter Hansen)

Skipperhusets styrmand går i land
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening tog
i mandags afsked med Jette Jochimsen, der går af efter 18 år som lejrskolens bestyrer på Skipperhuset og
SSFs kontorassistent på Dansk Sekretariat for Ejdersted amt.
Der var godt fyldt op i salen i anledning af afskedsreceptionen for Jette
Jochimsen.
Da Jette Jochimsen tiltrådte, fik hun
stort set blot udleveret nøglen til kontoret og kunne så vær så god selv finde ud af, hvad der skulle laves.
Og hun fandt ud af det. Og formåede også til det sidste at følge med udviklingen. På det seneste måtte Jette
Jochimsen også være web-redaktør
for http://syfo.de/amter-distrikter/ejdersted-amt/.
Det var en opgave, hun ikke altid var
lige begejstret for, men alligevel løste,
så Ejdersteds under-side var blandt
dem, der hyppigst blev opdateret.
SSF-amtsformand Bente Møller, SSFgeneralsekretær Jens Christiansen og
Lars Petersen fra SSFs bedriftsrådet

hyldede den afmønstrende styrmand
i taler.
- Sikke et aktivitetsniveau, selv om
du kun var halvtids. Hvad kunne det
ikke være blevet til, hvis du havde
været på fuld tid, sagde en af dem.
Både familie, kolleger og tillidsfolk
var mødt talstærkt op for at tage afsked med Jette Jochimsen, som dog
ikke helt giver slip på Sydslesvigsk
Forening.

- Jeg skal nok blive ved at stå for Uffes Kaffebar, lovede hun.
Uffes Kaffebar er det månedlige cafearrangement på Uffe-Skolen, som altid holdes, når bogbussen er på Ejdersted.
Jette Jochimsens efterfølger Kerstin
Pauls (33) tiltræder straks i det nye år.
Flere fotos på www.syfo.de.
ph

SSF-amtsformand Bente Møller takkede for mange års trofast og engageret
indsats.

ÅRSMØDE-MOTTO 2013

»Sydslesvig kalder«
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
årsmødeudvalg havde oprindeligt ihukommende sparetiden - meldt ud
om, at mottoet fra årsmøderne »Sydslesvig - en spændende melodi« skulle genbruges også i 2013.
Men på baggrund af udvalgets dialogmøder med de helt unge rundt
omkring på de sydslesvigske fællesskoler har udvalget skiftet holdning:
På deres møde sidst vedtog årsmø-

deudvalget, at mottoet 2013 bliver
»Sydslesvig kalder«.
I takt med det danske mindretals intentioner om at intensivere kommunikations- og informationsforpligtelsen især overfor offentligheden i
Danmark valgte årsmødeudvalget altså det nye motto.
Udvalgsformand Gitte HougaardWerner understreger, at det gælder
om, at mindretallet er præsent i Dan-

mark - og blandt vore egne. Derfor
vil også årsmødeplakaten 2013 være
af en anden og uvant men netop
derfor iøjnefaldende slags, noget
med kommunikation og information,
lover hun.
Årsmødeplakaten præsenteres traditionen tro på et hovedstyrelsesmøde
i foråret.

SSFs MEDLEMSBLAD

Ingen KONTAKT 27. december
[KONTAKT] Der bliver ingen KONTAKT i Flensborg Avis torsdag den
27. december.
Den dag får alle KONTAKTmodta-

gerne Flensborg Avis men uden
KONTAKTsider.
Sidste KONTAKT i år bliver torsdag
den 20. december.

Første KONTAKT i 2013 bliver torsdag den 3. januar.
Alle læsere og meddelere ønskes en
glædelig jul og godt nytår.
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HOLM-SKT. JØRGEN

SdU-KONKURRENCE

Jul på Slesvighus
[KONTAKT] SSF-distrikt Holm-Skt.
Jørgen i Slesvig ved formand Kirsten
Hinrichsen inviterer til julefest lørdag
den 15. december kl. 15 på Slesvighus - og byder på kaffe, kakao, æbleskiver og småkager. Der synges julesange og danses om juletræet; og der

bliver julelotteri.
Julemanden kommer og har små gaver med til de deltagende 1-10-årige,
så han vil gerne vide forinden, hvem
der deltager i den aldersgruppe. Det
bedes meddelt på telefon 51670 senest i dag, torsdag.

SSF FLENSBORG AMT

Glædelig jul
[KONTAKT] Har du et ærinde på
Dansk Sekretariat for Flensborg
amt, så er vi på arbejde til og med
fredag den 21. december kl.12.
Herefter er der lukket til og med
fredag den 4. januar.
Vi ønsker alle vore medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår og
glæder os til fortsat godt samarbejdet i kommende år.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 1. marts, hvor amtet holder
forårsfest sammen med Flensborg
by og den 20. april, hvor der er familiebrunch.

