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SSFs FORMAND PÅ SSFs LANDSMØDE

SYDTØNDER

Ejdersted
[KONTAKT] SSF får ny medarbejder på sekretariatet
og lejrskolen på Skipperhuset i Tønning: Kerstin
Pauls tiltræder 1. januar som Jette Jochimsens efter-
følger. (Foto: Peter Hansen)

25 år
[KONTAKT] Slesvig Folkekor markerede sit 25 års
jubilæum med en hyggelig sammenkomst. (Foto:
Bernd Bossemeier)

Tilbud
[KONTAKT] Også i rest-november inkl. 1. decem-
ber har Flensborg-menighederne en række gode til-
bud. KIRKESIDEN ser nærmere på det forestående
bispevalg.

[KONTAKT] Efter et kontaktin-
tensivt landsmøde i Husum i lør-
dags bærer også denne uge
præg af det for det danske min-
dretal så essentielle og for dan-
skernes kendskab til os så afgø-
rende kontaktarbejde på to om-
råder:
i dag, torsdag tager en stor syd-
slesvigsk delegation på »folke-
tingstur« til København, hvor
modtagelsen hos Folketingets
præsidium og et informations-
besøg hos fagforbundet LO er to
af flere væsentlige program-
punkter.
Og ligeledes i dag indleder de
første 50 af 550 deltagere i de
danske teaterforeningers teater-
seminar i Flensborg fredag-søn-
dag deres visit syd for grænsen
ved at tage imod SSFs tilbud om
en Sydslesvig-dag med Danevir-
ke Museum, Jaruplund Højskole
og A.P. Møller Skolen som cen-
trale besøgspunkter.
Ikke blot bidrager begge arran-
gementer til de danske sydsles-
vigeres øgede forståelse af den
aktuelle politiske og kulturelle
situation i Danmark, også de
danskere, vi kommer i berøring
med, får noget med hjem ud
over det rent faglige: Nemlig
den for os ganske naturlige

holdning, at vi er en del af det
danske folk.
At gentage dette for os så såre
selvfølgelige udsagn højt er
øjensynligt en nødvendighed, ik-
ke mindst når man følger den
p.t. verserende læserbrevsdebat
i JyskeVestkysten, hvor en bib-
liotekar fra Esbjerg efterlyser en
nutidig begrundelse for, at den
danske stat fortsat skal støtte et
"såkaldt" dansk mindretal i Syd-
slesvig, når nu der er brug for
midler alle mulige steder i Dan-
mark.
Selvsagt er der blevet svaret på
disse læserbreve, og ligeledes
naturligvis skal informationsar-
bejdet om det danske mindretal
i Danmark - og også sydpå - in-
tensiveres. Og det arbejdes der
på. Men den allerbedste forstå-
else opnås stadig gennem den
personlige kontakt. Den er tids-
og ressourcekrævende, men
den er effektiv.
Og det vil den også være i den-
ne uge, både i mødet med be-
slutningstagere på og omkring
Christiansborg og på Danmarks
Teaterforeningers teaterseminar
i Campushallen i Flensborg -
især også på Sydslesvig-dagen i
dag.

SYDSLESVIGSK FORENING

Intensivt
kontaktarbejde

Anke Spoorendonk i Vestre næste torsdag.

[KONTAKT] SSF Sydtønder indbyder
alle interesserede til amtsforedrag
med minister Anke Spoorendonk
(SSW) torsdag den 22. november 

kl. 19 i Vestre Skov-
kro. Anke Spooren-
donk fortæller om
den første tid som
minister, de nye erfa-
ringer hun har gjort
og de spændende
første måneder.

Der serveres stuvede kartofler og fri-
kadeller. Entreen er sat til 12,50 eu-
ro. Drikkevarer til maden er med i
prisen, derefter købes drikkevarer for
egen regning. 
Arrangementet finder sted i samar-
bejde med Tønder Amts Grænsefor-
ening; der er plads til maks. 
150 gæster. Tilmelding til Dansk Sek-
retariat Sydtønder på tlf. 04661/2755
eller til GF Tønder Amt, Jens An-
dresen, på tlf. 74 83 53 60.

Foredrag med Anke

Medlemmerne bør
leve op til forpligtelsen
[KONTAKT] I sin formandsberetning
på landsmødet i lørdags i Husum
pointerede SSFs formand, at det po-
litiske Danmark lykkeligvis ikke har
glemt det danske mindretal. Den for-
pligtelse, som det indebærer, forsø-
ger SSF at leve op til. Vigtigt er, at
medlemmerne lever op til deres
danskhed og kontakten med dan-
skerne i Danmark, sagde han, orga-
nisationen kan kun levere rammerne.
Han genfremsatte ideen med en in-
tegrationspolitik for nye medlemmer,
men sagde også, at disses bevidste
medleven i sprog og kultur er en
nødvendighed, og at der er brug for
et ungt program for eksempel for de
unge forældre til børn i dansk skole
og børnehave.
Henvisende til en række færdige for-
samlingshusprojekter i Sydslesvig sag-
de Dieter Küssner, at det gavner mel-
lemfolkeligheden i grænselandet, at
flertalsbefolkningen kan møde ”os
sydslesvigere i vor egen verden, vore
forsamlingshuse”.
SSFs formand beklagede, at det hal-
ter med den folkelige opbakning til
mindretallet i Danmark, men han
understregede, at ”vi er danske og en
del af det danske folk. Sammen med
Grønland og Færøerne gør vi Dan-
mark større”. Og relationerne mel-
lem Danmark og Sydslesvig er inbe-
grebet på en tidssvarende og forbil-
ledlig dansk mindretalspolitik.

Küssner nævnte, at der er et stort op-
lysningsbehov i Danmark, hvorfor
mindretallet er på vej med at inve-
stere i en journalistisk oplysningsind-
sats mod nord og mod syd.
Henvisende til mødet i Kontaktudval-
get i Berlin for få dage siden fortalte
SSFs formand, at man nu vil etablere
en samtalekreds mellem forbundet
og de mindretalsrelaterede delstater,
hvor de mindretalspolitiske udfor-
dringer i relation til den tyske fødera-
lisme skal registreres og siden drøftes.
Samtalekredsen er lagt i hænderne
på den slesvig-holstenske mindretals-
kommitterede Renate Schnack.

