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Børne-jul
[KONTAKT] "Sønderjyderne" har allieret sig med
"Polle fra Snave" og sydslesvigske skolebørn om bør-
nejulekoncerten i Flensborg 7. december.

Slesvig-jul
[KONTAKT] Blum & Haugaard (foto) er garanter for
stemningsfyldte koncerter. Sammen med deres nordi-
ske gæster kan de opleves på Slesvighus 6. december.

Ø-jul
[KONTAKT] Årets hødepunkt i Kejtum Aktiv-Café er
julefrokosten, og traditionen tro var Günter den før-
ste ved buffeten. (Foto: PP)

Kor-jul
[KONTAKT] Alle sydslesvigske kor er af huse i ad-
ventstiden, og også vennekor fra nord kommer ger-
ne: Herning Kirkes Drengekor (foto) synger i Harres-
lev 8. december.

[KONTAKT] Sammen med SSW
har SSF været i Berlin i flere om-
gange. Det vigtige oplysningsar-
bejde overfor forbundsrepublik-
ken hører til vores fælles forplig-
telse. Vi har mødt indenrigsud-
valget for at drøfte sinti og ro-
mas kamp for reel anerkendelse
– en inklusion som borgere i for-
bundsrepublikken, der bl. a. har
ført til en mindelund ved rigs-
dagsbygningen og senest sinti og
romas optagelse i Slesvig-Hol-
stens forfatning. 
Samtidig var vi medarrangør af
en parlamentarisk aften i Sach-
sens repræsentation i Berlin,
hvor FUEVs sinti og roma-pro-
jekt for en integration af sinti og
roma-mindretallet i Østeuropa
blev præsenteret. På mødet in-
viterede sorberne til en mindre-
talsskole-konference for tospro-
get læring i mindretalsskoler, der
foreslås afholdt i Berlin næste år
evt. i de nordiske ambassader.
Den danske ambassadør Per
Poulsen-Hansen lovede mindre-
tallene støtte desangående. 
Og sidst, men ikke mindst holdt
vi det årlige kontaktudvalgsmø-
de i Berlin. SSW aflagde beret-
ning om årets gang og udfor-
dringer for mindretallet. Mødet
gav i øvrigt anledning til, at vo-
res mindretalsrådgiver Renate
Schnack fik i opdrag at samle
repræsentanter for regeringerne
i forbundslande, der huser na-
tionale mindretal for et udred-
ningsarbejde, der skal løfte fi-
nansieringen af mindretallene

op på et medansvar for for-
bundsrepublikken.
Også DialogForumNorden har
genoptaget sit arbejde. Her sat-
ser formanden Renate Schnack
på at arbejde for en vedholden-
de og partiuafhængig mindre-
talspolitik i Slesvig-Holsten. Et
nødvendigt initiativ, hvis græn-
selandets mindretalsmodel skal
have holdbarhed. Junge Unions
og FDPs seneste angreb på min-
dretalsforståelsen understreger
nødvendigheden af en stabil
mindretalsordning.
Det kom også til udtryk under
formandens og generalsekretæ-
rens møde med ministerpræsi-
dent Albig i Kiel forleden. Sam-
men med vores mindretalsrådgi-
ver redegjorde vi for mindretal-
lenes fællesprojekt Mindretals-
forum/ Mindretallenes Hus i
Flensborg. Vi orienterede om
vore bestræbelser for at udbre-
de kendskabet til den dansk-ty-
ske mindretalsmodel og støttede
bestræbelserne for en øget og
ansvarlig indbinding af forbun-
det i mindretalsstøtten.
Desuden fik vi afklaret, at min-
dretallet fortsat kan søge pro-
jektstøtte i ministerpræsidentens
dispositionsfond. Et venligt og
imødekommende møde, der
understreger den nye regerings
bestræbelser for en tilbageven-
den til en inkluderende mindre-
talspolitik, der også på kultur-
området vil øge støtten til os.

Dieter Paul Küssner

Fra
arbejdsmarken

I dialog med de helt unge
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
årsmødeudvalg er ved at afslutte sin
rundtur til en stor del af de danske
fællesskoler i Sydslesvig. En enkelt
skole er programsat endnu, men ud-
valget overvejer, om ikke man også
bør opsøge de resterende danske
fællesskoler i landsdelen for at ud-
bygge dialogen med de helt unge.
Udvalget har hele vejen igennem
sporet stor imødekommenhed fra
skolernes og lærernes side, og også
de fællesskoler, der endnu ikke er
programsat, har ladet forstå, at man
er interesseret i et besøg. Fortællen-
de gæster udefra er en velkommen
afveksling for såvel elever som lære-
re. 
På Gustav Johannsen-Skolen i Flens-
borg var det næsten fuldtallige års-
mødeudvalg med formand Gitte
Hougaard-Werner i spidsen i tirsdags
gæster hos de samlede ældste årgan-
ge, introduceret af skoleinspektør
Ole Jørgensen Uth i sangsalen, hvor-
på Gitte Hougaard-Werner tog over,
fortalte om mindretallet, om Sydsles-
vigsk Forening og de danske årsmø-
der - og lagde op til, hvorfor de unge
deltager i disse hhv. ikke gør det.
I 2. del af programmet besøgte ud-

valgsmedlemmerne enkeltvis de for-
skellige klasser, hvor så den egentlige
dialog fandt sted. Der afrundedes
med en quiz, hvis dybere mening var
at få indblik i, hvad de unge forven-
ter af årsmøderne, så de også bliver
interessante for dem. Der vanker en
kontant gevinst til den vindende år-
gangskasse.
Groft sagt havde omkring halvdelen
af eleverne et vist kendskab til års-
møderne. Nogle havde været der, da
de var yngre, andre deltog som led i
organisationsarbejde, f.eks. som
FDFere. Atter andre havde ikke væ-
ret med inden for de seneste par år.

Kun ret få havde intet kendskab til
årsmøderne og havde følgelig aldrig
deltaget.
For at rette op på misforholdet og
gøre årsmøderne interessante for de
helt unge kunne årsmødeudvalgets
medlemmer oplyse, at der på friluft-
smøderne nu også finder gratis kon-
certer sted, og at SSF som årsmøde-
arrangør for hele det danske mindre-
tal nu også er at finde på facebook,
de helt unges altdominerende infor-
mations- og kommunikationsorgan.
Overvejes bør dog, om årsmødetil-
buddene til de unge bør placeres på
facebook under et mærke, de reflek-
terer på, for stikordene Sydslesvigsk
Forening og Årsmøder er ikke at fin-
de på de unges indre scanner.
Årsmødeudvalget anbefalede for øv-
rigt de unge at slutte sig sammen og
med en kreds af kammerater og ven-
ner at møde op til friluftsmøderne,
for gennem selvsyn at opleve, om og
at det er noget for dem.
Skolebands optræden og segway-
kørsel var blandt de anbefalinger fra
de helt unge, SSFs årsmødeudvalg fik
med hjem.