Hold øje med KONTAKTsiderne, så
du ikke går glip af invitationerne.
Tag også gerne et kig ind på Flensborg amts side under www.syfo.de,
hvor du kan se billeder fra året og
under punktet Downloads kan
hente distriktsblade og diverse invitationer.
Lauseniana-billetter kan købes i
Padborg Boghandel og Union Bank
i Harreslev.
Anita Geipel og Marike Hoop

UGEN
DER KOMMER

De tre vindere - Lean på 3. pladsen t.v., Mathilde på 2. pladsen t.h. og Franziska på 1. pladsen i m. (Foto: Tinne Virgils)

Sønder Brarup flot placeret
[KONTAKT] 118 børn deltog i SdUs
traditionelle julekortkonkurrence.
Udvælgelsen var ret så vanskelig,
men til sidst lykkedes det at indkredse de tre bedste billeder.
Lean Kafka (10 år) fra Sønder Brarup
Danske Skole fik 3. pladsen. Hun
havde malet et flot englebillede.

Mathilde Kaasgaard Jensen (12 år) fik
2. pladsen for sit flotte nissebillede.
Franziska Kölsch (10 år) fra Sønder
Brarup Danske Skole fik 1. pladsen.
Hun havde malet et billede med
mange julepakker på og alle i forskellig indpakning med sløjfer og blomster. Randen rundt om billedet var

HATLUND/ LANGBALLE

14.
SSF Flensborg by, SdU og Dansk Centralbibliotek: Juletræsfest på Flensborg Bibliotek kl. 15
Ældreklubben Flensborg Duborg: Julefrokost i Toosbüygade 7 kl. 12
SSF-distrikt Hanved/Langbjerg: Julefrokost i Langbjerg Forsamlingshus kl. 19
SSF-distrikt Store Solt: Julefrokost i Møllebro Forsamlingshus kl. 18.30
Vanderup UF: Julehygge på skolen kl. 20
SSF-distrikt Læk og menigheden: Adventsfest i kirken kl. 14.30
SSF-distrikt Risby: Julebingo på skolen
SSF-distrikt Gettorp: Julekomsammen hos familien Buppert kl. 18.30
15.
Helligåndskirkens menighed Flensborg: Adventskoncert med organist Stephan
Krueger i kirken kl. 16
SSF-distrikt Vanderup: Julefrokost på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Holtenå: Juleudflugt med tog til Tønder, fra hovedbanegården kl. 9
SSF-distrikt Stenfelt: Julefrokost hos Else og Niko Marxen kl. 12
SSF-distrikt Moldened: Adventsfest i forsamlingshuset kl.15
Slesvig SSF-distrikt Holm Skt. Jørgen: Julefest på Slesvighus kl. 15

Ret hårdt
men dejligt

Der holdt hårdt at lave dekorationer fra bunden af...

16.
Det Lille Teater Flensborg: Musicalen ”Teenagerlove” i Hjemmet kl. 16
Hanved ældreklub: Adventshygge 60+ i Langbjerg Forsamlingshus kl. 14.30
SSF på Sild: Adventskaffe i Hauschildts stue efter adventsgudstjenesten kl. 14.30
SSF-distrikt Kiel-Pries: Juletræsfældning ved Christianshus kl. 14
SSF-distrikt Torsted: Julefrokost hos fam. Ehm kl. 10.30
17.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Adventsafslutning i Margretheklubben i menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Julefest på skolen kl. 14.30
Lyksborg Kvindeforening: Afslutning på blomsterbindingskurset på skolen
kl.19.30
18.
Biffen: ”En kongelig affære” vises på Flensborghus kl. 19.30
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Åbent hus med kaffe, gløgg og æbleskiver i
Medborgerhuset, Egernførde kl. 14-16.30
Skovby Seniorklub: Adventsfest med julklap for seniorer i Hærvejshuset kl. 15
19.
SSF-distrikt Munkbrarup og Oksbøl Kvindeforening: Julemarcipan i forsamlingshuset kl. 19
Lyksborg menighed: Læsekreds i præstegården kl.19.30
Sønderløgum Kvindeforening: Hygge i Bavnehøjskolen kl. 14.30
SSF Rendsborg-Egernførde amt: Åbent hus med kaffe, gløgg og æbleskiver i Ejderhuset, Rendsborg kl. 14-16.30
Slesvig Seniorklub: Julehygge i Ansgarsalen kl. 14.30
20.
Det Lille Teater Flensborg: Musicalen ”Teenagerlove” i Hjemmet kl. 16
SSF-distrikt Store Solt: Bogbussen holder ved Møllebro Forsamlingshus kl. 15.15
Torsdagsklubben Mårkær: Møde for de ældre hos Gertrud Jochimsen kl. 19
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15-17
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pyntet med stjerner og hjerter.
Julekortene bliver sendt ud til alle
SdUs foreninger, udvalg og samarbejdspartnere nord og syd for grænsen.
tv