Formanden afrundede sin mundtlige
beretning ved at henvise til SSFs og
mindretalsunionens FUEFs fælles
projekt Mindretallenes Hus i Flens-
borg. Det placeres i en region, hvor
”tolerance ikke mere er utopi”, som
en deltager i et internationalt min-
dretalsseminar på forskningsinstitut-
tet ECMI i Flensborg havde udtrykt
det.
141 af de 147 stemmeberettigede
godkendte siden formandens beret-
ning.
Mere fra landsmødet på de næste
KONTAKTsider. 

SSFs formand Dieter Paul Küssner på landsmødets talerstol med Husumhus´
friserflag i baggrunden.

I SSFs landsmøde deltog traditionen tro ikke blot en lang række gæster udefra men også repræsentanter for de andre
danske organisationer i Sydslesvig; her Anke Spoorendonk og Elke Putzer fra SSWs landsstyrelse plus Otto Putzer.

En stærk fortælling
[KONTAKT] Efter at have spillet Cla-
ras Krig på Flensborghus sidst i okto-
ber spiller Teatret Møllen stykket på
Slesvighus i Slesvig i aften, torsdag kl.
19.30.
SSF kan kun anbefale flere at dukke
op: Ikke kun er den nye flotte teater-
sal på Slesvighus en oplevelse i sig
selv. Også stykket er tankevækkende
og velspillet.
Claras Krig er en fortælling om en
15-årig piges enestående kamp for at
overleve nazisternes jødeforfølgelser i
skjul i en krybekælder, og om hendes
to år yngre søster og hendes far og
mor. Clara førte dagbog i de næsten
to år, hun tilbragte i kælderen.

Samtidig er det en fortælling om en
redningsmand, der både overrasker
og overraskes af virkeligheden. 
En redningsmand, der mod alle odds
er i stand til at handle og gå imod
strømmen.

En stærk historie, der underholder,
forbavser og giver stof til eftertanke.
Forfatter: Clara Kramer - manus, in-
struktion og scenografi: Gitte Kath.
Stykket varer 5 kvarter uden pause 
www.teatretmoellen.dk 

De fem medvirkende i Claras Krig:
Ole Sørensen, Janus Kim Elsig og Ma-
rie Vestergård Jacobsen samt musiker-
ne Rasmus Steenberg og Lars Rød-
broe. (Foto: Søren H. Godtkjær)
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Ingrid Thomsen t.h. blev hædret med Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris 2012. I
m. fondens formand Niels Henriksen, t.v. SSFs formand Dieter Paul Küssner.

[KONTAKT] På SSFs landsmøde fik
Ingrid Thomsen, Slesvig, tildelt
Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris
2012 af Oberst H. Parkovs Minde-
fonds formand Niels Henriksen.
Efter krigen stiftede Ingrid Thomsen
bekendtskab med det danske, som
hun straks gik op i med liv og sjæl.
Især engagerede hun sig i SSFs basis-
arbejde. Hun blev tidligt bestyrelses-
medlem i distrikt Centrum i Slesvig,
var i en lang årrække distriktets for-
mand og som så delegeret både til
amtsgeneralforsamlingen og lands-
mødet.
I hendes indre gemmer der sig en
dybt følsom, forstående psyke, der
når den udfolder sig, kan gøre hende
til kvinden, der kæmper for sine
synspunkter - venner eller ej. F.eks.
redningen af Slesvighus. 
Og også fusionen af distrikt Centrum

med Nord var hun egentlig imod,
men mange grunde talte for, og det
indså hun så også, at der ingen vej
var udenom.
Til Ingrid Thomsen facetterede liv
hører også ud over hendes engage-
ment i SSF en ubrydelig kærlighed til
Flensborg Avis. 
Den samlede hun annoncer og tips
for, og før den tid til Südschleswigs-
che Heimatzeitung, der siden blev
en del af Flensborg Avis.
Igennem mange år stod hun ene
kvinde, hjulpet af venner, for redak-
tion af, annoncer i og distribution af
SL-Kurier, et månedsblad for Slesvig
og opland. Også den udkom natur-
ligvis på Flensborg Avis-forlaget.
Hun tog bevæget mod hædersbevis-
ningen og afsluttede takketalen med
ordene: "Jeg stoler på de unge, jeg
stoler på fremtiden - og på SSF«.