De samlede ældste årgange på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg lytter til SSFs årsmødeudvalgs formand Gitte Hou
gaard-Werner.

Gitte i dialog med de helt unge fra 9a.

NYTÅRSKONCERT I HARRESLEV

Sopranen Ilia Swainson.

Lauseniana
præsenterer
verdensstjerne
[KONTAKT] Søndag den 20. januar
kl. 15 i Holmbjerghallen i Harreslev
får Harreslev SSF-distrikt for 30. gang
besøg af "Slyngelorkestret", Lausenia-
na Orkestret ved en offentlig koncert.
På programmet står musik af Kai Ni-
elsen, Franz von Suppé, Josef Strauss,
Robert Stolz, Franz Lehár, Johann
Strauss, John Philip Sousa, Leroy An-
derson, H.C. Lumbye, Richard Rod-
gers samt John Lennon og Paul
McCartney.
Orkestret præsenterer også denne
gang en solist i absolut særklasse,
nemlig sopranen Ilia Swainson, kendt
fra hovedroller i flere større musicals,
men nu vendt tilbage til sin kærlig-
hed til den klassiske musik - debute-

rende i foråret 2007 ved solo-kon-
certer med værker af Händel,
Haydn, Mozart, Donizetti, Puccini,
Korngold og Bernstein. 
Kapelmester er Jørgen Fuglebæk,
konferencier Max Kielgast.
Billettsalg fra 3. december i Union-
Bank Harreslev, Padborg Boghandel
og Amtsekretariatet. Billetter koster
17 euro/ 122 kr. for  medlemmer, 22
euro/ 159 kr. for ikke-medlemmer.
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SSF: Julegallakoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester + The King´s Singers i Tyske Hus,
Flensborg kl. 20
SSF: Koncert med MC Hansen + band på Slesvighus kl. 19.30
SdU: Maraton-nat for 7.-9. Klasse på Læk Danske Skole kl. 19
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Adventsbingo i Toosbüygade 7 kl. 15
SSF-distrikt Hatlund/Langballe: Adventskranse + -dekorationer med Gesa Dalsgaard på
skolen kl. 16-19
SSF-distrikt Husby og kvindeforeningen: Juledekorationer + adventskranse med gartner
Dalsgaard, Dammende kl. 20
SSF-distrikt Lyksborg: Fredagskaffe på skolen kl. 14
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF på Sild: Julelotto i List Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Nibøl: Gåse- + andespil i foreningshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Frederiksstad: Julebasar i Paludanushuset kl. 10-16
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: Lotto på Treja Skole kl. 19
1.
SSF, SdU og DCB: Julehygge for hele familien på Flensborg Bibliotek kl. 11
Hejmdal Blæseorkester: Julehygge for alle på Harreslev Skole kl. 15
Flensborg Helligåndskirke: Adventskoncert med organist Stephan Krueger i kl. 16
Flensborg SSF-distrikt Friserbjerg-Rude: ”Juleparkering” af børn med julebageri, juleklip +
dukketeater i menighedshuset + derefter adventshygge for alle på Christian Paulsen-Skolen
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Adventshygge i Skt. Hans Kirke + på Jørgensby-Skolen kl.
14.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Julefest i Taruphus kl. 14-17.30
SSF Flensborg amt: Juletur til Aarhus fra Exe kl. 8
De danske foreninger i Nibøl: Julebasar på skolen kl. 11-16
Aktive Kvinder Bredsted: Juleudflugt
De danske foreninger i Tønning: Julemarked på Uffe-Skolen kl. 14
SSF-distrikt St. Peter-Ording: Julebagning i Klitskolen kl. 15
Kær Herred UF: Juleafslutning i Kirkevang kl. 18
SSF-distrikt Risby: Julefest på skolen
SSF-distrikt Kiel-Pries: Julefrokost i Christianshus
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord, SIF og Slesvig Spejderne: Julebasar i spejderhytterne kl.
10-17
SSF-distrikt Mårkær: Adventsfest på Strukstrup Skole
2.
SdU: Indefodboldsstævne f. puslinge + miniputter i Idrætshallen Flensborg - flyttet fra 1.12.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 10.30
SSF-distrikt Jaruplund-Veding og Sankelmark: Adventsfest for alle på skolen kl. 14
SSF-distrikt Medelby/Vesby + den danske + den tyske menighed: Adventskoncert med
Torsdagskoret i sognekirken kl. 19.30
Harreslev Kvindeforening: Tur til julemarked i Stockseehof kl. 9
Harreslev menighed: Synger advent ind i kirken kl. 17
SSF-distrikt Vanderup + menigheden: Adventskoncert med Helligåndskirkens kor i kirken kl.
20
SSF-distrikt Nybjernt: Adventsfest i forsamlingshuset kl. 15
SSF-distrikt Skovby: Adventsfest i Hærvejshuset kl. 15
3.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Harreslev ældreklub: Julehygge på skolen
4.
Det Lille Teater Flensborg: Musicalen ”Teenagerlove”, premiere i Hjemmet kl. 19
Dansk Husflid Sydslesvig: Julefrokost i Det Danske Hus i Sporskifte kl. 18.30
Flensborg SSF-distrikt Nord: Adventsafslutning i Tønnsenhuset kl. 12
Lyksborg Kvindeforening: Pakkelotto på skolen kl. 15.30
Aktive Kvinder Slesvig: Adventsfest med andagt i Ansgarsalen kl. 19
5.
SSW: Hovedudvalgsmøde på Flensborghus kl. 19
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Julehygge i Mines Minde kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund-Veding og Sankelmark + Vanderup + menighederne:
Juleeftermiddag for alle i kirken med Johan Herold kl. 15
Vanderup Kvindeforening: Julehygge på skolen
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSW-distrikt Store Vi: Opstillingsmøde for Lindved kommune på skolen kl. 19
Sønderløgum Kvindeforening: Hygge i Bavnehøjskolen kl. 14.30
De danske foreninger i Aventoft: Adventsmøde i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Hatsted: Uwe Oldag om Hurtigruten i forsamlingshuset kl. 19.30
Kvindeforeningerne i Ejdersted: Adventsfest på Uffe-Skolen kl. 19
SSF-distrikt Rendsborg: Julemandsjagt på Ejderskolen kl. 15.30
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Klippedag for børn på Slesvighus kl. 15.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Julefrokost i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Slesvig: Julekoncert med Slesvig Spejderorkester + skolernes kor i Pauluskirken kl. 19.30
Slesvig Menighedspleje: Julelotto i Ansgarsalen kl. 14.30
6.
SSF Flensborg by: Adventsfest 60+ på Flensborghus kl. 14.30
SSF:  Koncert med Helene Blum + Harald Haugaard på Slesvighus kl. 20
Det Lille Teater Flensborg: Musicalen ”Teenagerlove” i Hjemmet kl. 19
Vanderup UF: Julehygge for børn på skolen kl. 16
YDUN: Fremstilling af kagehuse i forsamlingshuset kl. 15.30-17
Aktive Kvinder Nibøl: Tur til Husum, fra foreningshuset kl. 12.30
SSF-distrikt Viddingherred: Senior-julefrokost i menighedshuset kl.12
Torsdagsklubben Mårkær: Ældremøde hos Gertrud Jochimsen kl. 15,
SSF-distrikt Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15-17
SSF-distrikt Kappel + kirkens børneklub: Småkagebagning i børnehaven kl. 15
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SSW SØNDERJYLLANDs SYMFONIORKESTER