[KONTAKT] Fredag før 1. advent
mødtes SSF-medlemmer fra Hatlund/Langballe SSF-distrikt for at binde adventskranse og fremstille juledekorationer. Under kyndig vejledning af Gesa Dalsgaard fra gartneriet i
Oksager/Ausacker kom alle hurtigt i
gang og kunne snart glæde sig over
de første synlige resultater.
Men det er godt nok en lang arbejdsproces at fremstille dekorationer fra
bunden af.
Derfor var det rart, at der var et velforsynet bord med alt godt til ganen
som æbleskiver, gløgg og mandariner,
man kunne tage plads om.
Alt i alt en hyggelig eftermiddag, og
alle var enige med én af deltagerne,
der sagde: ”Vi skulle gentage det her
til næste år, og måske kan det blive til
en tradition.”
... så det gjorde lykke med lidt julehygge ind imellem. (Fotos: privat)

MINDEORD

Ved Ebba Stranges død og bisættelse
[KONTAKT] Det er med sorg, vi i
Sydslesvigsk Forening modtog budskabet om Ebba Stranges død den 3.
december. Hun blev bisat fra Nordre
Kapel i Århus i mandags.
Ebba Strange (83), indbegrebet kløgt,
varme og loyalitet men også konsekvens, boede i Århus tæt på børn og
børnebørn. Hun var født i Flensborg,
pædagog af uddannelse og folketingsmedlem for SF i 1973-1994.
I 70erne og 80erne var hun SFs markante frontfigur. Det var især socialpolitikken, der engageret og konsekvent optog hende. Men også kunst,
kultur og natur havde hendes store

interesse.
Hun var medlem af Folketingets præsidium i 1979-82 og medlem af Nordisk Råd i 1979-81.
Ebba Strange var forfatter til en række politiske bøger, underviser på højskoler og en populær foredragsholder.
Ikke mindst Sydslesvig lå hende på
sinde.
Igennem en lang årrække var hun således medlem af Undervisningsministeriets Rådgivende Udvalg vedr.
Danske Anliggender i Sydslesvig,
kort: Femmandsudvalget, og også til
de danske årsmøder og SSFs og

SSWs landsmøder i Sydslesvig var
hun en hyppig gæst.
Ebba Strange havde et særligt øje for
de unges arbejde og en fin forståelse
for unges indimellem søgende proces
henimod en afklaret mindretalsbevidsthed.
Det danske mindretal i Sydslesvig har
meget at takke Ebba Strange for og
vil huske hende med kærlig respekt.
Vor medfølelse gælder hendes nærmeste pårørende.
Æret være Ebba Stranges minde.
Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær

Styrk vores mindretal -

skaf et nyt SSF-medlem!
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SSF/SSW FLENSBORG BY

FLENSBORG-BIFFEN

En kongelig affære
på Flensborghus

I sprit- og smørsejladsens glade dage var der mange store og små rederier om kagen, også i Flensborg. Et af dem tilhørte
Günter Heise, som sammen med hustruen Rita havde købt Libelle af Fjordrederiet. Skibet fik navnet Bente efter deres
yngste datter. (Foto: Kay von Eitzen)

Flot kalender - også til salg
[KONTAKT] SSF-/SSW- Flensborg By
har fået trykt deres kalender 2013.
Den distribueres ud til medlemmerne i disse dage og rummer datoerne
for allerede fastlagte større SSF-/SSWarrangementer.
Den flotte kalender vækker minder
hos de lidt ældre, idet den viser mo-

tiver fra sprit- og smørbådenes sejlads på Flensborg fjord, lige fra MS
Jürgensby til MS Hansaline. Billederne er stillet til rådighed af Kay von
Eitzens private skibsbilled-samling.
Den er måske også interessant for
andre end medlemmerne i Flensborg. Derfor fås kalenderen også i frit

salg på Bysekretariatet i Flensborg,
tlf. 0(049)461 14408 125 hhv. -126.
Prisen er uændret 1,50 euro, oplyser
amtskonsulent Viggo M. Petersen,
der benytter lejligheden til at sende
en varm adventshilsen til medlemmer og forretningsforbindelser.

om føje år har været medlemmer af i
50 år, faldt der flotte ord og stor tak
fra bypræsident dr. Christian Dewanger og borgmester Henning Brüggemann for de 18, hvoraf den ene ønskede at være anonym.
Ægteparret Leverenz er altid med,

Flensborghus. Vil man nyde ost og
rødvin, koster det 5 euro.
Reklamer til filmen vises på dk.filmtrailer.com.