16.
SSF: Jazzkoncert med Rødekro Jazz i Medborgerhuset, Egernførde kl. 20
SdU: Maraton-nat for de 11-13 årige på Slesvig Fritidshjem kl. 19-07
Flensborg SSF-distrikt Nord: Besøg på bryggeriet (IKKE værftet!) kl. 10
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Tønnsenhuset kl. 19.30
HKUF: Generalforsamling på skolen kl. 19.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Munkbrarup: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
Læk ældreklub: Spisning i klublokalet ved pensionistboligerne kl. 17
Kær Herred UF: Julefrokost med livemusik i Kirkevang kl. 19
SSF-distrikt Kiel-Pries: Spil i Christianshus
Gottorp-Skolen, Slesvig: Lotto på skolen kl. 19
17.
SdU: Introduktion til spillet bowls på Cornelius Hansen-Skolen, Flensborg kl. 14-17
Symfonikoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester, Flensburger Bach-Chor og Sympho-
nischer Chor Hamburg i Tyske Hus, Flensborg kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Besøg på Søfartsmuseet kl. 14
SSF-distrikt Sørup: Film ”Far til fire – tilbage til naturen” på skolen kl. 16-18
SSF-distrikt Lyksborg: Tur til koncerten med Sønderjyllands Symfoniorkester i Tyske Hus i
Flensborg kl. 20
De danske foreninger og institutioner i Læk og omegn: Julebasar på skolen kl. 11-17
SSF-distrikt Moldened: Patchworkkursus i forsamlingshuset 17.-18.11.
18.
SdU: Gløgg-petanque på Tarup UFs baner kl. 13-18
19.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
20.
De danske menigheder i Flensborg: Babysalmesang i Harreslev Danske Kirke kl. 9.30
De danske menigheder i Flensborg: Morgenmad og –sang i Sct. Jørgen Kirke kl. 9.30
SSF: Hovedstyrelsesmøde på Flensborghus kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Flensborg SSF-distrikt Nord: Møde med Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen og Mørvig: Bingo på Jens Jessen-Skolen kl. 20
Harreslev Kvindeforening: Julehygge med lotto på skolen kl. 19
Lyksborg Kvindeforening: Hygge med adventshistorier og sange på skolen kl. 15.30
SSF-distrikt Vanderup: Sangaften med Kirsten og Erich Rettig på skolen kl. 20
De danske foreninger i Agtrup: Lotto i forsamlingshuset kl. 19.30
Aventoft pastorat: Sangaften i menighedshuset kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Jubilarkaffe på Slesvighus kl. 14-18.30
SSF-distrikt Skovby: Dansk-kursus for begyndere i Hærvejshuset kl. 19.30-21
SSF-distrikt Kappel: Hobby i kirkesalen på Kaj Munk-Skolen kl. 15
21.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Sønderløgum Kvindeforening: Hygge i Bavnehøjskolen kl. 14.30
Slesvig Menighedspleje: Møde i Ansgarsalen kl. 14.30
22.
SSFs Humanitære Udvalg: Seniordans med Signe Andersen på Flensborghus kl. 14.30
Borgerforeningen: Grønkål og DR-foredrag med generaldirektør Maria Rørbye Rønn og In-
ger Bach i Restaurant Borgerforeningen kl. 19
SSF-distrikt Store Solt: Bogbus ved Møllebro Forsamlingshus kl. 15.15
YDUN: Julegaveværksted i Skovlund Forsamlingshus kl. 15.30-18
SSF Sydtønder og Tønder Amts GF: Stuvede kartofler og frikadeller med Anke Spoorendonk
i Vestre Skovkro kl. 19
SSF-distrikt Sønderløgum: Madlavningskursus kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg-Bydelstorp: Lotto i Ejderhuset
SSF-distrikt Egernførde: Foredrag med Hubert Mainzer om ”Die Wikinger” i Medborgerhu-
set kl. 19.30
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Juleshoppingtur til Kolding
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15-17

I arbejdstøjet: SSFs forretningsudvalg. Formand Dieter Paul Küssner 3.f.h., Anne Mette Jensen 2.f.v., der afløses af Gitte
Hougaard-Werner som 1. bisidder. 1. næstformand Jon Hardon Hansen i m. blev genvalgt. 2. næstformand Franz Dittrich
3.f.v. og 2. bisidder Sten Schröder t.v. stod ikke på valg i år. T.h. generalsekretær Jens A. Christiansen. Mødelederen, SSWs
landssekretær Martin Lorenzen 2.f.h.

Stående ovationer på SSFs landsmøde
til afgåede teater- og koncertudvalg-

sformand Karin Goos (med blomster-
ne). Ved hendes side: efterfølgeren

Hauke Paulsen.

Gaby Böttinger t.h., sekretær på
Dansk Generalsekretariat, fik overrakt
Danmarks-Samfundets guldnål for
hendes utrættelige formidlingsarbejde
mellem Sydslesvig og Danmarks-Sam-
fundet. Oveni var der knus og kram
fra DS-formand Nils Ole Kajhøj.

Valgene gav en del nyvalg
[KONTAKT] Formand Dieter Paul
Küssner stod ikke på valg i år på SSFs
landsmøde i lørdags i Husum.
Det gjorde 1. næstformand Jon Har-
don Hansen til gengæld, og han fik
uden modkandidat 133 jastemmer af
137 mulige.
Som Anne Mette Jensens efterfølger
som 1. bisidder valgtes Gitte Houga-
ard-Werner egentlig ret overraskende
med 89 stemmer. Hendes i grunden
favoriserede modkandidat Udo Jes-
sen fik 40 stemmer.
Førstesuppleanten Tatjana Mahmens
valgtes enstemmigt, mens Kirsten
Tychsen Hansen og Fred Witt begge
ville være andensuppleant. Kirsten
fik 95, Fred 36 stemmer.
Den nye formand for teater- og kon-
certudvalget og dermed Karin Goos´

efterfølger blev valgt enstemmigt: ud-
valgsmedlem Hauke Paulsen.
De nye medlemmer af udvalget er
Christiane Bodenhagen (110 stem-
mer), Tine Bruun Jørgensen (109) og
Kelly Bieck (96). Genvalgte Lene Lass
fik 106 stemmer. Med 84 stemmer
klarede Ellen Schütt ikke skærene.
De fratrådte medlemmer Karin Goos
og Anders Schaltz Andersen fik den
nye formands tak for 18 hhv. 29 års
medlemskab af udvalget.
Den nye formand for kulturudvalget
og dermed som Ingwer Roosts efter-
følger, udvalgsmedlem Bjørn Eges-
kjold blev ligeledes valgt enstemmigt.
Medlemmerne Eberhard von Oettin-
gen og Knud Ramm Mikkelsen gen-
valgtes med 107 hhv. 108 stemmer.
Nyvalgt blev Kirsten Vognsen-Weiss

med 99 stemmer og Begitte Heupel
med 95 stemmer. Kandidat Arne Sø-
rensen opnåede ikke valg med 68
stemmer.
Også her fik de fratrådte udvalg-
smedlemmer tak for engagement af
den nye udvalgsformand.
Årsmødeudvalget genvalgtes enstem-
migt med Gitte Hougaard-Werner
som formand og medlemmerne
Christiane Christiansen, Erik Jensen,
Hans Heinrich Johannsen og Fred
Witt.

LANDSMØDET 2013
SSFs landsmøde 2013 finder sted lør-
dag den 9. november.
Medlemskontingentet blev der ikke
ændret ved.