KORTFILMDAGE I FLENSBORG

TØNNING

Nye medlemmer indbydes
[KONTAKT] SSW indbyder sine nye
medlemmer fra 2012 til et velkom-
starrangement lørdag den 8. decem-
ber kl. 11-14 på A.P. Møller Skolen i
Slesvig.
I flotte omgivelser og under hyggelige
former vil de kunne møde repræsen-
tanter for partiet og landdagsgruppen
samt lytte til oplæg ved landsformand

Flemming Meyer og landssekretær
Martin Lorenzen.
A.h.t. den beskedne frokost beder
landsforbundet om tilmelding til
kommunalpolitisk sekretær Gerhard
Jessen på 0461 14408-312 hhv. ger-
hard.jessen@ssw.de senest mandag
den 3. december.

SSW har indkaldt sine medlemmer af
hovedudvalget til møde onsdag den
5. december kl. 19 i den lille sal på
Flensborghus. Derudover er alle
SSWs medlemmer velkomne; de har
møde- og taleret. Dagsordenen
omfatter orientering om landets

finanslov 2013, information fra
landsregeringen, status for klagerne
mod SSWs fritagelse fra 5%-
spærregrænsen, og aktuel oplysning
om planlægningen af
kommunalvalgkampen 2013.

HOVEDUDVALGET MØDES

Orgelmusik i adventstiden
[KONTAKT]  I adventstiden er der en
halv times adventskoncert i Helli-
gåndskirken i Flensborgs gågade hver
lørdag kl. 16.
Stephan Krueger, organist ved Helli-
gåndskirken, begynder advents-mu-
sikrækken med værker af bl.a. J.S.
Bach, C. Præstholm, R. Langgaard og

F. Mendelssohn Bartholdy lørdag den
1. december.
Musik for trompet og orgel kan man
høre lørdag, 8. december med Hans
Köster, Flensborg, og Stephan Krue-
ger ved orglet.
15. december spiller kirkens organist
fransk musik med værker af bl.a. M.

Corrette, C. Franck og M. Dupré.
22. december slutter adventskoncer-
terne med orgelmusik af bl.a. J.S.
Bach, J.F. Seeger, J.P. Sweelinck, C.
Præstholm. Ved orglet: Stephan
Krueger.
Der er fri entré til alle koncerter.

Julemarked på lørdag frister
[KONTAKT] Så er det igen julemar-
kedstid rundt omkring i Sydslesvig,
og Tønning har traditionelt det flotte-
ste julemarked, synes forældrene til
børnene på Uffe-Skolen. Igen i år har
mange flittige hænder været igang
med forberedelserne til dette hygge-
lige julearrangement. Man kan efter
besøget komme hjem med en fyldt
mave af at have spist æbleskiver, bol-
ler og hot dogs, samt at have hældt
nogle julegløgg, som er lavet efter en
hemmelig opskrift, men er særdeles

velsmagende i sig.
Desuden bærer man nok størstede-
len af årets julepynt med hjem. Både
ting fra det kongelige, hjemmelavet
juleklip og små julefigurer, der skal
myldre rundt i husets hjørner her i
juletiden.
Adventskransen hængende om hal-
sen og en flot hjemmelavet juledeko-
ration i posen lige som julemaden,
som i år nok består af boller og
hjemmelavet leverpostej,
Alt dette får man ud af besøget på

Tønnings julemarked lørdag den 1.
december kl. 14-17 på Uffe-Skolen i
Tønning samt nogle hyggelige timer
med glade folk i julestemmning. Og
blandt disse glade folk er der chance
for at møde venner og bekendte,
man længe ikke har set.
Under julemarkedet bliver der solgt
lotteri-lodder, som bliver trukket kl.
17.

SW

Børnejulekoncert med lokale nisser
[KONTAKT] Til dette års børnejule-
koncert kan Sønderjyllands Symfo-
niorkester for første gang byde vel-
kommen til Jens Andersen. Han fik
sit store gennembrud som den lidt
bøvede Polle fra Snave i tv-reklamer
og senere en hel spillefilm.
Jens Andersen skal præsentere afte-
nens mange dejlige julesange samt
læse et herligt juleeventyr op. Men
han er ikke alene. I hundredevis af
søde nissebørn er klar til at synge ju-

len ind som lokalt nissekor, dannet af
skolebørn fra Rendsborg, Skovlund-
Valsbøl, Lyksborg, Husby og Satrup
Danske Skoler.
Det sker i Idrætshallen i Flensborg
næste uge fredag den 7. december
kl. 19 - og altså IKKE kl. 20, som
skrevet andetsteds.
Dirigent er Jesper Nordin.
Køb billetter til 7,50 euro online på
ssf-billetten.de eller direkte på dit lo-
kale SSF-sekretariat.