BORGERFORENINGEN

Lidt af hvert

Hæder til stille slidere
[KONTAKT] Blandt de 18 stille slidere, som byen Flensborg hædrede for
deres frivillige og ulønnede indsats i
en lang række foreninger og institutioner den 5. december, var også Karin og Werner Leverenz fra Sporskifte. Indstillet fra bystyret i SSF, som de

[KONTAKT] Tirsdag den 18. december kl. 19.30 viser Flensborg-Biffen
Nikolaj Arcels verdensklasse-film fra i
år, "En kongelig affære", et danmarkshistorisk trekantsdrama om kærlighed
og magt med bl.a. Mads Mikkelsen,
Alicia Vikander, David Dencik, Trine
Dyrholm, William Jøhnk Nielsen og
Søren Malling i hovedrollerne.
Englands prinsesse Caroline Mathilde
bliver dansk dronning, da hun i 1766
giftes med Christian den 7. Den unge
konge færdes dog hellere med skøger
og har desuden mindst en skrue løs.
Dronningen ser sig i stedet varm på
Johan Struensee, kongens tyske livlæge og eneste betroede. Samtidig giver
kongen Struensee vide beføjelser til
at indføre reformer. Alt dette huer
naturligvis ikke hoffets gamle magthavere.
Filmen har vakt begejstring blandt
det europæiske publikum, og den fik
to priser på filmfestivalen i Berlin i
foråret.
Spilletiden er 2 timer og 17 minutter,
og den vises gratis i (biograf)salen på

når distriktet og menigheden i Sporskifte trænger til en hjælpende hånd
ved alle slags arrangementer, og det
fik de nu kommunens tak og anerkendelse for.

EJDERSTED

[KONTAKT] Den selskabelige forening Borgerforeningen i Flensborg
arrangerer sine tilbud primært for
medlemmer, men traditionelt er gæster velkomne ved foreningens åbne
møder.
On. 2. januar kl. 19 – Nytårsmøde
med generalkonsul Henrik Becker
Christensen + anden underholdning.
To. 14. februar kl. 19 – Foredrag med
chefred. Siegfried Matlok, Aabenraa,
om Dansk-tysk – fortid, nutid og
fremtid.
To. 14. marts kl. 19 – Fhv. ceremo-

niemester, kammerherre Christian
Eugen-Olsen om hvorledes Hoffet
virker.
Ti. 16. april kl. 18.45 – HM Dronningens fødselsdag på Dansk Pleje- og
Alderdomshjem, Nerongsallè.
Ti. 14. maj kl. 19 – Aftentur til Naturmælk/ Broderup Mejeri v/Tinglev.
To. 20. juni – Fællesarrangement m.
Aabenraa Frederiksklub i Møgeltønder.
Hvor ikke andet er nævnt er restaurant Borgerforeningen i Flensborg
mødestedet.

BIBLIOTEKERNE

Lukket i juleferien

Adventskransene vakte folks store interesse. (Foto: Silke Weinzierl-Hancke)

Søde nissepiger medvirkede.

Julemarkedet blev igen et tilløbsstykke af de store
[KONTAKT] Hen ved 400 mennesker
besøgte det danske julemarked på
Uffe-Skolen i Tønning.

Det nærmest væltede ind med folk,
da mindretallet på Ejdersted 1. december holdt julemarked på Uffe-

Skolen. Der blev solgt julepynt og juleguf og juledekorationer og adventskranse. Sidstnævnte blev næsten udsolgt.
Helt udsolgt blev til gengæld den
hjemmelavede leverpostej, som der
altid er rift om. Den er efterspurgt
både blandt vore egne og blandt tyske naboer. Hen ved 35 kilo røg der
over disken denne lørdag.
Der var stande og boder i klasseværelser og på gange. Og i gården var
der denne gang tændt bål, som mange havde fornøjelse af at stå rundt
om, med et krus gløgg i hånden.
ph

Og ude i gården var der salg af juletræer.

[KONTAKT] Vil du ha' læsestof, musik
og gode film fra bibliotekets hylder til
juleferien, skal du på biblioteket inden jul. De danske biblioteker i
Flensborg, Slesvig og Husum har
nemlig lukket mellem jul og nytår.
Bibliotekerne har lukket fra og med
juleaftensdag mandag den 24. december til og med nytårsdag tirsdag
den 1. januar.
Bogbusserne kører ikke - og fællesbiblioteket i Egernførde har lukket i
skolernes juleferie fra mandag den
24. december til og med fredag den
4. januar.
Du kan altid låne ebøger og netlydbøger. eReolen.dk og Netlydbog.dk
holder ikke ferie

Glædelig jul og godt nytår!

VETERAN- & YOUNGTIMERKLUB

Vil tilsluttes SdU
[KONTAKT] Sydslesvig Veteranbilog Youngtimerklub er en realitet.
På den stiftende generalforsamling i
begyndelsen af december besluttede de tilstedeværende 14 af i alt 19
medlemmer at danne klubben og
søge om optagelse i SdU.
Et sæt vedtægter rummende bl.a.
en passus om, at klubben skal gavne det danske mindretals arbejde i
Sydslesvig, blev vedtaget, og en bestyrelse valgt. Formand blev initiativtageren Jens-Søren Jess, næstformand Henrik Hansen og kasserer
Ebbe Paulsen, alle tre Flensborg.

