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UGENs OVERSKRIFTER

SYDSLESVIGSKE JULEMÆRKER 2012
JUL I SYDSLESVIG 2012

2 x jazz

SYDSLESVIG

[KONTAKT] Der venter jazz-venner to spændende
men vidt forskellige jazzkoncerter - med Rødekro
Jazz (foto) i Egernførde og Jesper Thilo/ Scott Hamilton i Flensborg.

Læs mere på KONTAKT side 1+2

Advent
[KONTAKT] SSF Flensborg by gør klar med den traditionelle advenstfest for ældre (foto fra sidste års fest);
i hvert fald kan billetter allerede reserveres nu.
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Julemærkerne 2012. (Fotos: Uwe Oldag)

Læs mere på KONTAKT side 3

Holms krybber som motiv 2012

Unge
[KONTAKT] 800 unge fra Sønderjylland og Sydslesvig
var til ungekonference på Alsion i Sønderborg.

Læs mere på KONTAKT side 4

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings
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. Motiverne
er julekrybber fra mange forskellige
lande. De stammer fra pastor Jørgen
Holms private samling i Læk, og foto-

grafierne er taget af udvalgsmedlem
Uwe Oldag.
Det er udvalgets mål, at mærkerne
falder i så god smag, at rigtig mange
har lyst til at anvende dem på alle gaver og forsendelser i tiden frem til
højtiden. Arket koster uændret 4 euro/ 30 kr. og kan købes, rekvireres på

SSFs sekretariater. Overskuddet går
til SSFs humanitære arbejde, oplyser
formanden for SSFs billedsamlingsudvalg Erik Fredens.
Julemærkerne præsenteres på SSFs
landsmøde på lørdag i Husum.
Mere om julekrybber på KONTAKTside 5.

OBERST H. PARKOVs MINDEFOND

Irsk
[KONTAKT] Irsk er in på vestkysten. Koncerten med
duoen Harness (foto) samlede fulde huse i Tønning.

Læs mere på KONTAKT side 5

Forventningernes
landsmøde
Sydslesvigsk Forening

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings landsmøde i overmorgen,
lørdag fra kl. 9 på Husumhus bliver et forventningernes landsmøde.
Ikke blot er der to kandidater,
Udo Jessen og Gitte HougaardWerner, til den efter Anne Mette
Jensen ledige post i forretningsudvalget, ligeledes nybesætningen af pladserne i foreningens
teater- og koncertudvalg, kulturudvalg og årsmødeudvalg skal afgøres blandt en lang række kandidater.
Også dagsordenspunktet om den
mindretalsinterne integrationspolitik, f.eks. om hvordan unge forældre til børn i den danske skole
ganske naturligt også finder et
hjemsted i SSF, ved næstformand
Jon Hardon Hansen, der står til
genvalg, samt den delegerede
Uwe Ehrichs forslag om at nedsætte et udvalg, der får til opgave at forberede oprettelsen af et
Sydslesvig-ting, imødeses med
spænding.
Til højdepunkterne på landsmødet vil traditionen tro også høre
formand Dieter Paul Küssners
mundtlige formandsberetning,
der tidligere var så nuanceret og
omfattende, at den ikke medførte nogen videre diskussion fra ta-

lerstolen. I sig selv et kompliment
til formanden.
De mange tilstedeværende repræsentanter for især det politiske Danmark og deres hilsner
bliver vanligt taget til efterretning
med interesse; de er udtryk for
stærke samhørighedsbånd mellem det officielle Danmark og
SSF som det danske mindretals
store samlende organisation.
Med forventning imødeses også,
hvilken stille slider der i år hædres med Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris for solidt dansk engagement i årtier.
Og på publikationsområdet er
der hele tre ting, der lægges på
de delegeredes og gæsternes
borde: Sydslesvigsk Årbog 2012,
julemærkerne "Jul i Sydslesvig
2012" og en ny udgave af et nyt,
fælles Mindretalsmagasin.
Der venter altså et interessant
landsmøde i Sydslesvigsk Forening, og det bliver ikke mindre
forventningsfuldt af, at SSFs medlemmer - delegerede eller ej har taleret på mødet. Det kunne
man jo benytte sig af...
Velkommen til SSFs landsmøde
2012!
SYDSLESVIGSK FORENING

Fra checkoverrækkelsen på Dansk Generalsekretariat, f.v. Sarah Keppler, Aktivitetshuset, Anni Søndergaard, Dansk Centralbibliotek, Anette Jensen, Nordisk Informationskontor, Kirstin Asmussen, FDF Sydslesvig, Dieter Lenz, Oberst H. Parkovs
Mindefond, Karin Goos, SSFs Teater- og koncertudvalg, og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.

