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LEDER

Kon-Tiki-film

Fregatten Jylland

Kreative børn

Glade unge

[KONTAKT] Tirsdag næste uge viser Flensborg-Biffen
den norske Kon-Tiki-film.

[KONTAKT] Når musicalen Fregatten Jylland spilles i
Flensborg senere på måneden, er der organiseret
fælleskørsel f.eks. fra Egernførde.

[KONTAKT] I Frederiksstad var/ er børnene kreative,
ikke mindst når det gælder lanterner.

[KONTAKT] De unge var glade, og SSF Flensborg by
også: Aktivitetsdagen med stomp på CH og hverv-
ningen for SSF var alle tiders.

[KONTAKT] I fredags lød start-
skuddet for SSF Flensborg Bys
hvervekampagne i forlængelse af
en aktivitetsdag for elever og for-
ældre på Cornelius Hansen-Sko-
len i Flensborg, omtalt på KON-
TAKTside 5.
Med hele bystyrelsens og di-
striktsbestyrelsernes accept øn-
sker SSF-byformand Preben K.
Mogensen, at hverveaktionen
bliver en satsning over en vis pe-
riode.
Diverse PR- og marketingsideer
er blevet vendt i SSFs bystyrelse;
mange er blevet forkastet, mens
andre gennem en fællesfinansie-
ring fra byforening og distrikter
søges omsat i den kommende
tid, så SSF får den opmærksom-
hed hos bl.a. de unge familier,
der benytter de danske institu-
tioner men endnu ikke har er-
kendt værdien af at være med-
lem af den folkelige kulturfor-
ening Sydslesvigsk Forening.
Skoleinspektør Knud Ramm
Mikkelsen, der selv engagerer

sig aktivt i SSF, bl.a. som jazzeks-
pert i Kulturudvalget, lagde i sin
velkomst ikke skjul på, at han
gerne så forældre engagere sig i
SSF og de dermed følgende fol-
kelige og kulturelle oplevelser.
Byformand Preben K. Mogensen
understregede på vegne af SSF
Flensborg by, at man var glad for
samarbejdet med Cornelius
Hansen-Skolen, og at han gerne
så, at andre danske institutioner,
børnehaver, fritidshjem og sko-
ler,  følger det gode eksempel og
arrangerer noget tilsvarende i
samarbejde med SSF, ikke kun i
Flensborg, men i hele landsde-
len, så »alle i mindretallet bedre
forstår, at SSF er deres forening«.
Det ønske kan SSF som lands-
delsorganisation kun skrive un-
der på og ønske SSF Flensborg
by held og lykke med hverveak-
tionen.
Og for den sags skyld også andre
amter i SSF den dag, de starter
lignende aktioner.

SYDSLESVIGSK FORENING

Aktiv
hvervning

[KONTAKT] Rund 60 Teilnehmer –
darunter zahlreiche Mitglieder des
Europäischen Parlaments – sind der
Einladung des FUEV-Präsidenten
Hans Heinrich Hansen und des Ab-
geordneten des Europäischen Parla-
ments, Iuliu Winkler von der Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ / EPP), gefolgt und diskuti-
erten am Donnerstag, 26. Septem-
ber in Brüssel die Ablehnung der
Bürgerinitiative „Minority SafePack
Initiative“ durch die Europäische
Kommission.
In einer „Gemeinsamen Erklärung“
wurde unter anderem festgehalten,
dass allen europäischen Regierungs-
chefs, den Präsidenten des Parla-
ments, der Kommission und des Ra-
tes sowie der Fraktionsvorsitzenden
des Europäischen Parlaments gesch-
rieben werden wird, um – auf
Grundlage der negativen Entschei-
dung der Europäischen Kommission
- ihre Haltung zu den europäischen
Minderheiten und der kulturellen
und sprachlichen Vielfalt zu erfra-
gen.
Die Aussichten eines Erfolges bei ei-
ner Klage gegen die Entscheidung
der EU-Kommission beim Europäis-
chen Gerichtshof in Luxemburg
wird weiter von Experten und Juri-
sten gründlich analysiert und auf
Grundlage der Expertenmeinungen
die Entscheidung über eine eventu-
elle Klage getroffen.
Das Instrument der Bürgerinitiative
sieht eine solche Klage explizit als
Möglichkeit vor.