Medlemmerne er enige om, at
klubben skal danne baggrund for 24 større arrangementer om året, f.
eks. deltagelse i de danske årsmøder i Sydslesvig.
Kontingentet blev sat tilpas lavt, så
ingen går fallit, idet medlemmerne i
forvejen har udgifter nok for at vedligeholde deres gamle biler, motorcykler og traktorer.
Kommunikationen kommer til at
foregå pr. nyhedsbrev og via facebook.
Et næste møde berammes til engang i marts.
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KEJTUM

ELKE SVENDSEN UDSTILLER

Det er den
19. i Kejtum;
lågens nummer er ikke til
at tage fejl af.
(Foto: privat)

Levende julekalender
[KONTAKT] Aktiv-Caféen Kejtum inviterer til "levende julekalender" i
samarbejde med den tyske menighed Kejtum/Tinnum.
Onsdag den 19. december kl. 18 åb-

nes kalenderlugen ved Kejtumhallen
med udendørs sang, fortælling,
æbleskiver og glögg/børneglög.
Tag varmt tøj på, kom og nyd en hyggelig time.

EGERNFØRDE & BYDELSDORF

Åbent (jule)hus
[KONTAKT] SSF Rendsborg-Egernførde holder åbent hus tirsdag den 18.
december
kl. 14.00-16.30 i Medborgerhuset i
Egernførde og onsdag den 19. december i Ejderhuset i Bydelsdorf
med kaffe, gløgg og æbleskiver.

Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag og en løs snak hen over bordet.
Dansk Sekretariat for RendsborgEgernførde ønsker god jul!
Gode julehilsener
fra Dorthe og Finja.

INNENMINISTER

Keine Alternative
für Minderheitenpolitik
[KONTAKT] Innenminister Andreas
Breitner plädiert für eine "Kultur der
Verschiedenheit". Sie eröffne dem
Zusammenleben neue Perspektiven,
trage zur Verständigung bei und bilde
die Grundlage für gegenseitigen Respekt und ein friedliches Nebeneinander, sagte er in einer Veranstaltung des Bundes Deutscher Nordschleswiger.
"Es gibt keine Alternative für eine aktive und erfolgreiche Minderheitenpolitik", sagte er:
"Der parteiübergreifende Konsens in
der Minderheitenpolitik ist in den
vergangenen Jahren nicht selbstverständlich gewesen. Für die Landesre-

gierung ist es von zentraler Bedeutung, dass dieses Einverständnis, das
über so viele Jahre das minderheitenpolitische Profil unseres Landes prägte, nun wieder gepflegt wird.
Wir sind überzeugt, dass gerade die
kulturelle Vielfalt das Leben der
Menschen befruchtet. Ob in
Nordschleswig oder in Südschleswig,
ob Minderheit oder Mehrheit - die
"Kultur der Verschiedenheit" eröffnet
dem Zusammenleben neue Perspektiven, trägt zur Verständigung bei und
bildet damit die Grundlage für gegenseitigen Respekt und ein friedliches Nebeneinander."

MINDERHEITENBEAUFTRAGTE

Sprachen in ihrer Vielfalt
untrennbar und prägend
miteinander verbunden
[KONTAKT] Die Minderheitenbeauftragte des Ministerpräsidenten, Renate Schnack hat die einzigartige Sprachenvielfalt im Kreis Nordfriesland
gewürdigt. "Friesisch, Plattdeutsch,
Dänisch, Sønderjysk und Hochdeutsch sind in dieser Region untrennbar und prägend miteinander
verbunden", sagte sie am 7. Dezember anlässlich der Preisverleihung
"Sprachenfreundliche Gemeinde" im
Husumer Kreishaus. Ausgezeichnet
wurden Vereine, Betriebe und Institutionen, die sich aktiv für die Sprachenvielfalt und Regionalkultur einsetzen.
"Hier existieren Sprachen, die älter
sind als das Staatsgebiet, in dem sie
heute noch gesprochen werden. Hier
erhalten sie aber den notwendigen
Schutz und staatliche Förderung",
sagte Schnack. In der Region seien
Kultur und Natur schon immer unzertrennbar miteinander verbunden.
Deshalb begrüßte die Minderheitenbeauftragte die ambitionierte Idee,
Sprachen aus der Sprachenvielfalt
Schleswig-Holsteins als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen.