En glædens eftermiddag
[KONTAKT] Det var en smilets og
glædens men også taknemmelighedens eftermiddag på Dansk Generalsekretariat, da bestyrelsesmedlem i
Oberst H. Parkovs Mindefond, Dieter Lenz, siden sommer det sydslesvigske medlem af bestyrelsen efter
Wilhelm Klüver, på vegne af fonden
kunne glæde fem organisationer/ institutioner med hver en donation på
omkring 10.000 kr.
Sydslesvigsk Forening får en donation
til gennemførelse af de danske tea-

terforeningers teaterseminar 16.-18.
november i år i Flensborg, Dansk
Centralbibliotek får til børnekunst og
-kulturudstillingen Bibiana til foråret,
Nordisk Informationskontor får til
den fjerde litteraturfestival, FDF Sydslesvig får til sit solide børne- og ungearbejde, og Aktivitetshuset i Flensborg får - rent undtagelsesvis - til en
interaktiv tavle til undervisningsbrug.
Mindefonden er nu den største fond
under Grænseforeningen. Hvad fonden ellers donerer penge til i det

dansk-tyske grænseland oplyses af
fondens formand Niels Henriksen på
et møde i Frederiksstad i morgen,
fredag, og lørdag overrækker han
Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris på
SSFs landsmøde til et mangeårigt engageret medlem.
Ansøgninger til 2014 skal være fonden i hænde på Grænseforeningens
adresse i København inden 1. oktober næste år.

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

FLENSBORG AMT

Hamilton meets Thilo

Plads på juletur

[KONTAKT] Onsdag den 14. november kl. 20 viser amerikanske Scott
Hamilton og danske Jesper Thilo deres jazzkunst på Flensborghus i Flensborg.
To af verdens bedste jazz-saxofonister ledsages af en supertrio med Søren Kristiansen (piano), Jesper Lundgaard (bas) og Kristian Leth (trommer). Det bliver en koncert med
swingende jazz af allerbedste karat,
arrangeret af SSF og SdU.
Billetter: ssf-billetten.de, +49 461
14408125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset og ved indgangen.

[KONTAKT] Man kan stadig nå at være med, når busserne den 1. december vanen tro ruller mod en dansk juleby. I år er det Århus, der er målet
for SSF Flensborg amts årlige udflugt.
Man kan vælge at tage med i Den
Gamle By, som oser af god gammeldags julehygge, eller man kan vælge
at tilrettelægge dagen selv.
Der er afgang fra Exe i Flensborg kl.
8, og alle er velkomne til at tage
med.
Info og tilmelding: Senest 19. november til Dansk Sekretariatet for Flensborg amt, tlf. 0461 14408 155.

Scott Hamilton og Jesper Thilo.
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EGERNFØRDE

SdU-VAGTSKIFTE

Rødekro Jazz - 16. november i Egernførde.

Traditionel jazz
[KONTAKT] Fredag den 16. november kl. 20 inviterer SSF til jazz i Medborgerhuset i Egernførde med Rødekro Jazz.
Billetter sælges på ssf-billetten.de, på
SSFs Egernførde-sekretariat tlf. 04351
2527, alle andre SSF-sekretariater, i
Aktivitetshuset i Flensborg og ved
indgangen.
Jazzorkestret består af en flok glade
jazzvenner med grånende top samt
yngre kræfter som krydderi - alle med
den fælles interesse for traditionel
jazz. Orkestret har spillet i 20 år i det

sønderjyske med tilholdssted omkring
Aabenraa/ Rødekro. Repertoiret består af gamle traditionelle numre foruden nye numre med det fælles varemærke, at de spilles i den glade traditionelle jazzstil.
Orkestret består af en traditionel 7mands-besætning: Bjarne Jørgensen,
trommer og vokal, Henrik Petersen,
bas, Jørgen Rasmussen, banjo og vokal, Erik Chrestesen, piano, Vagn Sørensen, klarinet, Per Jørgensen, trækbasun, samt Mogens Nejrup, trompet
og vokal.

UGEN
DER KOMMER
9.
SdU: Petanque-sæsonafslutning på Harreslev Danske Skole kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Bingo i Jørgensby-Skolen kl. 19.30
Lyksborg UF: Fredagsklub på skole kl. 18.30
SSF-distrikt Medelby/Vesby: Novemberfrokost med underholdning på skolen kl.
19.30
SSF-støttekreds Nibøl: Lotto i foreningshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Risby: Lotto på skolen
Slesvig IF: Lotto i klubhuset, Husumer Str. 72 kl. 19.30

10.
SSF: Landsmøde på Husumhus kl. 9
Flensborg SSF-distrikt Nord: Jule- og salgsudstilling i Bergmühle lørdag kl. 10-18
og søndag kl. 11-18
SSF-distrikt Frederiksstad: Lotto på Hans Helgesen-Skolen kl. 19