Die Gunst der Stunde und die star-
ke Solidarisierung der Minderheiten
in Europa sowie der Abgeordneten
des Europäischen Parlaments gilt es
zu nutzen. Eine Unterstützungskam-
pagne im Zuge der Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament wird geprüft,
um den politischen Druck aufrecht
zu erhalten sowie um die Aufmerk-
samkeit auf die Interessen der euro-
päischen Minderheiten sowie die
sprachliche und kulturelle Vielfalt
zu erhöhen. 
Die Stimmung während des Diskus-
sionsforums im Parlament war ein-
deutig: Die Entscheidung der Euro-
päischen Kommission ist politisch
motiviert und darf so nicht stehen
bleiben. Der Vorsitzende der Inter-
gruppe für Traditionelle Minderhei-
ten des Europäischen Parlaments,
Csaba Tabajdi, machte es deutlich:
„Die Entscheidung darf nicht akzep-
tiert werden, wir müssen gemein-
sam gegen diese ungeheuerliche
Ablehnung vorgehen“. 
Iuliu Winkler, Abgeordneter der Un-
garn aus Rumänien und FUEV-Mitg-
lied RMDSZ leitete die lebhafte De-
batte.
FUEV-Vizepräsident Vincze Loránt
erläuterte einleitend die Faktenlage
und den Hintergrund des „Minority
SafePacks“. „Wir haben einen soli-
den und haltbaren Vorschlag einge-
reicht. Als FUEV-Präsidium sind wir
einstimmig dafür, an unsere fast
zweijährigen, intensiven Vorarbeit
anzuknüpfen und die erste Enttäu-
schung zu einem positiven Ergebnis

zu führen. Die Ablehnung bietet
uns auch eine Chance“, so FUEV-
Vizepräsident Vincze Loránt.
FUEV-Direktor Jan Diedrichsen:
„Die  Solidarität der Abgeordneten
bestärkt uns darin, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Neben der
konkreten Frage der Minderheiten
versteckt sich hinter der Antwort
der Kommission auch erheblicher
Sprengstoff für die grundsätzliche
Idee einer Bürgerinitiative. Die EU
wollte mit diesem Instrument die
Möglichkeit schaffen, den Bürger
auf Augenhöhe mit den Europäis-
chen Institutionen verhelfen. Die
Entscheidung der Kommission lässt
jedoch eigentlich nur den Schluss
zu, dass es sich bei der Bürgerinitia-
tive um eine Alibifunktion für ange-
bliche Bürgerbeteiligung in der EU
handelt“, so Diedrichsen.
Die „Gemeinsame Erklärung“, die
vom FUEV-Präsidium vorbereitet
und per Akklamation angenommen
wurde, unterstreicht den Dialog als
Mittel der Zusammenarbeit. Die eu-
ropäischen Minderheiten wollen
weder gegen die Europäischen Insti-
tutionen oder die Mitgliedsstaaten
agieren, sondern gemeinsam eine
Verbesserung des Minderheiten-
schutzes und die Stärkung der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt
erreichen.
„Wir bieten weiterhin der Europäi-
schen Kommission unsere Koopera-
tion an“, so Iuliu Winkler, als Fazit
der angeregten, konstruktiven Dis-
kussion. 

EU-Parlamentariker
interessiert
an FUEV-Info-Veranstaltung
über Europ. Bürgerinitiative

Ein Ausschnitt der bemerkenswert gut besuchten Runde in der FUEV-Informationsveranstaltung im Europäischen Par-
lament am Donnerstag letzte Woche; hinten rechts u.a. FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen und der EP-Abgeord-
nete Iuliu Winkler, Ungar aus Rumänien, sowie hinten links u.a. FUEV-Vizepräsident und SSF-Vorsitzender Dieter Paul
Küssner und SSF-Generalsekretär Jens A. Christiansen. (Foto: Julia Marx)
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4.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Schnüsch med skinke, tiramisu og kaffe i
Toosbüygade 7 kl. 12
SSF-distrikt Dannevirke: Værkstedsaften hos Volker Bock, Thumby kl. 19.30