Renate Schnack würdigte den Aktionsausschuss "Sprachenland Nordfriesland" für die Aktion, die die
sprachliche Vielfalt auch öffentlich
stärker ins Bewusstsein rücke.
Gleichzeitig ermunterte die Minderheitenbeauftragte alle Beteiligten,
diese Vielfalt zu bewahren.
Schnack kündigte an, dass die Landesregierung die Erfahrungen aus der
nordfriesischen Sprachenpolitik nutzen werde, wenn das Land demnächst eine neue aktive Sprachenpolitik für die Regional- und Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein
entwickele: "Diese Landesregierung
wird noch Maßstäbe setzen, wenn es
um eine aktive Sprachenpolitik gibt.
Schleswig-Holstein ist ein Mehrsprachenland. Unsere bundesweit einzigartige Sprachenvielfalt mit Deutsch,
Niederdeutsch, Dänisch, Friesisch,
Romanes und Sønderjysk (Südjütländisch) ist nicht nur ein unschätzbarer
kultureller Schatz, sondern kann
auch zur Profilierung des gesamten
Landes beitragen", so die Minderheitenbeauftragte.
stk

Åbningen af Elke Svendsens kunstudstilling i Slesvigs Kulturcentrum blev en stilfærdig begivenhed med en stor gæsteskare
fra nær og fjern. Her ses Elke midt i de over 50 billeder, t.h. kulturcentrets formand og med-initiativtager til udstillingen
Wolfgang Klockow, t.v. en af kunstvennerne, Wolfgang Hermann betragtende et smukt, blomsterrigt værk. (Fotos: Michael
Westphal)

Et liv i billeder
[KONTAKT] Det var på tide! Når
man som ældgammel ven i årevis har
prædiket, at NU må der da snart
komme en udstilling med alle de
mange malerier, som det stille kunstneriske sind har lavet i sit ellers så
bevægede liv, så er man glad, ja stolt,
når mange kunstkenderes og venners ønske endelig bliver til virkelighed.
Elke Svendsen sagde ja til en udstilling!
Det var som i sin tid med uforglemmelige Karl Heinz Clausen, også en
dansk-sydslesvigsk kunstmaler. I en
personlig samtale i sin tid sagde
Clausen, at han betragtede det som
en slags vovestykke at udstille sine
værker i hjemstavnsbyen. Det skete
også først i en sen alder, efter rosende resonnans i det fremmede bl.a. i
fornemme rammer i Frankrig, blev
Slesvig offentligt kendt med hans
enestående måde at præsentere det
idylliske gamle Slesvig på i billeder,
vel vidende at alt er forgængeligt. Nu
har han en fast plads i Slesvigs kulturliv, som i den seneste udgave af
"Schleswig Kultur", hvor han udførligt
og værdigt blev portrætteret af maleren Claus Vahle, og på Slesvighus og
andre SSF-institutioner, hvor man
kan se hans smukke Slesvig-motiver.
ELKE SVENDSEN TURDE
"Wer Elke nicht kennt, hat die Zeit
verpennt", kunne man sige lidt frækt.
Folk kender hende og hendes vittige
jargon. I sine anmærkninger om de
enkelte malerier skriver hun da typisk: "Køer på Danevirke". "De tilhørte bonden Hagge. Først sad jeg på
marken. Men det gik slet ikke. Det
nysgerrige kvæg savlede i mit hår og
på lærredet. Men kreaturer er altid
taknemmelige motiver." Eller teksten
til billedet "Hønsene": "Hühner sind
ein tolles Motiv. Nur, sie bewegen
sich in einer Tour, picken, kratzen,
gackern herum..."
På over 50 billeder gengiver hun et
væld af levende indtryk - i olie og pastel. De individuelle værker er sammensat efter emner i et langt galleri.
Slesvigs kulturcentrum, det ind imellem omstridte smukke borgerhus i
Lange Gade 6 (indgang til højre), er
kulturcentrums-foreningens hjemsted
og skulle gerne fortsætte med at være det. Byens finansielle og andre
problemer, også i aktuel samhæng
med teatrets uvisse fremtid, truer kulturlivet i Slesvig by.
For Elke Svendsens fernisering dannede huset en værdig ramme. Mange kulturbevidste mennesker var
kommet og oplevede en herlig aften.
"Kolibris" medlemmer Jürgen Augustin og dr. Detlef Hager krydrede begivenheden med åndsrige, tankevækkende bidrag. Og de tre jazzmusikere Iver Kersten, Gerhard Giese og

Dette billede er dybsindigere end
man formoder, skrev kunstneren på
udstillingsplakaten.

Hans-Dieter Roos underholdt med
svingende god jazz.
ALTID MALET, ALDRIG UDSTILLET
Formanden for Schleswig Kulturzentrum Wolfgang Klockow introducerede i Elke Svendsens bredt favnende
arbejde. "Hun har altid malet, men
aldrig udstillet". Han kom ind på
hendes udvikling som datter af en
kunstmaler, inspirationerne fra barndommens tid (hendes første maleri
"Marionette" var med i udstillingen),
og ægtefællen Jens Svendsens spirende indflydelse, en personlighed, der
satte sine spor på mange områder.
"Mal du bare, Elke. Jeg bekymrer mig
om det praktiske", sagde han til hende. I den periode, hvor begge havde
et hyr med helbredet, gennemgik Elke, ude ved Vesterhavet, et stadium
med abstrakt maleri. Hun malede råger og krager, igen og igen. Det hjalp
med at overvinde agression og sygdom, men de to blev alligevel senere
revet fra hinanden.
Skæbnens op og ned har hele livet
igennem præget denne aktive kvinde. Elskelig mor og bedstemor, trofast
ven med mange, talebegavet medlem af SSF Gottorp Amts amtsstyrelse, afholdt, mindst tresproget guide
(inkl. plattysk) i byens stab af turistførere, engageret men også kritisk
menneske med mange fixpunkter i
det sociale og kukturelle liv, vittig,
lidt kapriciøs, men altid inspirende.
Det mere stille i hendes sind finder