SdU-forretningsfører Horst Schneider t.v. gav Gerd Voss nogle pæne ord med på vej ind i pensionisttilværelsen. I baggrunden SdU-formand Inger Marie Christensen, SdU-personalechef Marlies Kriza og SdU-konsulent Kaj Andersen. (Foto: Manfred Bauch)

Farvel og tak
[KONTAKT] Efter 35 år hos SdU var
31. oktober sidste arbejdsdag for
Gerd Voss fra SSFs og SdUs fælles copy & layout-afdeling på Flensborghus.
Sammen med familie, folkevalgte fra
SdU og ansatte fra alle organisationerne på Flensborghus blev der med

knus, klem og velvalgte ord, kaffe og
lagkage, taget behørig afsked med
hinanden.
Voss har ikke kun været grafisk medarbejder; han har også været aktiv i
driftsrådsarbejdet igennem mange år.
I sin fritid er han engageret SSW-

mand, og nu på det sidste også borgmester i Ves kommune. Så også i
pensionisttiden vil Gerd have nok at
se til.
Som Gerd Voss efterfølger i copy- og
layoutafdelingen er Christian Prasno
tiltrådt 1. november.

Digibilleder.

Julebukke.

AKTIVITETSHUSET

11.
SSF-distrikt Vesterland-Hørnum: Julebasar på Hans Meng-Skolen kl. 11-17

12.
Ansgar Menighed Flensborg: Interreligiøs sammenkomst for kristne, jødiske og
muslimske medborgere i Nord; andagt i Sct. Petri Kirche kl. 17
DCB og Foreningen Norden: Skumringstime med Svend Kohrt på Flensborg Bibliotek kl. 19. Fra kl. 18 pirogger og finsk øl
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30

13.
De danske menigheder i Flensborg: Morgenmad og –sang i Sct. Jørgen kl. 9
De danske menigheder i Flensborg: Babysalmesang i Harreslev kirke kl. 9.30
SSFs Humanitære Udvalg: Vandring på Gendarmstien, fra Exe i Flensborg kl. 9.15
Det Lille Teater Flensborg: Musicalen ”Cabaret” i Hjemmet kl. 19.30
SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark samt menigheden: Foredrag med
Reinhard Laszig om Johann Friedrich Struensee i kirkens lokaler i Jaruplund kl. 15
Store Vi Kvindeforening: Planlægning af adventsfesten i skolens forhal kl. 19.30
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobby med nål og tråd på Slesvighus kl. 19.30
SSF-distrikt Skovby: Danskkursus for begyndere i Hærvejshuset kl. 19.30-21

14.
SSFs Humanitære Udvalg: Foredrag med Sharif Popal om Afghanistan på Flensborg Bibliotek kl. 14.30
De danske menigheder i Flensborg: Hverdagsgudstjeneste i Helligåndskirken kl.
19
SSF og SdU: Jazz på Flensborghus –med Jesper Thilo/Scott Hamilton Quintet på
Flensborghus kl. 20
Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Spætteklubben kl. 14.30
SSF-distrikt Munkbrarup: Senioreftermiddag i Oksbøl Forsamlingshus kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19
De danske foreninger i Agtrup: Fællesspisning i forsamlingshuet kl. 19.30
Nibøl Seniorklub: Morgenmad i foreningshuset kl. 9
Aventoft pastorat: Diskussionsklub i foreningshuset, Nibøl kl. 19.30
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Madlavning med Anna Grete Jessen i forsamlingshuset
kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Hobby i forsamlingshuset kl. 19.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
SSW-distrikt Damholm: Medlemsmøde i forsamlingshuset kl. 19

15.
SSF: Teatret Møllen og ”Claras Krig” på Slesvighus kl. 20
SSF-distrikt Oversø/Frørup: Medlemsmøde om distriktets fremtid på Trene-Skolen, Tarp kl. 19
SSF-distrikt Store Solt: Hygge med Højskolesangbogen i Møllebro Forsamlingshus
kl. 15
Aktive Kvinder Nibøl: Demoaften med juledekorationer i foreningshuset kl. 19.30
Aventoft pastorat: Ud af Drift i menighedshuset kl. 15
Slesvig IF: Kaffe-kage-snakkeeftermiddag i klubhuset kl. 15.30

Juleglas.