5.
Lyksborg pastorat: Sangeftermiddag med Lystrupkoret på skolen kl. 14
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Cykeltur fra Langballig Au kl. 10
SSF Husum amt: Weekendtur til Mønsted Kalkgruber og Søby Brunkulslejre
5.-6.10. 
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: Syworkshop for børn på skolen kl. 10-15

6.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
SSF-distrikt Gelting-Gulde-Runtoft: Søndagsbrunch i Steinberger Hof kl. 11

7.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Hyggeaften i Minesminde

8.
Filmklubben BIFFEN: Filmen ”Kon-Tiki” vises på Flensborghus kl. 19.30
De danske menigheder i Flensborg: Morgenmad og –sang i Sct. Jørgen Kirke
kl. 9
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl.
9
Flensborg SSF-distrikt Sct. Jørgen-Mørvig: Vandretur til Marineskolen med
spisning i Delfter Stuben fra Kelmstr. Kl. 17
Læk ældreklub: Morgenkaffe i pensionistboligernes klublokale kl. 19
Aktive Kvinder Slesvig: Porcelænsmaling på Hiort Lorenzen-Skolen kl. 19
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord: Hobbyaften med nål og tråd på Slesvighus
kl. 19.30

9.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg menighed: Ældreeftermiddag med Jens Bach om Anne Sofie Seide-
lins guldmedalje-afhandling i menighedslokalet kl. 15
Oksbøl Kvindeforening: Mødeaften i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF-distrikt Treja/Hollingsted: Sykursus med Katja på Treja Skole kl. 19.30-
21.30
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14

10.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Besøg på Stadtwerke ved ho-
vedindgangen kl. 12.50
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19.30
Aktive Kvinder Nibøl: Hobby i foreningshuset kl. 19.30
Aventoft menighed: Foredrag med Henriette Gosvig Knudsen om ”Sagaøen
Island” i menighedshuset kl. 15
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15-17
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15

GOTTORP AMT

UGEN 
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STAATSSEKRETÄR SCHMIDT-ELSAESSER

FLENSBORG-BIFFEN

GOTTORP/ RENDSBORG-EGERNFØRDE

[KONTAKT] Kulturstaatssekretär Eber-
hard Schmidt-Elsaeßer hat am ver-
gangenen Freitag, den 27. September
der Deutsch-Dänischen Gesellschaft
der Musikfreunde von 1998 zum
15jährigen Bestehen gratuliert.
In seinem Grußwort würdigte er das
ehrenamtliche Engagement für die
Musiklandschaft in der Grenzregion.
„Sie konnten in den vergangenen
Jahren zahlreiche dänische und
deutsche Musiker und Ensembles für
Konzerte in Glücksburg, Sonderburg,
Flensburg und Apenrade gewinnen
und Ihren Konzertbesucherinnen und
-besuchern eine große musikalische
Bandbreite präsentieren.
Ihr gesellschaftliches Engagement be-
rührt in idealer Weise die Musikför-
derung und die Musikschularbeit, die
für die Landesregierung ein ressortü-
bergreifender kulturpolitischer The-
menschwerpunkt sind. Dafür gebührt

Ihnen großer Dank.“
Der Staatssekretär ging auch auf das
„Jahr der kulturellen Bildung 2014“
ein: „Mit diesem Projekt richtet die
Landesregierung den Fokus beson-
ders auf die kulturelle Bildung für
Kinder und Jugendliche.
Zwölf Monate lang sollen flächendec-
kend in ganz Schleswig-Holstein Kul-
tur- und Kunst-Projekte stattfinden,
die geeignet sind, Kindern und Ju-
gendlichen unterschiedliche Formen
künstlerischen Ausdrucks näher zu
bringen.
Deshalb freue ich mich ganz beson-
ders darüber, dass Sie auch jungen
musikalischen Nachwuchstalenten ei-
ne Bühne bieten - wie beispielsweise
Schülerinnen und Schülern der Mu-
sikschulen und Jugendmusikschulen
in Apenrade, Sonderburg und Flens-
burg“, sagte Schmidt-Elsaeßer.