Smuk men tragisk film blev
Bedste Danske Kortfilm
[KONTAKT] Den 12. kortfilmsfestival
i Flensborg sluttede i  lørdags og var
igen en succes for danske film. Også
i år havde SSF stiftet publikumsprisen
for ”Bedste Danske Kortfilm” på
1000 euro. 
Der var fyldt med mennesker og tæt
luft i salen, da Flensburger Kurzfilm-
tage i samarbejde med SSF præsen-
terede årets program med dansk pro-
ducerede kortfilm. 
Aftenen bød på et udvalg af syv nye-
re danske kortfilm, der alle er produ-
ceret mellem 2010-2012. Der var
animationsfilm, dokumentarfilm,
eksperimentelle film og endda en
musical.
Den film, der faldt i publikums smag
og løb med prisen for Bedste Danske
Kortfilm, var ”Seven Minutes in the
Warsaw Ghetto”,  en sort-hvid  duk-
kefilm af Johan Oettinger fra 2012
(7:30 minutter).
Filmen bygger på en sand begiven-
hed og handler om den jødiske
dreng Samek, som lever under usle
kår i gettoen i Warshawa under holo-
caust.  Historien ender tragisk, da
Samek, nærmest for sjov bliver skudt
af to tyske SS-officerer, da han med
et stykke ståltråd forsøger at fiske en
slatten gulerod ind gennem et hul i
muren. 
Filmen er på mange måder en klas-
sisk kortfilm med manuskript af en af
Danmarks førende kortfilms-eksper-
ter, Richard Raskin, som bl.a. under-
viser på Institut for Informations- og
Medievidenskab på Århus Universi-
tet. 
Filmen er uden ord, kun underlagt

dæmpet musik, og den engelske  titel
er velvalgt, da den dermed har en
bredere international målgruppe.
Det er ifølge Richard Raskin helt be-
vidst valgt, at filmen har en ”unhap-
py-ending”, da den bevidst vil bryde
med den almindelig Hollywood-kon-
vention om, at triste historier ender
godt, fordi de fleste af holocaustens
tragiske historier altså ikke endte
godt,  som vi jo ved i dag. Der var
intet håb for millioner af mennesker. 
Desværre kunne hverken instruktø-
ren Johan Oettinger eller Richard Ra-
skin  være tilstede på festivalen. Pro-
ducenten Ellen Riis meldte afbud to

dage før, da hun var i gang med sin
nye film. Så det blev Maja Petersen
fra festivalledelsen, der tog imod pri-
sen. 
I år havde Flensburger Kurzfilmtage
og SSF for første gang et samarbejde
med Sønderborg-biografen Kinora-
ma, hvor et udvalg af film fra det of-
ficielle festivalprogram blev vist som
appetitvækker til den fire dage lange
festival. Dette samarbejde fastholdes
og udbygges i 2013, når regionen
igen står i kortfilmens tegn, og der af-
holdes Flensburger Kurzfilmtage i no-
vember.

Brita Hecker

Plakaten fra vinderfilmen.
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JULEKONCERT I SLESVIGHUS

FLENSBORG-NORD

SSF FLENSBORG BY

FRISERBJERG-RUDE SSF

SSF/ SdU

Film i aften
[KONTAKT] Rendsborg SSF og den
danske menighed indbyder til filmaf-
ten med filmen »Hvidstensgruppen« i
kirken Gerichtsberg 6 i Rendsborg i
aften, torsdag kl. 19.30.
Under Nazitysklands besættelse af
Danmark fra 1940 sætter en lille
gruppe jyske modstandsfolk sig op
mod overmagten. 'Hvidstengruppen'
er et historisk krigsdrama om den be-
rømte modstandsgruppe.
Den danske regering forsøger at tale
folk fra at gøre oprør eller bedrive
modstandskamp.
Men da den træder af, og tyskerne
indfører dødsstraf for sabotage og

modstandsarbejde, bliver det virkelig
alvor for gruppen. Med livet som ind-
sats kaster de sig ud i frihedskampen,
selv om den bringer hele deres fami-
lie i fare.
'Hvidstengruppen' er Anne-Grethe
Bjarup Riis' debut som spillefilmsin-
struktør og har Anders Refn som tek-
nisk instruktør. Filmen er med dansk
tale og danske undertitler.
Det er gratis at se film i kirkens og
SSFs filmklub , men man er velkom-
men til at give et bidrag til kaffe, kiks
og snackbar. 
Næste Filmklub: Onsdag den 9. ja-
nuar: En Familie.
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Husum
Husumhus, Neustadt 83
Arrangører: SSF i Ejdersted og Husum amter

Vestkystkultur
Almost Irish

Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arrangør: SSF i samarbejde med Det humanitære Udvalg

Paolo Nani Teater
Kunsten at dø

Symfonikoncert med

Rendsborg
Prinzenstr. 13

Arrangør: Sydslesvigsk ForeningFoto: V. & W. de Bie

Flensborg
Berliner Platz 1

Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Symfonikoncert med

Foto: F. Baez

Flensborg
Schiffbrücke 67

Arrangør: mittendrin Veranstaltungs GmbH

SSF & SdU præsenterer:

Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: Sydslesvigsk Forening & Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Jazz på Flensborghus

Lollfuß 89
Arrangør: Sydslesvigsk ForeningFo
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Nytårskoncert med

Holmberghalle, Holmberg 20
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

syfo.de sdu.deSSF på facebook
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Sekretariaterne holder lukket 
mellem jul og nytår.

og et godt nytår!

Lollfuß 89
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Julekoncert med

Symfonikoncert med

Flensborg
Moltkestr. 20 c

Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Koncert med

Berghofstr. 10
Arrangør: Sydslesvigsk Forening & DKS
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TEATER 2 

Husum
Husumhus, Neustadt 83
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Smagsprøver gjorde lykke
[KONTAKT] Friserbjerg/Rude SSF-di-
strikt i Flensborg melder om alle ti-
ders distriktudflugt til snapsbrænderi-
et/ saftproducenten ”Dolleruper De-
stille” i starten af november. Delta-
gerne fik en interessant og lunefuld
beretning om, hvordan frugt kan bli-
ve til snaps og saft, og ved den efter-
følgende smagsprøve var der også
lejlighed til at smage på varerne og få
en bid mad serveret oppe i det
smukt indrettede loftslokale.

I destillens butik kunne deltagerne
købe en ting eller to, måske som ju-
legave?
Det blev til to hyggelige timer, og
deltagerne var glade for, at deres
chauffeur Helle kørte dem trygt og
sikkert tilbage til Flensborg.

DET JULER
Lørdag den 1. december kl. 15-17
åbner distriktet op for gratis "julepar-
kering” af børn i Menighedshuset,

Stuhrs Allè 17. Der bages småkager
og klippe-klistres med børnene og
passes godt på dem, mens forældre-
ne i ro og fred kan gå på juleindkøb. 
Samme dag kl. 17.30-19.30 indby-
der distriktet til adventsfest for store
(3 euro) og små (gratis) i sangsalen på
Christian Paulsen-Skolen med æble-
skiver, kaffe, the, julehistorie, dukke-
teater, fedtemadder og gløgg, sang
og overraskelser. Og kl. 18 banker
det på døren...