Gode kursustilbud
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg har atter en række gode tilbud
til interesserede:
AKTIS SENIORKLUB
med Søren Timm er et tilbud til alle
på 50+, der har brug for hjælp til
små IT-opgaver. Kan du ikke finde
rundt i mobiltelefo¬nens menuer?
Vil du gerne sende SMSer og emails? Har du et spørgsmål til et
computerprogram? Vil du overføre
dine dias til billedfiler, overspille vhsbånd til dvd eller dine yndlingsplader
til cd? Der vil være kaffe og kage for
1 euro, du må også bare komme for
at få en hyggelig snak.
I dag, torsdag den 8. november kl.
15-19 - Tilmelding ikke påkrævet.
JULEGAVER I GLAS
med Lise Paulsen. På dette kursus
har du mulighed for at lave julegaver
og julepynt af glas. Du kan f. eks. lave fyrfadslys, skåle, nisser eller jule-

træer. Lise giver dig gode tips og råd
om, hvordan dit jule¬træ kan blive
endnu flottere eller hjælpe dig med
at få lavet de julegaver, du måtte
mangle endnu.
Lørdag den 17. november kl. 10-16 Pris: 22 euro plus materiale
Tilmelding påkrævet på tlf. 0461 150
140 eller mail til akti@sdu.de
JULEBUKKE I STRÅ
med Helge Bastiansen. Du er fascineret af den gamle nordiske tradition
med at frem¬stille julepynt i strå og
halm? Så kom til dette kursus og lær
den flotte færdighed i at kunne binde dine egne julebukke. Du lærer at
beskære og bearbejde stråene til din
personlige julebuk og binde den i
stor og lille. Bukkene bliver pyntet
med bånd og sløjfer.
Onsdag den 14. november kl. 18-22
- Pris: 14,50 euro plus materiale
Tilmelding påkrævet på tlf. 0461 150
140 eller mail til akti@sdu.de

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

DIGITALISER DIAS
med Søren Timm. Har du dias derhjemme, som du kunne tænke dig at
få som digitale billeder, så du kan se
dem på din computer eller TV? Vi
har en dia¬scanner, der kan scanne
dine diakassetter med 36 billeder. På
denne introduktion lærer du, hvordan du gør.
Tirsdag den 13. november kl. 1819.30 - Tilmelding ikke påkrævet.
LIM- OG SPIRALBIND
med Marco Knappert. Under introduktionen får du hjælp til at lime eller spiralbinde papir, det kan f.eks.
være en hjemmeopgave eller en kronik. Derudover får du en hjælpende
hånd med at få papir foldet og hæftet.
Tirsdag den 12. november kl. 1617.30 – Pris: Materiale efter forbrug Tilmelding ikke påkrævet.
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EJDERSTED

FLENSBORG-NORD

Interreligiøst træf
[KONTAKT] Mandag den 12. november afholdes der igen i år den interreligiøse sammenkomst for kristne,
jødiske og muslimske medborgere i
Flensborgs nordlige bydel. Formålet
med "Friedensfühler" er at mødes på
tværs af religionerne, lære hinanden
at kende, udveksle erfaringer og slutte af med en festlig buffet.
Arrangementet er et samarbejde mellem kirkerne Sct. Petri og Ansgar, Fatih-moskeen og den jødiske menig-

hed i Flensborg.
Kl. 17 bliver der en kort andagt i Sct.
Petri kirke, Bov Landevej/ Bau er
Landstr. 10, kl. 17.40 er der orientering, bøn og samtale i Fatih-moskeen, Mejerigade/ Meiereistr. 7, og ca.
kl. 19 buffet og festsamvær i Ansgar
Menighedshus, Aabenraagade/ Apenrader Str. 25
Vel mødt til alle interesserede!
Sten Haarløv,
Ansgar kirke

Juleudstilling
[KONTAKT] SSF-distrikt Nord i Flensborg inviterer til jule- og salgsudstilling i Bjergmøllen/ Bergmühle i
weekenden. Der er åbent lørdag kl.

Store som små deltog i Uffes Kaffebar-mødet i oktober i Tønning. (Foto: privat)

Lysbilleder med musik
[KONTAKT] Uffes Kaffebar i Tønning
i oktober var arrangeret af SSF Ejdersteds amtsstyrelse. Der var sørget for
et formidabelt kagebord, og efter at
Bogbussen var kørt, viste Werner
Schlickert billeder fra amtets udflugt
til Småland i juli. Mens billederne fra

de yngres kanotur blev ledsaget af
Bamses "I en lille båd der gynger",
lød Pippi Langstrømpes sang på
svensk, da billederne fra Vimmerby
gled over skærmen, og da den svenske trubadur havde kvædet sin vise
til hyttsill-aftenen kom billedet af tre

teenageres lettere kedsommelige ansigter til syne. Det var vist ikke lige
deres musiksmag. De mange billeder
skabte megen morskab hos de talrige
fremmødte.
Jette Jochimsen

10-18 og søndag kl. 11-18, hvor der
er mulighed for at købe juleting,
hånd- og hobbyarbejder. Alle er velkomne.