Årtiers engagement blev
påskønnet
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SSFs landsmøde i lørdags blev indledt med korsang ved 46 unge medlemmer af Ejderskolens kor fra Rendsborg.

Oprigtige hilsner
[KONTAKT] Med SSWs landssekre-
tær Martin Lorenzen som ordstyrer
afviklede det danske mindretals kul-
turelle hovedorganisation, Sydsles-
vigsk Forening sit ordinære landsmø-
de i lørdags i Husum.
Optakten dannede sang fra de 46
medlemmer af Ejderskolens kor fra
Rendsborg (elever fra 3.-8. klasse)
under ledelse af Bente Lange. Fuld-
talligt er koret oppe på imponerende
52 medlemmer.
Den danske regerings hilsen blev
overbragt af generalkonsul Henrik
Becker-Christensen, der så frem til,
at de danske skoler ligestilles med de
tyske i Slesvig-Holsten, når delstaten
Slesvig-Holstens budget for næste år

er faldet på plads.
Ministerpræsidentens mindretals-
kommitterede Renate Schnack tak-
kede for det danske mindretals soli-
daritet med sinti & roma, der forfat-
ningssikres i delstaten ved landdags-
beslutning i disse dage.
DFs Søren Krarup understregede, at
partiet trods en til tider vis uenighed
med nogle fremtrædende sydslesvi-
gere naturligvis støtter det danske
mindretal.
Grænseforeningens 1. næstformand
Jens Andresen fremhævede den
overordnede enighed mellem Græn-
seforeningen og det danske mindre-
tal trods til tider divergerende me-
ninger. Han appellerede til sydslesvi-

gerne om at meddele danskerne de
danske sydslesvigeres motiver for at
være danske. Henvisninger til histori-
en er ikke mere nok i dag, mente
han.
Nils Ole Kajhøj, formand for Dan-
marks-Samfundet – dem der over-
rækker flag og faner - kombinerede
sin hilsen med at overrække forenin-
gens guldnål til sekretær på Dansk
Generalsekretariat, Gaby Böttinger
for hendes indsats som mellemled
mellem foreningen og de danske or-
ganisationer og institutioner i Syd-
slesvig.
En stor ros til de danske sydslesvige-
res flotte arbejde kom formanden for
Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945,

Helge Moosmann med.
Kim Andersen MF (V) fra Sydslesvig-
udvalget understregede i sin hilsen,
at Folketingets Sydslesvigudvalg med
projektmidlerne i år vil støtte projek-
ter, der har med informationsformid-
ling nordpå at gøre.
Claus Jørn Jensen, Grænseforenin-
gens konsulent, kunne nævne, at der
i denne uge er 99 familier, 1800 ele-
ver og 300 lærere, der har fået mere
at vide om Sydslesvig. Ikke mindst
elevudvekslings-projektet bad han
landsmødets delegerede og gæster
om at støtte.

[KONTAKT] Flensborg-menighederne
har også i november en række gode
tilbud til alle:
TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 10
Baby-salmesang i Harreslev danske
Kirke, Berghofstr. 10, 
Harreslev, ved pastor Susanne Bram-
sen Böll.
FREDAG DEN 23 . NOVEMBER KL. 18
Spaghettigudstjeneste i Sct. Hans,
Kappelner Str. 38. 
En gudstjeneste for børn, deres foræl-
dre og bedsteforældre fulgt af fælles
aftensmad.
LØRDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 9.30
Højskoledage/Teologi for alle på Vals-
bølhus, Kirchenweg 16, 
Valsbøl.
3 foredrag om Konstantinopel: Den-
ne gang en rejseberetning fra det 6.
århundrede, en indføring i Islam og i
byzantinsk kunst.
TORSDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 17
Aftensang i Ansgar Kirke, Apenrader
Str. 25. Efterfølgende traktement og
kort foredrag i menighedshuset.
Finn Egeris Petersen fortæller om at
leve i Paris. Katolsk betragtet.
LØRDAG DEN 1. DECEMBER KL. 16
Koncert i Ansgar Kirke, Apenrader
Str. 25.
Torsdagskorets traditionelle advent-
skoncert lige før 1. advent. Bl.a. jule-
musik af Benjamin Britten.

November-
tilbud

Sydslesvig-ting
bør forberedes
[KONTAKT] Delegeret Uwe
Ehrich havde bedt om at få
sat det forberedende arbejde
til et Sydslesvig-ting på dags-
ordenen til SSFs landsmøde i
lørdags. Forslaget mundede
ud i en formulering gående
ud på, at SSFs ledelse bemyn-
diges til at foreslå Samrådet,

at der dannes et udvalg be-
stående af almindelige med-
lemmer fra de berørte organi-
sationer med det kommisso-
rium at udarbejde forslag til
etablering af et Sydslesvig-
ting.
76 delegerede stemte ja, 47
stemte nej.

1 ark med 32 mærker
30 kr. / 4 EUR

Julemærkesalgets overskud 
anvendes til Sydslesvigsk 
Forenings humanitære
arbejde i landsdelen.

2012
JUL I SYDSLESVIG

Julemærket fra Sydslesvig

Kan købes NU!
Nærmere informationer: 
tlf. +49 461 14408-123, 
tlf. +49 461 14408-124,
tlf. +49 461 14408-0

  JUL I SYDSLESVIG 2012  

Julemærkesalgets overskud anvendes til Sydslesvigsk Forenings humanitære arbejde i landsdelen.

Julekrybber fra hele verden. Jørgen Holms samling. Fotograf: Uwe Oldag.
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I bedste Højlunds Forsamlingshus-stil fik næstformand Jon Hardon Hansen folk i salen i tale, her FU-kandidat Udo Jessen
fra Gottorp amt. 

Gøre tingene sammen lokalt
[KONTAKT] SSFs 1. næstformand Jon
Hardon Hansen stod for et dagsor-
denspunkt om emnet »integrations-
politik« på SSFs landsmøde i lørdags,
og han formåede i bedste Højlund
Forsamlingshus-stil ved at gå rundt
med mikrofonen i salen på Hu-
sumhus at få flere i tale.
Hans indledende indlæg mundede
ud i en række mulige punkter for
øget integration af f.eks. unge foræl-
dre fra Skoleforeningen i SSF: Skole-
foreningens ”kyllingskurser” for nye
lærere kunne danne forbillede for til-
svarende kurser for unge forældre.