Indehaver Manfred Weyrauch (2.f.h.) viste rundt. (Foto: privat)

[KONTAKT] SSF Flensborg by har
trukket lod om de fem gratis billetter
til dem, der via foreningens indsko-
lingsfolder tog imod tilbuddet om
medlemskab i SSF. 
18 familier meldte sig op til 1. okto-
ber, og de heldige vindere blev fami-
lien Post.
For få måneder siden de sig i Flens-
borg efter et fem år i Thailand.
Jon er blevet indskolet på Cornelius
Hansen-skolen i år og kunne fortælle,
at han var blevet glad for den male-
bog, han havde fået foræret af SSF.
Han fortalte også, at han var næsten
færdig med at farvelægge billederne i
bogen.
Familien deltager både i børnejule-
koncerten i Idrætshallen i Flensborg
den 7. december og i familieforestil-
lingen den 16. februar i Læk. Jon
modtog billetterne med et stort smil.

vp
Familien Post f.v.: Kent, Suputhana med Daniel og i forgrunden Jon. (Foto: Viggo
Petersen)

Glade
indskolings-
vindere

Levende adventskalender
[KONTAKT] Igen i år arrangeres Le-
bendiger Advent/ Levende advent i
Flensborgs nordlige bydel. Festlig åb-
ning er mandag den 3.12. kl. 18 ved
Nørreport.
Som altid er forløbet gennem hele
julemåneden korte hus-til-hus-an-
dagter i bydelen, som vil give tid til

lidt eftertanke og noget at varme sig
på.
På åbningsdagen uddeles en plan for
hver af dagene med adresser og tids-
punkt for, hvornår og hvor i bydelen
man mødes.
Også i år er Ansgar menighed med
på ruten. Lørdag den 8. december

kl. 18 standses ved præsteboligen
Frederiksdal 40 hos Sten Haarløv.
Kom og vær med til disse korte an-
dagter og samvær på omkring 20 mi-
nutter, hvor man får lejlighed til at
blive mindet om adventstidens bud-
skab.

SH

Helene Blum og Harald Haugaard.

[KONTAKT] Der er noget i luften, når
Helene Blum og Harald Haugaard
plus nordiske gæster torsdag den 6.
december kl. 20 giver koncert i salen
på Slesvighus i Slesvig.
De sidste seks år har Helene Blum og
Harald Haugaard fyldt koncertsale og
kirker i Danmark og Tyskland med
deres stemningsfulde julekoncerter.
Fra Århus til Dresden har man hvert
år i december kunnet opleve de to
kunstnere med et udvalg af nordiske
gæster. 
Dette års koncert har fået titlen ”Der
er noget i luften” efter den kendte
adventssang, og gæsterne er den un-
ge fremadstormende svenske violinist
Anna Lindblad, to yderst rutinerede
og berejste finnere, bassisten Antti
Järvelä og guitaristen Petri Hakala
samt Blum og Haugaards egen slag-
tøjsspiller, den virtuose Sune Rahbek

fra Danmark. 
Inderlige julesalmer om lyset, glæ-
den, håbet og kærligheden, smukke
stemningsfulde instrumentalstykker
og medrivende dansemusik, som le-
der tanken hen på Nordens tradition
med dansen om træet udgør koncer-
tens repertoire, som krydres med op-
læsning af julens fortællinger. 
De medvirkende: Helene Blum:
sang/violin/guitar - Harald Haugaard:
violin - Anna Lindblad (S): violin -
Petri Hakala (FIN): guitar og mando-
lin - Annti Järvelä (FIN): kontrabas og
violin - og Sune Rahbek (DK): slagtøj.
Entré: I forsalg 14 euro (12 euro for
medlemmer), ved indgangen: 16 eu-
ro (14 euro for medlemmer).
Billetter fås via ssf-billetten.de, 0461
14408 125, alle SSFs sekretariater,
Aktivitetshuset og ved indgangen 
Arrangør er Sydslesvigsk Forening.

Blum & 
Haugaard
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AKTIVITETSHUSET

SLESVIG

HUSUM

KEJTUM

FLENSBORG BIBLIOTEK

To vakse tilbud
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flens-
borg har altid interessante kurser. Her
er to af dem:

BYG EN VEKSELLAMPE
Gratis intro v/ Helge Bastiansen ons-
dag, 5. december kl. 17-19.
Sammen bygger vi en veksellampe,
der består af en træramme med ple-
xiglas. Mellem glasset opstår der et
hulrum, som kan indeholde billeder,
glasskår, Lego-figurer – alt efter smag,
behag og humør.
Ingen tilmelding.

AKTIS SENIORKLUB 50+ 
Gratis vejledning v/ Søren Timm tors-
dag, 6. december kl. 15-19.
Aktis Seniorklub er et tilbud til alle på
50+, der har brug for hjælp til små
IT-opgaver. Kan du ikke finde rundt i
mobiltelefonens menuer? Vil du ger-
ne sende SMSer og e-mails?
Har du et spørgsmål til et computer-
program? Vil du overføre dine dias til
billedfiler, overspille vhs-bånd til dvd
eller dine yndlingsplader til cd? 
Der vil være kaffe og kage for 1 euro,
men du må også bare komme for at
få en hyggelig snak. Ingen tilmelding.

En selvgjort veksellampe. (Foto: Akti)

Slesvighus-julefest
[KONTAKT] SSF Gottorp Amt, Dansk
Sekretariat Slesvig og Slesvig Bibliotek
indbyder til julefest i Slesvig torsdag
den 13. december kl. 15-18, denne
gang i Slesvighus lille sal. Og traditio-
nen følges: Lucia-pigerne fra fritids-

hjemmet og Gottorp-Skolens kor un-
derholder, dans om juletræet, kaffe
og saft, småkager og andet mund-
godt. Alle er velkomne, og der er gra-
tis adgang.