SIDSTE I ÅR

Alsang i Borgerforeningen
[KONTAKT] Aase Abild oplyser, at
den sidste alsang i Borgerforening,
fællessang for alle interesserede, finder sted tirsdag den 13. november kl.
19.30.

Grundet juletravlhed er der ingen alsang i december, og af private grunde er der heller ingen alsang i januar.
Næste alsang bliver i februar, dato
meddeles i tide.

KÜHLHAUS

SSF FLENSBORG BY

Finsk folk-tango-event
[KONTAKT] Finske Johanna Johula
trio giver folk-/tangokoncert i
Kühlhaus i Flensborg onsdag den 28.
november kl. 20.
Tango nuevo og traditionel finsk musik spiller en vigtig rolle i harmonikavirtuosen Johanna Johulas musikalske
identitet, der ikke begrænses af harmonikaen men også omfatter claviola
og melodica. Hun kan ikke kategoriseres, hopper fra den ene genre til
den anden - altid trofast mod sin
egen stil.
Hun er som seriøs kunstner godt på
vej til de internationale harmonikaspilleres førsteliga.
På scenen følges hun af Roope Aarnio med sang og guitar samt bag scenen af Hannu Oskala, der står for
sound og elektronik.

Fra sidste års adventsfest på Flensborghus. (Foto: Viggo Petersen)

Billetter sælges: Advent for ældre
[KONTAKT] Adventstiden nærmer sig
med store skridt. Den 6. december
gennemfører
SSF Flensborg by den traditionelle
adventsfest for de ældre medlemmer.
Kl. 14.30 byder Aase Abild, der er
konferencier denne eftermiddag, velkommen til de musikalske advent-

snisser Frehr og Nissen, SSF-byformand Preben K. Mogensen og pastor
Sten Haarløv holder en kort adventstale. Endvidere bydes der på et festligt kaffebord. Luciapigerne fra Gustav Johannsen-Skolen under ledelse
af Ulrike Matzen bærer både advents- og julestemningen ind i salen

ca. kl. 16.15. Afslutningsvis bortloddes der igen mange gaver.
Efter en afsluttende fællessang forventes arrangementet afsluttet lige
omkring kl. 17. Prisen er fastsat til 5
euro. Henvendelse om køb af billetter venligst på telefon 046114408126 hhv -127.

SPIL DANSK I ANSGAR

Harmonika-virtuosen Johanna Johula.

SKOVLUND-VALSBØL

Danskkursus - Dänischkurs
[KONTAKT] SSF Skovlund-Valsbøl og
Skovlund-Valsbøl Danske Skole og
Børnehave tilbyder et danskkursus
for begyndere - 20 timer fordelt på
to moduler med ny tilmeldingsfrist.
1. modul er "En dag på Valsbølhus”
lørdag den 17. november kl. 9-16,
hvor der skal lyttes - tales - læses synges - spilles - leges - laves mad spises og hygges.
2. modul omfatter seks aftener med
dansk i forsamlingshuset: Onsdagene

6., 13., 20., 27. feb.+ 6. marts kl.
19.30-21.00, hvor der skal tales - læses – lyttes og læres noget om sproget og landet ved hjælp af bøger og
CD'er fra biblioteket.
Underviser er Kirsten la Cour, Skovlund.
Kurset koster 50 euro + 10 euro til
mad og kaffe den 17. november, som
betales den første dag.
Tilmelding senest lørdag den 10. november på telefon 04639/783598.

SSW NORDFRISLAND

Stemmeret for alle
[KONTAKT] SSW Nordfrislands Amt
inviterer til medlemsmøde, hvor alle
medlemmer af SSW-NF har stemmeret. På mødet skal der vælges kandidaterne til amtsrådsvalget 2013.
Mødet finder sted den 3. december
kl. 19 på Husumhus i Husum.
Di SSW Nordfraschlönj lååsit in tu en
lasmootefersoomling, weer åle las-

Henrik Svane fungerede både som dirigent...

Velbesøgt soiré
[KONTAKT] SSF Flensborg Nord havde i anledning af Spil Dansk-Dagen
den 25. oktober arrangeret en musikalsk soiré med de tre musikere Kaja
Andersen, Bjørn Egeskjold og Henrik
Svane, Tønderkoret og digteren Jens
Rosendal i den velbesøgte Ansgar
Kirke. Dirigenten Henrik Svane klarede både at dirigere Tønderkoret,

akkompagnere på klaveret og fungere som en levende toast-master, der
førte publikum gennem aftenen med
gode historier, oplæsning af digte
samt interview med digteren Jens
Rosendal; udførligt omtalt i Flensborg
Avis sidste torsdag.

moote foon e SSW-NF stimrucht
hääwe. Aw e fersoomling schan da
kandidoote for e krisdäiswool 2013
kiised wårde.
E fersoomling as di 3 önj e jülmoune
am e klook 19 önjt Husumhus önj
Hüsem.
Lars Harms,
amtsformand