Würdigt Deutsch-
Dänische Gesellschaft
der Musikfreunde

[KONTAKT] SSF Gottorp amt drog i
lørdags ud i verden for at glæde med-
lemmer og venner. Esbjerg var målet,
og dér Fiskeri- og Søfartsmuseet med
Saltvandsakvariet.
Vel tilrettelagt af konsulent Lars
Thomsen og assistent Karen Rettig fra
amtssekretariatet i Slesvig blev turen
– i bedste vejr og stemning – en ople-

velse. Gretel Hinrichsen var en af de
tilfredse deltagere: Bussen var næsten
optaget, og i Tarp hoppede nogle fle-
re på bussen. Frokosten indtog vi i
Darum forsamlingshus nær Ribe. Via
Ribe, som vi senere vendte tilbage til
for at få kaffe.
I Esbjerg var der god tid til egen dis-
position. De fleste brugte en del af ti-

den på en gåtur i anlægget Maritime
Oplevelser i Nationalparken Vadeha-
vet, så på fiskestimer, overværede
fodringen af sælerne – og det var hele
turen værd. De fire hvide mænd ved
kysten gav til gengæld asnledning til
visse spekulationer omkring havets fa-
rer, eventyrlyst eller evig skønhed.

Johanna

Esbjerg – en oplevelse

[KONTAKT] SSF-amterne Gottorp og
Rendsborg-Egernførde havde sam-
men med Humanitært Udvalg atter
indbudt til ældreeftermiddag på

Waldschlösschen i Slesvig. Det strøm-
mede til med forventningsfulde gæ-
ster.
Gottorp amts formand Franz Dittrich
førte muntert gennem programmet
og takkede udtrykkeligt Humanitært
Udvalg, der på mødet var repræsen-
teret ved Roland von Oettingen, for
dets medvirken.
Kaffen ventede, og sangerinden Frøya

Gildberg som eftermiddagens stjerne
tog over. Et bredt repertoire omfat-
tende dejlige sange blev præsenteret,
og hendes variable sopranstemme var
en betagende oplevelse. Stor tak til
hende.
Tak også for de flotte lotterigevinster
– og for gensynet med gode venner.

Johanna 

Flot efterårseftermiddag

Glad vinder: Sigrun Graul, Klensby, t.v. glæder sig sammen med Annelene Sez-
gin, Margrethegården i Slesvig.

Frøya Gildberg får blomster og knus af
SSFs amtsformand Franz Dittrich. (Fo-
tos: Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Tirsdag den 8. oktober
kl. 19.30 viser Flensborg-Biffen den
norske film fra 2012 Kon-Tiki af Joa-
chim Rønning og Esben Sandberg.
Filmen er baseret på Thor Heyerdahls
bog af samme navn og varer to timer.
I 1947 besættes den norske viden-
skabsmand Thor Heyerdahl af tanken
om, at øriget Polynesien blev befolket
via både fra Peru. For at bevise teori-
en bygger han en flåde på gammel-
dags manér, så han kan gøre peruvia-
nerne den 8000 km lange tur efter.
Sammen med fem venner og en pa-
pegøje stævner Heyerdahl ud på en
eventyrlig færd, hvor uvejr, hajer og
nagende tvivl plager den lille besæt-
ning.
Pressen skrev bl.a.: Den norske,
Oscar-nominerede film om Thor
Heyerdals vanvidsprojekt er episk
gammeldags, men også flamboyant
og overdådigt fortalt.
http://www.kino.dk/film/k/ko/kon-tiki
http://www.scope.dk/film/8517-kon-
tiki

Viser
Kon-Tiki
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FREGATTEN JYLLAND

RENDSBORG-EGERNFØRDE

UFFEs KAFFEBAR TØNNING

SCT. JØRGEN

FREDERIKSBERG

[KONTAKT] Det var SSWs eftermid-
dag forleden tirsdag i Uffes Kaffebar i
Tønning. Arrangementet trak atter rig-
tig mange folk. Helge Harder fra SSW
viste billeder og fortalte om sit besøg
på Fanø – en af Tønning bys fremtidi-
ge venskabsforbindelser.
Og så var der reaktioner på kaffeba-
rens ballonaktion i maj: I maj havde

kaffebarens deltagere sendt en masse
SSW-balloner af sted. To af dem kom
der en reaktion på.
Uffe-Skolens 1. klasse (nu 2. klasse)
havde sendt en fællesballon af sted,
og reaktionen på den kom helt fra
Polen: Indeholdende en fællesgave
med forskelligt legetøj, som kan bru-
ges i frikvartererne.