Julemarked - et tilløbsstykke
[KONTAKT] Det væltede ind med
folk, da de danske foreninger og insti-
tutioner i Husum holdet julemarked
på Husumhus sidst. Enkelte havde el-
lers haft betænkeligheder ved at hol-
de det så tidligt, men de blev gjort
grundigt til skamme.
Julemarkedet var rykket en uge frem
af hensyn til mindretals-filmfestivalen,
som i alle lige år holdes i Husum med
Friisk Foriining som vært.
Antalet af stande oversteg langt, hvad
man er vant til, og også hvad man
havde forventet, så bordplanen måtte

stedse laves om. I Husumhus� sal var
der proppet så mange boder og stan-
de ind, der kunne være. Og det selv
om biblioteket denne gang havde
valgt at holde sit bogudsalg på biblio-
teket selv.
Publikum var der også, så det forslog,
såvel fra mindretallet selv som fra vo-
re tyske naboer. Og de fleste stade-
holdere havde en rigtig pæn omsæt-
ning på den flotte julepynt og det
lækre juleguf, de falbød.

ph

Julefrokost som highlight
[KONTAKT] Et af de årlige highlights i
Kejtum Aktiv-Café er helt sikkert
klubbens traditionelle og atter engang
udsolgte julefrokost.
Medlemmerne startede med en ud-
flugt til Kolding storcenter, hvor de
købte råvarer til det kolde og varme
tagselv-bord. Delt op i to hold, et til
borddækning og pynt, og et til tilbe-
redning af 22 forskellige specialiteter:
lige fra flere variationer af sild og laks,
over kryddertegte scampi, til ribben-
steg med rødkål, julemedister med
stuvet hvidkål og andebryst med
orangesovs og rosmarinkartofler, bare
for at nævne en del. Selvfølgelig var

der risalament med varm kirsebær-
sovs og mandelgave plus kaffe og
kransekage.
Med de passende drikkevarer og dej-
lig underholdning med Fietes akkor-
deon og sang, blev det til en aften,
som faktisk ikke kan toppes.
Grundideen i frokosten er at arbejde
sammen og feste sammen med vores
spise- og sangglade gæster. Det giver
en stor grad af sammenhold, som er
enestående.
Tusind tak til alle de flittige hænder,
der igen gjorde det muligt at klare et
så stort arrangement.

Peter Petersen

Traditionen tro er
det Günter Tho-
mas, der starter
julefrokosten. (Fo-
to: Peter Petersen)

Her holder man sammen
- også når der er julebasar

Munter sammenkomst foran SSFs forsamlingshus i Moldened sammen med "frække gæs fra Fysing Å" og andre julerier af
træ - f.h.: Anne Clausen, bibliotekar Karsten Reyhé (her privat hjælper), Randi Kuhnt som husets ven, Renate Asmussen
(med julekort af teposer), Kirsten Lanwes, Gerhard Clausen, fortrolig med huset, hans fødehjem, og t.v. formand Inger
Reyhé. (Fotos: Wolfgang Kümpel)

[KONTAKT] Kendte arkæologer fra
Danmark stod for udgravningerne på
Moldened-Fysing-egnen - også i år.
Fotografier og billeder på væggene i
Moldened SSFs hyggelige forsam-
lingshus dokumenterer begivenheder-
ne på egnen, deriblandt også at om-
rådet er speget med værdifulde histo-
riske skatte, endda en teori om at
Hedeby/ Slesvig by oprindelig blev
grundlagt med udgangspunkt netop
her.
Arkæologerne besøgte også forsam-
lingshuset. "Ja, hos os er det altid in-
teressant at komme", siger Molde-
neds SSF-distriktsformand Inger Rey-
hé. Hun fortæller om en begivenhed,
som medlemmer og gæster oplevede,
da det gamle Dannebrog på flagstan-
gen skulle udskiftes med et nyt, en
fornem gave fra Danmarks-Samfun-
det. Symbolsk og just i udskiftnings-
øjeblikket rev stormen det gamleflag
ned. "Vi var målløse", siger Inger. "Det
var, som om flaget faldt fra himlen, li-
gesom i den gamle fortælling."
Inger Reyhé har nu været formand i
otte år. Der er 70 medlemmer. De
bor i Moldened, i Skåleby/ Schaalby,
Fysing og Klensby. Et pænt tal, der
stabiliseres gennem forskellige aktivi-
teter og venskabeligt sammenhold.
En julebasar stables på benene hvert
2. år. En julefest er programsat til 15.
december. Foredrag, sammenkom-
ster, madlavning, patchworkkurser
med mange års popularitet på bagen,
der er god opbakning til det danske
foreningsarbejde i området; og også
de udendørs arrangementer bliver vel
modtaget.
Men også hvad der foregår i nabola-
get, indvielsen af Slesvighus og byg-
ningens fremtid følger medlemmerne
interesseret med i.

SPÆNDENDE FUND

Fundene ved Fysing Å inspirerer de
begavde og flittige hobbykunstnere,
som på basaren i lørdags præsentere-
de deres mangeartede værker. Det er
begavelse og idealisme, der præger
en så fremragende udstilling, som
den viste. Fint og hårdt arbejde bag
de mange smukke ting.
SSF-medarbejder Anne Christiansen
har fulgt udviklingen - rent privat -
igennem årtier. Alle slags tasker, fri-
stende, fikse puder, smukke dukker,
julepynt i alle  variationer, lækker
marmelade, selvfølgelig hjemmelavet,
fornemme kort, betagende smykker,

moderne blomsterpatchwork - basa-
rens tilbud var alsidigt-mangeartet.
Ind imellem hyggede gæsterne sig
ved kaffebordene. Karsten Reyhé
fungerede som smilende køkkenchef,
med "opofrende" kvindelig assistence.

MANDEN I CENTRUM

De meste deltagere i basaren var mil-
de kvinder i godt humør. En mand
fortjener dog ekstra ros. Gerhard
Clausen, født 1937 på egnen, helt
igennem dansksindet. En mesterlig
hobbyhåndværker, venlig og hjælp-
som. Han er ekspert i træarbejder.
Der er bondegårde, alle slags dyr,

købmandsgårde og meget andet.
"Men aldrig soldater," siger denne fre-
delig mand.
Moldened Forsamlingshus er hans fø-
dehjem. Gerhard var SSF-/SSW Mol-
deneds formand i mange år, og han
er stadig aktiv.
Anne fra Dronthjem og Gerhard byg-
gede selv deres hus i Klensby.
I samtaler med ham mindes man
gamle dage: Om Onkel Peters ufor-
glemmelige gæstgiveri, pinseture til
fods fra Slesvig, dejlige baller, maske-
rader, det lille gammeldags drejeka-
russel udenfor. Og 1953, da huset
brændte.

Johanna

[KONTAKT] Lørdag den 1. december
emmer af jul i Flensborg Bibliotek. Det
store julearrangement ’Julelyd’ står på
programmet.
Samme dag åbnes for årets december-
bogsalg. Her er til mange timers fornø-
jelig læsning i brugte og gamle bøger
for børn og voksne – og til de samme

favorable priser: 1 euro per bog og 5
euro for en fyldt plasticpose.
Bogsalget foregår alle hverdage i de-
cember - på særlige hylder i Informa-
tionen - kl. 9-19, lørdage kl. 9-14.