VESTERLAND

Julebasar på søndag
... og som interviewer af Jens Rosendal. (Fotos: PKM)

[KONTAKT] For tredie gang arrangerer SSF Vesterland-Hørnum en hyggelig dansk julebasar den 11. november i Hans Meng-Skolen i Vesterland
fra kl. 11 til 17.
Her tilbydes mange forskellige, hånd-

lavede ting, julepynt og gaver, f.eks.
patchwork, strik, syede ting, papirklip, hånddyppede lys og julekort.
Der bydes på kaffe, kager, æbleskiver, hot dogs og julegløgg.
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GRÆNSEOVERSKRIDENDE UNGE

Der blev stillet mange kvalificerede spørgsmål til foredragsholderne fra de unge
i salen, og det sidste spørgsmål fra de unge til Johan Olsen var ”Hvor er Gud
henne”, og han sluttede af med at sige ”Jesus er mere virkelighed en videnskaben”.

Godt fyldt Alsion-koncertsal: 800 gymnasieelever fra begge sider af grænsen til ungekonference om bl.a etik. (Fotos: Thomas Hougesen)

Mickey Gjerris talte f.eks. om etisk grundregel nr. 2: ”Et menneske bør hjælpe et
andet menneske, hvis det, som det koster at hjælpe, er af lille betydning i forhold til den betydning, som hjælpen har!” (Foto: Patricio Soto)

Frokost: Uden mad og drikke... (Foto: Patricio Soto)

Ungekonference i Sønderborg
om bioteknologi og etik
[KONTAKT] Jesus er mere virkelighed
end videnskaben, sluttede forsanger i
Magtens Korridorer og biolog Johan
Olsen sit foredrag af med på Alsion i
Sønderborg, hvor 600 HTX-elever fra
Sønderjylland og 200 gymnasieelever
fra A.P. Møller Skolen og DuborgSkolen tirsdag sidste uge var forsamlet til en dags konference med tema
”Bioteknologi og Etik”.
Johan Olsens emne var "Videnskab
og etik", og han formåede at få de
unge med ligesom formiddagens sidste foredragsholder, bioetiker og
medlem af Etisk Råd, Mickey Gjerris
fra København, der havde vendt temaet om til ”Etik og videnskab” og

formåede at formidle konferencens
tema på en forståelig måde.
De to foredragsholdere gav de unge
noget at tænke over, som de forhåbentlig kan bruge i deres videre færden.
De 800 unge gymnasieelever fra Haderslev Stift nord og syd for grænsen
kom til at opleve en konference med
spændende fagligt indhold leveret af
forsanger i Magtens Korridorer og
biolog Johan Olsen og bioetiker og
medlem af Etisk Råd Mickey Gjerris.
Ud over de to foredrag, blev der lavet et ”Etisk Råd” med deltagerne,
hvor de selv fik mulighed for at tage
stilling til etiske problematikker. Jo-

han Olsen sluttede dagen af med en
lille koncert sammen med et par musikere.
Konferencen var finansieret af fondsmidler og støttet af Sønderborg Provsti og Y’s Men’s klubber, Sønderborg
Kommune og Haderslev Stift. Arrangører var Stiftsudvalget for Unge og
Kirke (SUK) i Haderslev Stift og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde i Sydslesvig (MBU) i samarbejde med Vejle Tekniske Gymnasium
og Teknisk Gymnasium i Sønderjylland.
th

Efter frokosten blev de unge inddelt i 150 etiske råd og fik til opgave at tage stilling til 3 spørgsmål, som bl.a. blev stillet af Mickey Gjerris.
Skal det være tilladt at foretage abort med henvisning til risikoen for at få et
barn med ADHD? lød et af spørgsmålene, de unge blev opfordret til at tage stilling til.

De unge have fået udleveret et rødt og grønt ark papir og skulle nu summe i
grupperne og tage stilling til for og imod - afstemningsresultatet her: imod.

Johan Olsen og band afsluttede dagen med en times koncert.

Inden koncerten med Johan Olsen og to medlemmer af Magtens Korridorer
blev der fundet 25 heldige vindere af 25 laptop-tasker, og som sidegevinst 25
USB-stik. En heldig vinder vandt en iPad 2.
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HUSUM/ EJDERSTED

SdU

Irsk er et hit på vestkysten
[KONTAKT] Der var godt fyldt op i
salen, da den irske duo Harness spillede på Uffe-Skolen i Tønning i lørdags. En rum tid inden programsat
start var bordene fyldt, og distriktets
folk måtte i gang med at bære flere

stole ind.
Og publikum fik valuta for pengene.
Det var traditionelle, irske ballader,
der blev spillet. Men mange af dem i
Sam Ahernes og Fergus McElligots
helt eget arrangement.