man i hendes billeder.
Det var kunstlæreren Anne PaysenPetersen, der betegnede Elke Svendsens billeder som herligt udtryk for
livsglæde, for usædvanlig kunst med
medrivende perspektiver.
Det eneste nøgenbillede i udstillingen betragter hun som udtryk for velvære, sol og skønhed.
Flere af værkerne genkendes af beskuerne: Søde katte, mutte køer,
frække høns, familiens afholdte
hund, farverige blomster og planter,
børnebørnene, alt malet med næsom
hånd, set af lysvågne øjne og med
humor, men ind imellem også med
et bedrøvet sind. Her åbenbares
stemninger.
Og også Hugo finder beskueren. Hugo var et unikum af en beostær, der
kunne tale, le og fløjte til manges fornøjelse. Han døde i en alder af 23 år.
Men hans yndlingssætning "Alles in
die Scheune" er stadig anvendt
blandt Hugos venner.
Elke Svendsens udstilling i "Schleswiger Kulturzentrum" kan besøges efter
henvendelse på telefon 04621
29707.
Johanna
RETTELSE
I udgaven sidste uge torsdag havde
KONTAKTredaktøren fejlagtigt tillagt
pastor Paul Møller æren af mundharmonika-spil, når Ansgar menighed i
Slesvig mødes. Det er ikke korrekt:
Mundharmonikaen spilles af 90-årige
Walter Petersen, Margrethegården.

Gensynsglæde og begejstring ved Elke Svendsen-udstillingens åbning forleden.
Døtrene Susanne og Yrsa, her sammen med en gammel ven Marbod Mauer, der
overraskende var kommet fra Karlsruhe (og nikkede genkendende til mange
motiver fra det tidligere Slesvig), og i forgrunden Elke holdende venskabelig
hånd hen over talerstolen med kulturcentrets formand Wolfgang Klockow,
mens vor anmelder i forgrunden t.h. ømt udtrykker sin glæde ved Elke og udstillingen.
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JUL I SYDSLESVIG 2012

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2012

Årbog som julehilsen
Restsalg: Julemærker med julekrybber
[KONTAKT] Der er stadig en restbeholdning af sydslesvigske julæemærker rundt omkring på SSFs sekretariater, så har man ikke sendt al sin julepost af sted endnu, kan det fortsat
nås at forskønne den med de flotte
julemærker.
SSFs Billedsamlingsudvalg er i år gået
nye veje med årets julemærke »Jul i
Sydslesvig 2012« for at knytte det så
tæt til selve julen som muligt, oplyser
formanden for SSFs billedsamlingsudvalg Erik Fredens.
Motiverne er julekrybber fra mange
forskellige lande. De stammer fra pastor Jørgen Holms private samling i
Læk, og fotografierne er taget af udvalgsmedlem Uwe Oldag.
Arket koster uændret 4 euro/ 30 kr.
og kan købes hhv. rekvireres på SSFs
sekretariater. Overskuddet går til SSFs
humanitære arbejde.

En julekrybbe er en model af scenen
omkring Jesu fødsel i en stald i Betlehem. I alle katolske lande, og i alle
katolske familier stiller man sådan en
model op til jul. Man kan sige, at julekrybben traditionelt har haft den
status i katolske hjem som juletræet
har i de protestantiske hjem. Men det
har også ændret sig de sidste 50 år. I
dag har mange katolikker et juletræ
og mange protestanter en julekrybbe.
I Danmark kom den første julekrybbe
som modelkarton i "Familie Journalen" i 1921.
De julekrybber, som er brugt til julemærkerne, er fra Peru, Nigeria, Italien, El Salvador, Etiopien, Bolivia, Malawi, Mexico, England og USA.