BOGCAFÉ
Flensborg Bibliotek i Nørregade/ Nor-

derstrasse 59 er nået til årets sidste
bogcafé onsdag den 5. december kl.15,
som står i julens tegn. Jacob Ørsted læ-
ser en anderledes julehistorie for voks-
ne. Der er gratis adgang. Kaffe og jule-
kage kan købes.

December-bogsalg

Interessante arbejder beundres, prægtig stemning, og siden hjemmebag og en
god kop kaffe; der var julebasar i Moldened sidste lørdag. F.v.: Randi Kuhnt,
SSF-forkvinde Inger Reyhé og Kirsten Lanwes. 

To, der holder sammen. Man møder dem altid sammen: Norskfødte Anne og
tidl. SSF-/SSW-formand og medlem af kommunerådet Gerhard Clausen. Parret
har skabt sig et paradis af julegaver, fra Rudolf rensdyr til imponerende træar-
bejder.
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RAVNKÆR

EUROPEAN MINORITY FILM FESTIVAL

VALSBØL PASTORAT

DET LILLE TEATER FLENSBORG

FLENSBORG AMT

ONLINE

Julehilsen fra Herning
[KONTAKT] SSF Harreslev og Harres-
lev Danske Menighed inviter til jule-
koncert med Herning Kirkes Drenge-
kor lørdag den 8. december kl. 16 i
Harreslev Danske Kirke, Berghofstr.
10.
Herning Kirkes Drengekor af 1949 er
et af Danmarks ældste drenge- og
mandskor. Koret er inspireret af den

klassiske engelske klang og kortradi-
tion og uropfører jævnligt værker af
moderne komponister. Drengesolister
fra Herning Kirkes Drengekor medvir-
ker ofte i opsætninger sammen med
Den Jyske Opera og Aarhus Symfo-
niorkester.
Koret består af 50 drenge og mænd,
som næsten alle har sunget i koret, si-

den de i 3. klasse blev optaget i ko-
rets forskole. For mange af de unge
sangere er årene i drengekoret be-
gyndelsen på et professionelt musi-
kerliv som enten sanger eller instru-
mentalist. 
Koret ledes af dirigent og organist
Mads Bille, der i 1999 stiftede Den
Jyske Sangskole i Herning. Ved korets
koncerter kan man også opleve orga-
nist Kristian Marius Andersen, som
udover at akkompagnere koret gerne
improviserer over en sang eller et te-
ma.
Billetter til 12 hhv. 7 euro - ikke-
medlemmer 14 euro - fås i Union-
Bank, på Dansk Sekretariat for Flens-
borg Amt, via ssf-billetten.de og ved
indgangen.

Herning Kirkes Drengekor i Harreslev
8. december.

Eine Orchidee unter den Festivals
[KONTAKT] Peter Schønau Fog ge-
wann mit „Kunsten at græde i kor“
sowohl den Publikums- als auch den
Jurypreis beim 4. European Minority
Film Festival in Husum.
In den Tagen 22.-24. November hat
die Friisk Foriining zum 4. Mal ein
Filmfestival organisiert, das Spielfilme
in europäischen Minderheitenspra-
chen zeigte.
Beteiligt waren die westfriesische
Produktion „Merke Blues“ (dtsch:
Jahrmarkt-Blues), die baskische Ko-
mödie „Urteberri on, Amona!“
(dtsch: Frohes neues Jahr, Großmut-
ter!), der mehrfach ausgezeichnete
Spielfilm „Cigan“ (dtsch: Zigeuner)
und die südjütischen Romanverfil-
mung „Kunsten at græde i kor“
(dtsch: Die Kunst, im Chor zu wei-
nen).
In ihrer Eröffnungsrede am Donner-
stag würdigte die Minderheitenbeauf-

tragte des Ministerpräsidenten des
Landes Schleswig-Holstein, Renate
Schnack, das Projekt der Friisk Forii-
ning als „europaweit einmalige Or-
chidee unter den Filmfestivals“.
Eine international besetzte Jury hat
auf der Abschlussgala im Husumhus
den von Arne Prohn gestalteten und
mit 1000 Euro dotierten European
Minority Film Award 2012 an Peter
Schønau Fog vergeben. Freudes-
trahlend nahm der dänische Regis-
seur zusammen mit dem Hauptdar-
steller des Films, Jannik Lorenzen,
den schweren Preis für „Kunsten at
græde i kor“ entgegen.
Dass der Film auch den Publikums
preis erhielt, freute nicht nur die bei-
den Protagonisten, sondern auch En-
ken Johannsen aus Niebüll, die bei
der Verlosung unter allen Teil-
nehmern einen Hotelgutschein ge-
wann.

Auf der Abschlussgala mit einem
bunten Mix aus Filmausschnitten und
Livemusik erhielten die Filmschaffen-
den aus den europäischen Minder-
heitengebieten dann noch einmal
Gelegenheit, für ihre Produktionen
zu werben. 
Sie waren verwundert darüber, dass
es bisher noch keinen Spielfilm in
nordfriesischer Sprache gibt.
Das Musikprogramm des Abends
wurde in hervorragender Weise von
Ginger Redcliff, Gina Ohlmeier und
Iaco Rigo & his Ethical Project bestrit-
ten. 
Das European Minority Film Festival
ist das einzige Festival dieser Art in
Europa. Das Projekt wird unterstützt
vom Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien über den
Friesenrat, vom Kino Center Husum
und vom Sydslesvigsk Forening.
www.minority-film.net

Advent i pastoratet
[KONTAKT] Valsbøl Pastorat - kirke-
menighederne i Skovlund, Medelby,
Store Vi og Valsbøl - meddeler, at der
er adventskoncert i samarbejde med
SSF-distrikterne og den tyske menig-
hed i Medelby, årets fælles dansk-ty-
ske adventskoncert i Skt. Matthæus’

kirken, søndag den 2. december kl.
19.30. Torsdagskoret synger dejlige
sange som indledning på den forvent-
ningsfulde adventstid.

ADVENTSFEST
Derudover bliver der adventsfest

med andagt i Valsbølhus søndag den
9. december kl. 15-17: Det andet lys
tændes denne søndag. Desuden bli-
ver der luciaoptog, julehygge, kaffe,
julesange og julegodter. Alle er vel-
kommen.