Lokalt kunne man etablere ”føl”-ord-
ninger. Danskkurser kunne suppleres
med intensive weekendkurser. Hver-
vearbejdet bør fortsættes og udbyg-
ges. Flensborg Avis bør opprioriteres
som daglig informant i hjemmene,
suppleret af Mindretalsmagasinet og
dansk radio/tv. For ikke at glemme
øget brug af de sociale medier.
I debatten bagefter blev der - ud
over at det blev foreslået at kalde ar-
bejdet for inklusionsarbejde – frem-
hævet, at det er vigtigt, at SSF, børne-
haven og skolen lokalt gør tingene
sammen. Det fungerer fint allerede

mange steder, men altså ikke overalt.
Gamle forældre kunne tænkes at
fungere som guider for unge foræl-
dre. Og at der bør bydes personligt
velkommen til nye medlemmer i di-
strikterne.
Der blev beklaget, at den tyske data-
beskyttelse ikke er specielt mindre-
talsvenlig. Således har distrikter uden
egen skole og børnehave ingen chan-
ce for at få navne og adresser på for-
ældre, der bor i distriktet men har
børn gående i en skole andetsteds.

SSF

[KONTAKT] SSF-distrikt Flensborg
Nords besøg på værftet i morgen,
fredag er blevet aflyst. I stedet tilby-
des et besøg på bryggeriet med
mødested ved hovedindgangen kl.
10. Interesserede kan endnu i dag
tilmelde sig hos Preben K. Mogen-
sen, tlf. 0461-43376.

SSF FLENSBORG
NORD

Værftbesøg aflyst
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HADERSLEV STIFT

DE FEM BISPEKANDIDATER

Bispevalg og kandidater
[KIRKESIDEN] Biskop over Haderslev
Stift gennem 13 år, Niels Henrik
Arendt træder tilbage med udgangen
af februar 2013. Det medfører, at
menighedsråd og præster i Haderslev
Stift skal vælge ny biskop. Der har
netop været menighedsrådsvalg i Ha-
derslev Stift, og biskop Niels Henrik
Arendt vurderer, at et bispevalg vil
være en fin første opgave for de nye

menighedsråd, der begynder deres
arbejde den 2. december.
Det forventes at Kirkeministeriet ud-
skriver bispevalget den 3. december
og at stillerlisterne skal være klar om-
kring den 25. januar. 

FØRSTE SKIDT I VALGKAMPEN
For at være bispekandidat kræver det
mellem 75 og 150 stillere. Det vil si-

ge, at mindst 75, enten præster, me-
nighedsrådsmedlemmer eller repræ-
sentanter for valgmenigheder i Ha-
derslev Stift skriver under på, at de
står bag én kandidat. Menigheds-
rådsmedlemmer og præster under
Danske Sømands- og Udlandskirker
(DSUK) må desværre ikke være stille-
re i denne omgang.
Når kandidaterne er fundet, går valg-

kampen i gang med møder og debat-
aftener. 
Ved selve valget er det ligeledes præ-
ster og menighedsrådsmedlemmer,
der er stemmeberettigede. Opnår én
kandidat mere end halvdelen af alle
stemmerne, er vedkommende direk-
te valgt. Hvis ikke, er der valg mel-
lem de to kandidater, der har fået
flest stemmer. Hvis de to kandidater

her får lige mange stemmer, er det
kirkeministeren, der bestemmer,
hvem den nye biskop skal være.
Kirkesiden præsenterer her de fem
kandidater, som har taget imod op-
fordringen til at lade sig vælge.

Viggo Jacobsen

sognepræst i Skørringe, Tirsted,
Hillested, Vejleby sogne, Lolland–
Falster Stift.

Jeg er 41 år, allerede grå i toppen,
men mit kristne håb er fremdeles ly-
segrønt. Gift med min ungdoms hu-
stru og far til tre. I 1999 blev jeg teo-
logisk kandidat og samme år sogne-
præst på Sydlolland. Her har jeg lige
siden virket som Vor Herres lokale
stik-i-rend-dreng og i øvrigt udført
forskellige opgaver på stiftsplan.
Ydermere har jeg talt og skrevet i lan-
ge baner om kirkelige og teologiske
spørgsmål, undervist og vist hen til

kilden. Glad, om mine ord kan tjene
Ordet ovenfra. Også udvalgs- og be-
styrelsesarbejde har fyldt kalenderen,
og møder, både de store og de små,
har gjort klogere på livet. Jeg mener
således at være velbefaren i folkekir-
ken, velprøvet i præstegerningen og
velforankret i evangeliets glade bud-
skab.
www.bachernybiskopihaderlsev.dk

Jesper Bacher.

præst ved Helligåndskirken, Flens-
borg, DKS, Haderslev Stift.

Jacob Ørsted er født 1967 og opvok-
set i København, hvorfra han også er
blevet teologisk kandidat. Han er
præst ved Helligåndskirken i Flens-
borg, hvortil han blev kaldet i 2002.
Har tidligere studeret engelsk og øko-
nomi i Oxford og udført frivilligt ar-
bejde på københavnske væresteder.
Sideløbende med embedet i Flens-
borg har han siddet i bestyrelsen for
MBU, Kirkerådet for Dansk Kirke i
Sydslesvig og været tovholder for teo-
logisk arbejdsgruppe i Haderslev stift.

Er for tiden næstformand  i Dansk
Sundhedstjeneste i Sydslesvig og an-
svarshavende redaktør af Kirkesiden i
Flensborg Avis.
Holder blandt andet foredrag om Jo-
hannes Jørgens stormfulde vej til ka-
tolicismen, Kristen kunst og symboler
samt Danske forfattere i Rom. Og
blogger på Kristeligt Dagblads elek-
troniske avis.
Gift med madskribent Louise Ørsted
og far til Alberte, Adam og Amalie.
Præsentationsvideo på YouTube un-
der Jacob Ørsted.
www.jacob-ørsted.dk/

JACOB
ØRSTED

Jacob Ørsted.

valgmenighedspræst i Holstebro valg-
menighed, Viborg Stift: "Frihed til for-
skellighed".