Harness havde fart på, selv om de to
herrer ikke ligefrem er de rene konfirmander.

Publikum klappede selvfølgelig med på The wild rover. (Fotos: Peter Hansen)

Eksempelvis en temmelig rock’et udgave af Dirty Old Town, lige som også I’ll tell me ma’ blev fyret af i et
hektisk tempo.
Mellem numrene blev fortalt anekdoter fra den grønne ø, og publikum

så ud til at more sig kosteligt.
Næste arrangement i vestkystkulturrækken er også irsk musik. Det er Almost Irish, der spiller på Husumhus
den 11. januar.
Flere fotos på www.syfo.de.

Lav et
julekort
[KONTAKT] Alle børn og unge i alderen 9-14 år kan deltage i SdUs julekort-konkurrence.
Motivet skal være julepræget og males med kraftige farver på papir i A4størrelse og skal være SdU i hænde
senest den 23. november på SdUs
sekretariat, Nørregade/ Norderstr. 76,
24939 Flensborg, mærket med indsenderens navn og adresse.
1., 2. og 3. pladsen bliver præmieret
med hhv. 35, 25 og 15 euro. Desuden får vinderne nogle julekort med
deres eget motiv på.
Der er præmieoverrækkelse for vinderne torsdag den 6. december kl.
17 på Flensborghus, meddeler Jytte
Møller og Angelina Dürkop fra SdUs
kunstudvalg.

TILLØBSSTYKKE
HANVED-LANGBJERG

Teatertur
[KONTAKT] SSF Hanved/Langbjerg
indbyder til en teatertur til Det lille
Teater i Flensborg. I aften, torsdag kl.
19.30 venter ”Cabaret – the musical”: 8 euro for medlemmer og 10
euro for ikke-medlemmer. Omgående henvendelse til Blide Borg, tlf.
04608-6573.

En smukbuttet vikingedame havde en
bunke af selvlavet uld i armen. (Fotos:
Bernd Bossemeier)

Et kig ind i det brogede vikingsamfund og dets muntre færden i dag. De kender
hinanden. Her t.v. ses Sven fra Store Vi, også kaldet Winni-2, sammen med vikingekammeraten Winnie-1, Christian Timm i m., der anbefaler selvbagt rugbrød. T.h. bag lampen den slesvigske kunstmaler Gerd Walter.

Vikingemarked i Hedeby
[KONTAKT] Vikingernes ældgamle
boplads har stor interessei hele landet og ud over landegrænsen. Det viste sig atter sidste weekend, da intet
mindre end en folkevandring fandt
sted i Hedeby i anledning af vikingemarkedet.
Inde i og udenfor det flotte Hedeby
museum og ude i det omgivende betagende landskab mødte man mennesker. Selvfølgelig havde også dette
arrangement en vis kommerciel bag-

grund. Nutidens vikinger præsenterede mange fine selvlavede ting, der
alle havde relation til vikingernes tid
og dens mesterlige håndværkere.
Her var vævere, tøjforhandlere, ravslibere, bronzestøbere, guld- og jernsmede, farvere, gevissnittere, glasperlemagere, knogleskærere, kurveflettere, skomagere, hattemagere bagere, buebyggere, alle iført fascinerende dragter.
De besøgende fandt hurtigt skiftende

scener rundt omkring, damer med
lange vajende kjoler, mænd med
langflettet skæg og dekoreret med
pels og smykker. Odins team solgte
lækker hyldebærglögg og vildsvinpølse. Det folkenære møde fandt, ikke
mindst blandt børn stor begejstring.
Og mangen en viking taler dansk.
Markedet blev suppleret med rundvisninger og historiske foredrag.
Johanna

Det er igen Nina Mau-Jensen, der har
tegnet julemarkeds-plakaten.

RAVNKÆR

Tidlig jul

Julebasar

[KONTAKT] Julen begynder allerede
midt i november. I hvert fald holder
de danske foreninger og institutioner
i Husum og deres julemarked på Husumhus den 17. november kl. 14-17.
Såvel en række skoleklasser som Husum Danske Børnehave sælger husfilds-julepynt. Spejderne sælger
æbleskiver og SSW stiller traditionen
tro op med sin tombola.
Også biblioteket er med. Der bliver
solgt udrangerede bøger til spotpris
og Dolas Dukketeater spiller to-tre
forestillinger.

[KONTAKT] SSF Ravnkær inviterer til
sin lille men hyggelige julebasar lørdag den 24. november kl. 13-18 i
Ravnkær Forsamlingshus, Landsbygaden/ Dorfstr. 9, Ravnkær/ Rabenkirchen.
Der bydes på kaffe og kager, alkoholfri gløgg, saft og vafler. Og derudover
selvfølgelig på aureliostjerner, lanterner, julenisser, tilda-hjerter, juletræer,
engle, juledekorationer, boshi-huer
og hjemmelavet gele.
Alle er velkommen.