Virkeligheden bag talentshows
[KONTAKT] Sangeren Billy Jack er en
rå og talentfuld knægt fra betonkvar-
terets ghetto. Som 14-årig mødte han
sin kæreste Maggi i cykelkælderen
under syvende opgang. Efter sejren i
det store X-faktor-show er han blevet
en lysende gigant på showstjernehim-

len, hjulpet af sangskriveren Tommy.
Som 20-årig får Billy karriereproble-
mer. Nye ”stjerner” bliver opfundet
og truer med at indtage Billys plads.
Også Tommy truer Billy gennem en
alliance med milliardæren Smith og
hans datter Vivi. Der er farligt på top-

pen: benhård
konkurrence, ky-
niske bagmænd,
faldende mar-
kedsandele, af-
presning, alkohol
og stofmisbrug,
utroskab og skils-
misse – den kulør-
te presse følger
med - selv på sen-
gekanten.
»Teenagerlove« er
et nådesløst dra-
ma om kærlighed
og magt, troskab
og svig, fortalt i et
dramatisk ung-
domssprog med
skrappe replikker,
swingende rap og
lidenskabelige
sange. Må Billy

ofre sin elskede Maggi for at overleve
på toppen?
Teenagerlove af Ernst Bruun Olsen og
Finn Savery fejrer 50 årsdag i år. Mu-
sicalen blev en bragende succes i
1962 og spillede for fulde huse i to
sæsoner i træk på Det Kongelige Tea-
ter og kort efter i Berlin og andre ho-
vedstæder.
Under profesionel instruktion af Niels
Damkjærd har Det lille Teater Flens-
borg nu opsat teatermusicalen på sin
scene i Hjemmet i Mariegade.
Tirdag den 4. december hæver tæp-
pet sig til premieren af denne ander-
ledes virkelighed, som finder sted,
mens TV-kameraerne er slukket.
Teenagerlove er for unge og voksne
(+13 år) og bliver opført 11 gange:
4.12. premiere, 6., 8., 13., 16., 20.
december, 10., 12., 15., 17. januar -
og for sidste gang 19. januar; tirsdage
og torsdag kl. 19, lørdage og søndage
kl. 16.
Billetter fås via 0461-144080, sil-
ke@sdu.de samt ved teatrets ind-
gang.
Se også www.detlilleteater.de og på
Facebook ”Det lille teater Flensborg“

Niels Damkjærd/ Stig Schulze

Pressemøde med X-faktor-talentet Billy i »Teenagerlove« -
her aktørerne Bo Sösemann, Jorrit Hansen og Emma von
Oettingen. (Scenefoto: Niels Damkjær)

Masser af flotte advents- og juletilbud ved basaren i Ravnkær sidst. (Foto: privat)

Flot premiere
[KONTAKT] For første gang i mange
år besluttede man sig for i Ravnkær
SSF-distrikt at holde julebasar med de
i hobbygruppen selvlavede juleartik-
ler. Den ugentlige hobbyaften i de se-
neste måneder resulterede i et utal af
ting og sager til pynt i advents- og ju-
letiden.
Det var en stolt distriktsformand, Kir-
sten Nielsen, der tog imod de mange
besøgende til basaren. SSF-amtskon-

sulent Lars Thomsen var mødt op
med en SSF-infostand, så ingen af na-
boer og tyske venner var i tvivl om,
hvem der arrangerede basaren, og
hvad Sydslesvigsk Forening står for.
Det blev en eftermiddag i Ravnkær
Forsamlingshus med rigtig dansk jule-
stemning og en god snak over en kop
kaffe med hjemmebagt kager eller en
alkoholfri gløgg.

pv

Ad Hurtigruten med Oldag
[KONTAKT] Hatsted SSF inviterer til
foredrag ”På tur med Hurtigruten”
ved Uwe Oldag onsdag den 5. de-
cember kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Tilmelding til Anders Schaltz Ander-
sen senest i morgen, fredag den 30.
november på mail schaltz@t-onli-
ne.de eller tlf. 04846 – 590.

HUSK
Tirsdag den 18. december kl. 16.00-

16.45: Bogbus - julehygge
Mandag den 24. december: Jule-
gudstjeneste 
Tirsdag den 15. januar kl. 16.00-
16.45: Bogbus
Onsdag den 23. januar kl. 19: Gene-
ralforsamling, fællesspisning
Lørdag den 9. februar kl. 13.30: Fa-
stelavn

Lækker tryksag for 2 euro
[KONTAKT] SSF Flensborg amt har
gjort det igen - og nu også med SSF
Flensborg by som juniorpartner: Det
netop udkomne julehæfte »Julen
2012« er intet mindre end en lækker
tryksag.
Lækkert ikke blot hvad Katrine Ho-
ops typografi og layout angår, men
også på indholdssiden; afvekslende,
velskrevet, illustreret - noget for en-
hver smag. Indsamlet af Preben K.
Mogensen, Karina Helledie Vandkrog
og Marike Hoop, hvor sidstnævnte
også udgør bladets eneredaktør. Lis-
beth Kochanski fra SSFs/ SdUs copy
& Layout på Flensborghus har bidga-
te med kalenderen og de såkaldte
"reklamer". Trykt blev de 2.800 blade
hos E.H. Nielsens trykkeri i Flens-
borg.
Og så koster hele herligheden kun 2
euro stykket, en pris der kun kan lade
sig gøre, fordi udgivelsen subventio-
neres. Julehæftet kan rekvireres på
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt
på Flensborghus i Flensborg.
Ud over SSFs og SSW Slesvig-Flens-
borgs amtsformænds hilsner er der
beretninger fra rejser, et tilbageblik
på Anke Spoorendonks barndomsjul,
om den vordende Bjørn Nørgaard-
udsmykning af Helligåndskirken i
Flensborg, om kortfilmsfestivalen i
fjordbyen, om juletræer i Danmark
og Sydslesvig, om julepynt, om jule-
kalendre på tv, om julebag og salmer,

en sørgelig historie om en lille drengs
mor der døde, om julebasaren i den
danske menighed i Paris, om skoene i
Nørregade i Flensborg, og om Kenya
og den sydslesvigske kolonialisering af
Holmslands Klit.
Julehæftet og dets forgængere kan
også læses hhv. downloades fra SSFs
hjemmeside www.syfo.de. Find dem
under »Amter & distrikter« og klik på
Flensborg amt.

Sydslesvigsk Forening online:
www.syfo.de

facebook.com/sydslesvigsk.forening

Billedet på forsiden er med venlig til-
ladelse hentet fra Den Gamle By i År-
hus, der går igen med antikke klip og
tekst og billeder i julehæftet.