Jeg er født i 1957 i Tolne i Vendsyssel
og er historisk sproglig student fra
Hjørring Gymnasium i 1977. I 1986
blev jeg teologisk kandidat fra Aarhus
Universitet og har desuden bifagseks-
amen i kristendom. Fra 1987 til 1998
sognepræst i Dalum Sogn, Fyens Stift,
fra 1998 til 2005 forstander på Rys-
linge Højskole, fra 2005 valgmenig-
hedspræst i Holstebro.
Foruden at være foredragsholder fra

1987 og skribent til afhandlinger og
tidsskrifter har jeg undervist i både
den kirkelige og den folkelige verden.
Jeg er i øjeblikket næstformand i Den
Danske Præsteforenings Hovedbesty-
relse, medlem af repræsentantskabet
for Kristeligt Dagblad og Askov Høj-
skole og bestyrelsesmedlem i Reli-
gionspædagogisk Center m.m.
Jeg har været gift med Karen Ejstrup
Hedegaard siden 1986, og vi har to
sønner, Anders og Rasmus på 20 og
18.
www.bispevalghaderslev.dk

PETER
HEDEGAARD

Peter Hedegaard.

JESPER
BACHER

sognepræst Løgumkloster, Ribe Stift.

Født i 1963. Uddannet i musikviden-
skab og teologi ved Aarhus universi-
tet, siden sognepræst og provst i
Skørping i Himmerland, underviser
på Pastoralseminariet i Aarhus i sal-
melære og liturgi, lektor ved præ-
steuddannelsen, sognepræst i Thisted
og nu i Løgumkloster. Frivillige hverv:
Jeg har været formand for Folkekir-
kens Mission, medlem af styrelsen i
Folkekirkens Nødhjælp, Grundtvigsk
Forum, Forum Musik og Teologi, og
er nu formand for Folkekirkens Ung-
domskor. Siden 2007 har jeg været

censor på de teologiske uddannelser
i Praktisk Teologi og Dogmatik. Des-
uden holder jeg foredrag og skriver
om bl.a. H.C. Andersen, salmer og
sange, gudstjenesteliv og teologiske
og etiske emner.
Jeg er gift med Henrik Svane og har 6
børn i alderen 26-12 år.
www.bispevalg2013.dk

MARIANNE
CHRISTIANSEN

Marianne Christiansen.

sognepræst i Jyllinge; Roskilde Stift.

Kaj Bollmann er opvokset på Als med
familie både nord og syd for Kongeå-
en. Student fra Sønderborg Statsskole
og teolog fra Århus Universitet. Han
har været præst i Aabyhøj og Køben-
havn NV, generalsekretær i Kirkefon-
det i 15 år og er nu sognepræst i Jyl-
linge ved Roskilde Fjord. Han har
bl.a. været medlem af Præsteforenin-
gens bestyrelse og Udvalget om fol-
kekirkens lokale økonomi (Den grøn-
ne Betænkning). Han har holdt fore-
drag over hele landet og skrevet man-
ge bøger og artikler om kirkelige em-

ner, bl.a. skrevet debatbogen ”Kirke
til tiden”.
Kaj Bollmann er gift med Nathalie.
De har 4 børn, der alle er flyttet
hjemmefra.
www.haderslevbispevalg.dk

Kaj Bollmann.

KAJ
BOLLMANN
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KONCERTER

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

FLENSBORG AMT

STORE VI

KOBBERMØLLE

SLESVIG

LÆK

EGERNFØRDE

JUBILÆUM

BEETHOVENs MESTERVÆRK

HUSUM

SSF

EJDERSTED

[KONTAKT] SSF Flensborg amts to
busser den 1. december vanen tro
ruller mod en dansk juleby, er der
stadig ledige pladser. I år er det År-
hus, der er målet. Den Gamle By
oser af god gammeldags julehygge,
og det gør selve byen også. Kunstmu-
seet Aros byder på den store Munk-
udstilling. Og på Kvindemuseet er
der også skiftende udstillinger. 
Der er afgang fra Exe i Flensborg kl.8,
og alle er velkomne til at tage med. 
Priser oplyses og tilmelding senest
den 19. november til Dansk Sekreta-
riat for Flensborg amt, 
tlf. 0461 14408 155.

Juletur til Århus

[KONTAKT] SSF-distrikt Store Vi ind-
byder medlemmerne til en bustur til
Hamborg på egen hånd lørdag den
24. november med afgang fra skolen
kl. 8 og retur fra Hamborg kl. 16.
Det koster 10 hhv. 7 euro, for ikke-
medlemmer 12 euro.
Tilmelding senest 20. november 
hos Annette Neumann på 
tlf. 04604 92222.

Juletur til
Hamborg

[KONTAKT] Gottorp-Skolen i Slesvig
indbyder til lottoaften med en ekstra-
runde kun for børn fredag den 16.
november kl. 19. 
Hovedgevionsten er en kødpakke til
en værdi af 75 euro.
Der er salg af kort, kaffe, kage og pøl-
ser fra kl. 18.

Lotto - også for børn

[KONTAKT] Kobbermølle SSF invite-
rer til lotto fredag den 30. november
kl. 19 i skolen.
Der bliver mange flotte gevinster (ga-
vekort, flæskestege, ænder, hambur-
gerryg og vin.
Desværre er fornøjelsen ikke gratis
3 kort koster 7,50 euro, 1 kort 3 euro
- og altså beklageligvis ikke 1 euro,
som der står i indbydelsen
Drikkevarer kan købes.