Jørgen Holm. (Foto: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Vil man bruge »Sydslesvigsk Årbog 2012 - Dansk virke i
grænselandet« som en informativ julehilsen til sine kære, er det på tide
at sikre sig et eksemplar på et af SSFs
sekretariater.
Årbogen, der produceres redaktionelt i SSFs regi og teknisk på Flensborg Avis, beretter traditionen tro fra
alle de dele af det danske mindretals
arbejde i Sydslesvig, der har villet bidrage med indlæg til årbogen. Den
fortæller om glæder men også om
problemer, om synliggørelse og om
holdninger i det danske mindretal i
Sydslesvig.
Sydslesvigsk Årbog 2012 er ligesom
dens 51 forgængere siden 1960 omend løbende relanceret - en solid
håndbog for alle, der ønsker at følge
med i udviklingen inden for danskheden i Sydslesvig.
Årbogens temaartikel er i år skrevet
af lektor dr. phil. Karen Margrethe
Pedersen, Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet,
om hvordan et nationalt mindretal i
Sydtyrol kan synliggøres på en interessant måde på noget så elementært
som en campingplads.
Sydslesvigsk Forenings formand Die-

ter Paul Küssner benytter spalteplads
til at fastholde interessante synspunkter om det danske mindretals aktuelle situation og fremtidsperspektiv.
Sydslesvigsk Årbog, der er illustreret
med mange farvebilleder fra årets
gang, indeholder arbejdsberetninger
fra de forskellige grene af det mangesidede danske og frisiske arbejde
samt den populære dagbog med den
vanligt detaljerede, kronologiske
oversigt over, hvad der hændte af
små og store mindretals-relevante
ting i året, der svandt.
Sidst men ikke mindst indeholder årbogen mindeord om fremtrædende
og knap så fremtrædende danske
sydslesvigere og Sydslesvig-venner i
kongeriget.
Sydslesvigsk Årbog 2012 er en del af
Sydslesvigsk Forenings og det danske
mindretals informationsarbejde. Den
er gratis og kan bestilles/afhentes på
Dansk Generalsekretariat i Flensborg,
telefon 0(049) 461 14408 120 hhv.
e-mail jette@syfo.de samt på alle
Sydslesvigsk Forenings sekretariater i
Sydslesvig.
Kan også læses som pdf-fil på
www.syfo.de under downloads.

GF VEJLE VESTEREGN

Forrygende aften med Zenobia
[KONTAKT] Trioen Zenobia gav en
både forrygende og stemningsfuld
grænselandskoncert i Kongernes Jelling en fredag i november.
Grænseforeningen for Vejle Vesteregn opdagede for 1½ år siden, at
trioen arbejdede på et nyt repertoire,
hvor grænselandet står i centrum. Ikke blot det fysiske grænseland, men
også grænselandet mellem flere musikgenrer. Det kan være mellem tango og folkemusik – mellem Carl Nielsen og gammel spillemandsmusik –
mellem højskolesang og revyviser.
Mette Kathrine Jensen spiller harmonika og fortolker musikken til Højskolesangbogens grænselandssange,
både dem, der direkte handler om
Sønderjylland og dem, der handler
om metafysiske grænser.
”Julies sprog”, skrevet i 1976 af Benny Holst, er en sådan sang, baseret
på folkemusikgenren. Den er skrevet
til forfatterens bedstemor som en
hyldest til den ældre generation,
hvortil der nemt opstår grænser, hvis
deres samfundsindsats glemmes af
de yngre.
I Grænseforeningens egen sang ”Stenen slår smut”, sang Louise om
grænser, der brydes ned i den globaliserede verden, og om gensidig påvirkning, når ringene i vandet slår til-

Trioen Zenobia. Til hver sang eller
musiknummer kom en elegant introduktion. Her er det Charlotte Støjbergs tur. (Fotos: Mogens Bach, Egtved)

bage mod Danmark. For blot at nævne nogle af grænselandssangene, der
blev afbrudt af folkemusik-kompositioner.
Trioen søger gerne ud i Europa efter
folkemusik, som de omsætter og supplerede med en forrygende merzurke fra ”Niels Malers nodebog” og
polka fra Carl Nielsens far, der var
spillemand.
Louise Støjbergs sang er bedårende –
helt suveræn. Hun elsker at synge de
danske sange og er uddannet på Det
Rytmiske Musikkonservatorium i København med sang som hovedfag.
Charlotte Støjberg akkompagnerer
på piano udover, at hun virtuost leger hen over tangenterne i sine elskede tangomelodier. Hun er
cand.mag. i musikvidenskab fra Aalborg Universitet og har studeret tango i Argentina.

De tre kunstnere mødte hinanden,
da de gik i Egtved Musikskole, hvor
Mette Kathrine Jensen spillede harmonika. I 2007 blev hun færdig på
Konservatoriets folkemusiklinje i
Odense og er konstant på jagt efter
ny ældre folkemusik. Samme år dannede de trioen Zenobia.
Det blev en vellykket grænseforeningsaften, hvor musik og sang var i
højsædet – og det blev også til en enkelt fællessang: ”Jeg ved en lærkerede”.
Kirsten Rykind-Eriksen,
formand,
GF Vejle Vesteregn

Udover at synge helt bedårende spillede Louise også på guitar. Her - sammen
med Mette Kathrine - gælder det kompositionen ”Barsø”.