En anden ballon var blevet fundet på
Fyn, og finderen havde meldt tilbage,
at den var blevet fundet, men des-
værre uden afsender. 
Næste cafédag er tirsdag den 22. ok-
tober.

Kerstin Pauls

SSWs og børnenes dag

Helge Harder
introducere-

de Fanø.

Godt fremmøde. (Foto: Werner Schlickert)

[KONTAKT] Tirsdag den 22. oktober
drager SSF Rendsborg-Egernførde
amt på udflugt til en forhåbentlig
uforglemmelig musical-oplevelse i
Flensborg, Fregatten Jylland af Daniel

Bohr, med et fantastisk ensemble -
bl.a. Stig Rossen og Ole Thestrup.
Billetter købes via sekretariatet: 32,
26, 22 og 18 euro, hvilket er rabat-
/gruppepriser for medlemmer.

Bussen kører fra Medborgerhuset i
Egernførde kl. 18.30 og er gratis for
medlemmer. Ikke medlemmer beta-
ler 6 euro.
www.syfo.de

Tag med amtet til musical

[KONTAKT] SSF og Dansk Musiktea-
ter indbyder til et stykke levendegjort
danmarkshistorie tilført frie kunstneri-
ske vinkler tirsdag den 22. oktober kl.
20 i Tyske Hus/ Deutsches Haus i
Flensborg.
Ført an af Stig Rossen og Ole The-
strup formidler Daniel Bohrs nye mu-
sical et unikt stykke danmarkshistorie
– med udgangspunkt i et af de mest
spektakulære kulturklenodier, Fregat-
ten Jylland. Det sker som optakt til
150-året for krigen i 1864.
Der er tale om en sand kulturkarava-
ne. Det gamle krigsskib spillede en
afgørende rolle i Slaget ved Helgo-
land. Her vandt fregatten en hård ild-
kamp med den preussiske fregat

Schwarzenberg og sikrede Danmarks
sejr.
Musicalen beskriver autentiske aspek-
ter ved fregathistorien, bl.a. beretnin-
gen om det unge par, søløjtnanten
Hans Christian og hans pige Anine,
der venter på sin kæreste i kvistlejlig-
heden i København. mens slaget står
ved Helgoland.
Men naturligvis har kunstnerne bag
også anlagt frie kunstneriske vinkler
på historien. Således møder publi-
kum både torvekoner, købmænd og
krejlere på land og til søs, foruden sø-
ulke, sirener, matroser og officerer. Et
farverigt persongalleri fortolker de
skønne melodier og heftige rytmer
sammen med et levende orkester. 

Musicalens manuskript er skrevet af
forfatteren Thomas Høg, der sammen
med komponisten Kim Sørensen har
skabt musicalsucceser som bl. a. Pe-
ter Sabroe, Den Blå Karrusel samt Ly-
set over Skagen. Desuden er også An-
ders Barfoed komponist på forestillin-
gen.
Foruden Stig Rossen (kaptajn Holm)
og Ole Thestrup (krejleren Matiasen)
ses på scenen Pernille Schrøder (tor-
vekonen Gudrun), Katrine Falkenberg
(Anine), Thomas Høj (Hans Christi-
an), og bl.a. Martin Loft (ministeren).
Instruktør er Daniel Bohr og kore-
ograf Bettie Uldall.

Fra forestillingen.

Fantastisk historisk musical

Børnene, Helge Harder og skoleinspektør Horst D. Knüppel t.v. blev glade for
det polske legetøj.