Lottoaften

[KONTAKT] De danske foreningerog
institutioner i Læk afholder deres ju-
lebasar i skolens idrætshal lørdag den
17. november kl. 11-17. Der sælges
skønne juleting, og der kan købes
pølser, vafler, æbleskiver og ærtesup-
pe, glögg, kaffe og vand. Børneaktivi-
teter tilbydes, og der bliver en stor
tombola.

Julebasar

[KONTAKT] Torsdag den 22. novem-
ber kl. 19.30 er der atter historisk-
kulturelt foredrag i Medborgerhuset i
Egernførde. Hubert Meinzinger, Hei-
delberg, fortæller om "Die Wikinger,
Seefahrer, Entdecker, Eroberer und
Staatsgründer, et spændende emne,
når man bor kun 20 km fra Hedeby,
der år 800-1050 var en vigtig han-
delsplads i Norden og porten ud i
den store verden.
Foredragsrækken arrangeres af SSF
Egernførde, men det er et udvalg be-
stående af Peter Müller, Peter Bü-
chert, Gerd Bräseke, Ingwer Roost og
H.J. Petersen, som forbereder møder-
ne. Udvalget håber på interesse fra
vore medlemmer og venner, al den
stund det danske mindretals historie
danner grundlaget for det danske kul-
turarbejde her i Sydslesvig.
Det koster 3 euro per gang, og alle er
hjertelig velkommen.

Vikinge-foredrag

Hovedstyrelsen mødes
[KONTAKT] SSFs Hovedstyrelse er
indkaldt til åbent møde (undtagen
sidste dagsordenspunkt) tirsdag den
20. november kl. 19 på Flensborg-
hus i Flensborg.
Dagsordenen omfatter punkterne:

spørgetid for medlemmer, beslut-
ningsdygtighed, valg af dirigent,
protokol fra seneste møde, endelig
dagsorden, formandens beretning,
nyt fra SSFs udvalg, udpegning af en
repræsentant fra hovedstyrelsen til

arbejdsgruppen "integrationspolitik",
amtskonsulenterne indberetninger
om arbejdet i deres amter, eventuelt
og det afsluttende punkt "lukket
møde".

[KONTAKT] Både børnejulekoncer-
ten 7. december i Idrætshallen i
Flensborg, meditationskoncerten i
Christuskirken i Nibøl den 2. maj
2013 og familiekoncerten med Mel-
vin Tix den 12. juni 2013 begynder
alle kl. 19 - og IKKE som oplyst for-
kert i SSFs teater- og koncertbrochure
kl. 20.
Interesserede bedes rette klokkeslet-
tet i brochuren og kalendre.

Ændrede
tidspunkter

Kerstin Pauls glæder sig til kontakten
med SSFs medlemmer og tillidsfolk
samt alle danske i området. (Foto: Pe-
ter Hansen)

[KONTAKT] 33-årige Kerstin Pauls til-
træder nytår som kontorassistent på
SSFs sekretariat for Ejdersted Amt. 
Ud over foreningens amts- og di-
striktsorganisationer på Ejdersted, ud-
fører Kerstin Pauls – lige som sin for-
gænger – også sekretariatsfunktioner
omkring lejrskoler på Skipperhuset i
Tønning, hvor sekretariatet også har
til huse. 
Kerstin Pauls har de såvel de formelle
som de mere ”bløde” kvalifikationer
på plads. 
Hun er uddannet kontorassistent og
har som sådan joberfaring fra såvel
rederi og autoforhandler som revi-
sionsfirma. 
Kerstin Pauls er for tiden ansat hos et
revisionsfirma i Skt. Peter, men var ik-
ke i tvivl om, at jobbet hos SSF ville
give hende nogle flere af de udfor-
dringer, hun føler sig rustet til at mø-
de. 
- Jeg vil gerne have mere kontakt
med mennesker og ikke bare sidde
ved skrivebordet og taste excel-ark,
siger hun. 
Men for Kerstin Pauls er det også et
ekstra plus, at hun nu kommer til at
arbejde for en af mindretallets mest
betydende organisationer. 
Mindretallet har hun ganske vist ar-
bejdet for det meste af sit liv – gen-
nem ulønnede tillidshverv i forskelli-
ge foreninger. 
Bestyrelsespost i SSF-distriktet, FDF-
leder, formand for menighedsrådet
for blot at nævne enkelte. 
- Når man hele sit liv har været enga-
geret i mindretallet, er det jo en ren
drøm, også at kunne få lov at arbejde
for det, siger Kerstin Pauls. 
Og hendes engagement er der stadig,
når der er brug for et par hænder ved
et arrangement. 
Så sent som ved Vestkystkultur-arran-
gementet på Uffe-Skolen den 3. no-
vember, kunne man se Kerstin Pauls
fare rundt med ekstra stole, da der
var brug for det og siden stå bag ba-
ren og yde ”førstehjælp” til de der
var blevet tørstige af at høre på irsk
folkemusik. 

ph

Ny blæksprutte
glæder sig 
til SSFs
medlemmer

Julemarked på Husumhus
[KONTAKT] Lørdag den 17. novem-
ber tager det danske mindretal på
vestkysten fat på julen. 
Da holdes julemarked på Husumhus
kl. 14-17.
SSW bortlodder juleting i sin tombo-
la, og såvel den danske børnehave
på Jebensweg som en række klasser
fra den danske skole i Husum falby-
der småkager, marmelader og hjem-
melavet julepynt i traditionel, dansk

stil fra sine stande. 
Husum Bibliotek juler med og har
derfor flyttet åbningstiden til kl. 13-
17 i stedet for 10-13.
Dolas Dukketeater optræder for de
små og deres forældre. Kaninen Lud-
vig leger kok og laver en lækker sup-
pe til sine venner. Bamse Fnuller er
trist, men ved ikke hvorfor. Og Kas-
per fortæller en historie om kongen,
som spejler sig i skovsøen. Pludselig

dukker der en stor fisk op af åen og
trækker kongen med ned. Og ende-
lig er der favorable tilbud på brugte
bøger i bibliotekets bogsalg.
Men også mellem disse forestillinger
er der sørget for, at de små ikke be-
høver kede sig. Fritidshjemmet i
Klaus Groth Strasse stiller an med
spændende aktiviteter for børnene i
Husumhus’ lobby. 
Alle er velkomne. 