»JUL I SYDSLESVIG 2012«

Om julekrybber og deres historie
[KONTAKT] Om julekrybber og deres
baggrund fortæller krybbesamleren,
pastor Jørgen Holm, manden bag de
sydslesvigske julemærker 2012:
Julekrybber er en model af scenen
omkring Jesu fødsel i en stald i Betlehem.
Grundscenen er et barnet i krybben,
der måtte gøre det ud for en vugge,
omgivet af Maria og Josef, badet i lyset fra Betlehemsstjernen.
Dertil næsten altid en okse og et
æsel, samt eventuel andre af staldens
dyr.
Oveni lægges andre scener: Hyrdernes besøg, de hellige tre konger (vismændene) hhv. engle, ofte med et
bånd med påskriften "Gloria in excelsis Deo". (Glory to God in the highest).
I alle katolske lande, og i alle katolske familier stiller man sådan en model op til jul.
På latin hedder krybbe og stald det
sammen: praesaepe. På italiensk er
det blevet til presepio som betyder
julekrybbe, men også julestald.
I Tyskland taler man om Weihnachtskrippe.
På engelsk hedder en julegruppe nativity, fra latin nativitas, the place, time and circumstances of a birth =
fødsel.
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.
Den evangeliske baggrund hentes i
Mattæus- og især Lukasevangeliets
beretninger.
Allerede i begyndelsen af 100-tallet
udpegede man den stald i betlehem,
hvor man mente, Jesu blev født. Det
var i en hule, hyrderne brugte som
stald.
Senere blev der bygget en basilika
omkring stalden, hvortil pilgrimme
allerede i 300-tallet valfartede.
Dyrkelsen af krybben bredte sig til
Rom, hvor pave Liberius (pave i 352,
død 366) lod en basilika bygge, hvor
man specielt dyrkede julefesten. Kirken fik senere navnet St. Maria ad
praesepe (Den hellige Maria ved
krybben). Kirken findes den dag i dag
og hedder på italiensk St. Maria Magiore.
Her viser man fortsat hvert år ved
midnatsmessen på juleaften de relikvier, der ifølge traditionen stammer
fra Jesu krybbe: 5 små, smalle brædder, der nu er indfattet i sølv og krystal.

Der bredte sig en art krybbe-kult indenfor kirken, hvor krybbespil blev
opført. Det kendes fra engelske og
tyske kirke i 900-tallet.
I 1200-tallet fik Franz af Assisi den
idé, at man i stedet for at se på en

kirkerne.
Ofte sammenknyttet med et Christkindelmarkt. Dette har i verdslig
form overlevet i nutidens Weihnachtsmarkt.
I Italien blev julekrybbens figurer ty-

Jørgen Holm. (Foto: Lars Salomonsen)
model af julekrybben eller et krybbespil drog ud i skoven til en rigtig stald
med levnde dyr, hvor han så prædikede over julefortællingen.
I middelalderen var der julekrybber i
kirkerne og krybbespil i og udenfor

pisk lavet i ler/terrakotta og i Tyskland snittet i træ - begge dele helt op
til naturlig størrelse.
At fremstille julekrybber blev folkekunst ofte stærkt præget af den lokale kultur vedrørende klædedragt,

byggestil, dyrehold, hudfarve(!) etc.
Julekrybben er et at de steder, hvor
man tydeligst kan observere en kontekstualisering hhv. inkulturation af
kristendommen.
Menneskelivet er en helhed, hvor
det folkelige og det kristelige er to sider af samme sag. “Menneske først
og kristen så”, sagde Grundtvig, og
henviste til menneskelivet som den
konkret levede dagligdag, hvor trosliv
og menneskeliv er helt vævet ind i
hinanden. Kristendommens indhold
er troen på Guds ord talt til verden
gennem Jesus Kristus. Kristendommen er med andre ord universel,
men det er altid i en given kultur og
tradition, at vi forstår os selv som
kristne.
Denne spænding mellem kristendommens universalisme og den
konkrete intime og menneskelige udformning i en given kultur er interessant og frugtbar at iagttage.
Jeg ser julekrybber som en slags prototype på dette forhold og har vænnet mig til at se efter julekrybber, når
jeg er på rejse. Jeg har netop været i
Kenya og Zambia og begge steder
fandt jeg flotte ”afrikanske” julekrybber.
De julekrybber, som er brugt til julemærkerne, er fra Peru, Nigeria, Italien, El Salvador, Etiopien, Bolivia,
Malawi, Mexico og England.