Dirigent ved koncerten på lørdag er Matthias Janz.

Missa solemnis på lørdag
[KONTAKT] Beethovens værk Missa
Solemnis, højmesse, er det mest om-
fattende værk for kor og orkester no-
gensinde. Nyd dette imponerende
stykke musik med Sønderjyllands
Symfoniorkester og et fremragende
hold solister og kor lørdag, 17. no-
vember kl. 20 i Tyske Hus/ Deuts-
ches Haus i Flensborg.
Messen er helt enestående, og den
stiller store krav til både de udføren-

de og de lyttende. Det er et værk
med store kontraster, som kræver
stor opmærksomhed.
De medvirkende: Matthias Janz, diri-
gent, Susanne Bernhard, sopran,
Gerhild Romberger, alt, Ray M. Wa-
de jr., tenor, Felix Speer, bas, Flens-
burger Bach-Chor, Symphonischer
Chor Hamburg.

Slesvig Folkekor fejrede sit 25 års ju-
bilæum rimelig internt. Med hyggeligt
samvær, fælles spisning og spontan
sang og taler og udveksling af minder.
Her ses nogle af korets ledere gennem
tiden: f.v. Leif Volck Madsen, Lise Ho-
jer og Ole Nielsky.

25 år med Slesvig Folkekor
[KONTAKT] Slesvig Folkekors 25 års
jubilæum blev fejret ved en næsten
familiær sammenkomst i Ansgarsalen
den 5. november. Der var ikke no-
gen koncert i kirken, hvilket nogle
måske havde forventet, men følgen-
de medlemmernes ønske resulterede
det i en hyggelig aften med spontan
sang, med taler, minder og en smule
fremtidstænkning.
Folkekoret i Slesvig dannedes ud fra
ønsket om at skabe et kor for folket.
Nogle vil kunne huske uforglemmeli-
ge Svend Lovmand, der straks efter
krigen, i den tids gevaldige opsvings-
periode for et fremadrettet dansk-
sydslesvigsk fundament, dannede et
stort, for det meste tysktalende men
dansk sangkor. Mange voksede gen-
nem sang og musik - også takket væ-
re dette kor -  ind i det danske, i
dansk sprog, kultur og væremåde.
Også pastor Rommerdal og hans yn-
dige kone vil blive husket for deres
smukke foredrag. "Let us come back
to Mandalaine", hvad man jo så også
gjorde. D.v.s.man blev, man gjorde
en indsats, man følte sig hjemme i
det voksende, stabile dansk-sydsles-
vigske samfund.
"Jeg elsker de grønne lunde" er gen-
nem årene blevet noget nær de dan-
ske sydslesvigeres nationalsang. Den
synger Slesvig Folkekor gerne, men
også gerne meget andet.
Koret har arbejdet sig ind i et impo-
nerende repertoire. De er kommet
det danske og Danmark nær gennem

tekster og komponister, gennem Høj-
skolesangbogen, gennem aktivt enga-
gement. Fra Grundtvig over H.C. An-
dersen og Ingemann til Poul Dissing
og Benny Andersen, Slesvig Folkekor
råder over et interessant, alsidigt pro-
gram. Tyske klassikere og verdens-
kendte melodier synges, og også in-
ternationale interpretationer af f.eks.
Beatles og Eric Clapton. Men fortsat
populært er både de klassiske og de
moderne udgaver af f.eks. "I skovens
dybe stille ro" og "Det haver så nyli-
gen regnet". Slesvig Folkekor under
ledelsen af Ole Nielsky kan bare det
der.
På SSF Gottorp Amts vegne over-
bragte amtsstyrelsesmedlem Kurt As-
mussen en stor tak og en gave til den
SSF-tilsluttede forening. Hans Renate
er, som så mange andre, med i koret
fra dets start. Så Kurt kender koret.
Pastor emer. Morten Mortensen, tid-
ligere Ansgar Slesvig og kormedlem,
var selvfølgelig indbudt med. Og ko-
rets mangeårige formand Leif Volck
Madsen gav et omfattende tilbage-
blik på de svundne 25 år. Også afdø-
de Hans Werner Hansens indsats
som uforglemmelig korleder fandt
rosende ord: Der var omkring 60
kormedlemmer dengang. Nu er der
25.
I Leifs tilbageblik manglede naturlig-
vis heller ikke den lille, energiske
kvinde, kirkemusikeren Christine
Krause, der af afdøde pastor Jens
Svendsen motiveredes til at stille sin

grundighed, energi og professionali-
tet til rådighed for koret og dets ud-
vikling.
I 1983 fandt man i Abelone Jacobs
hendes afløser. Hun medbragte stor
erfaring i korvæsenet og humoristisk
sans. Og hun elskede overraskelser,
som Leif sagde, også wider den ti-
erischen Ernst. Koret sang ved hen-
des begravelse i 2005.
En overgang havde koret Maria fra
Heidelberg. Og så kom Ole Volder
Nielsky - næsten en gave. Med ham
holdt det ægte, livlige og alt omfat-
tende korprogram sit indtog. Ole er
en skat, siger folk om den stille og
begavede mand.
Søde Lise Hojer overtog korets ledel-
se en overgang, som hun pointerede.
For også at fremtidssikre Slesvig Fol-
kekor - medlemmerne har en vis al-
der, og der er permanent mangel på
sangere - er en gruppe bestående af
bl.a. Elke Svendsen, Maja  og Volker
Grohmann samt Wolfgang Kümpel
gået i gang med den del af forenings-
arbejdet. De er stort set allesammen
med fra begyndelsen.
Dejlige minder om koncerter rundt
omkring, om rejser og optræden i
Danmark blev genopfrisket af bl.a.
Ruth Finck, der sammen med ægte-
fællen, afdøde Thorvald Finck havde
dejlige oplevelser med koret.
Det var en dansk sangerven, der en-
gang sagde til dem: "Man kan ikke
blive sur, når man synger."
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