[KONTAKT] SSF og Valsbøl Pastorat
arrangerer efterårsmøde for alle inter-
esserede tirsdag den 22. oktober kl.
19.30 i Valsbølhus med Johs. Nørre-
gaard Frandsen, der fortæller om
H.C. Andersens liv og verden.
H.C. Andersen var forankret i men
forandrede også digtningen og tænk-
ningen i sin egen tid, som var roman-

tikken eller den såkaldte Guldalder.
Foredraget søger dels at vise sider af
H.C. Andersen i hans egen samtid,
herunder skildre forholdet til folk som
Søren Kierkegaard og H.C. Ørsted,
dels demonstrere hvorfor han i dag er
beundret og kendt over alt i verden.
Entré inkl. ost og vin: 6 euro.

Efterårsmøde med
Nørregaard Frandsen
og H.C. Andersen

[KONTAKT] Lørdag den 12. oktober
kl. 15 er der gratis koncert med Ring-
købing Kammerkor i Sct. Jørgen dan-
ske Kirke i Flensborg.
Ringkøbing Kammerkor er 20 veltræ-
nede sangere, som skiftevis optræder
alene og med brassband.
Repertoiret i Sct. Jørgens Kirke består
af både kirkelig og verdslig musik af
fortrinsvis danske og nordiske kom-

ponister. Derudover synger koret og-
så kirkelige og verdslige stykker af un-
garske Lajos Bardos, samt i den mun-
tre ende en potpourri over Im weis-
sen
Rössl. 
Ringkøbing Brass Quintet er kendt for
at spille underholdende, lettere klas-
sisk og jazz-inspireret messingkvintet-
musik.

Kor og brassband

[KONTAKT] SSF Frederiksberg havde
indbudt til „Dichtung erzählt
Wahres“, en lyrisk-prosaisk aften om
digtning og sandhed i lillesalen på
Slesvighus. Folk med dyb interesse
og lyst til vejvisende impulser om-
kring særpræget kunst og kultur kom

for at lade sig inspirere, budt vel-
kommen på dansk og tysk af pastor
Ulrich Terp.
De opmærksomme sjæle blev kon-
fronteret med sociale aspekter, dig-
terisk frihed, personlig fremstilling af
menneskers tænkemåde og skepsis
gennem fortællinger og digte af for-
mat. Også en måde at vise vejen til
ny- hhv. omtænkning.
Gudrun Thomas-Feuker og Peter Mi-
chael Heyer leverede det nødvendi-
ge lyriske og prosaiske  materiale,
ledsaget af guitarspiller Manfred Au-
gustin, kendt fra Slesvig-gruppen Co-
Libri, åben for alle, der stræber efter
et åbent sind.

Johanna

Kunstneriske øjenåbnere

Fra en ganske særlig aften på Slesvig-
hus: Gudrun Thomas-Feuker, Peter
Michael Heyer og Manfred Augustin.
(Foto: Bernd Bossemeier)
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FREDERIKSSTAD

GULDKONFIRMATION

MINDEORD

[KONTAKT] Ejdercafeen i Frederiks-
stad dannede denne gang rammen
om et kreativværksted, hvor der var
mulighed for at lave sin egen lanter-
ne, og det tilbud var der mange børn
med deres forældre, der tog imod.
Enkelte stod ude på gangen på Hans
Helgesen-Skolen, men ellers foregik
det ikke i skolens køkken, som man
ellers plejer; denne gang var det op-
pe i det kreative rum på skolen, hvor
alt materialet var for hånden.
Overalt var der skabeloner, og lidt
fortvivlede forældre som så deres
barn vælge en lanterne, som måske
ikke var så nem at gå til.
Men med hjælp fra hinanden lykke-
des det at få lavet mange flotte lan-

terner, som har stor chance for at bli-
ve luftet i den nærmeste tid i Drage
og Sæd/ Seeth og Frederiksstad.
Det første fælles lanterneløb finder
sted med udgangspunkt i Drage Bør-
nehave fredag den 15 november,
hvor selvfølgelig også 1. klasse bliver
inviteret.
Tusind tak for kagerne til denne Ej-
dercafe. Som altid var det en fornø-
jelse at være til stede denne efter-
middag.
Næste program bliver: Mad over bål;
man mødes i tusmørket mandag den
11. november i skolens gård. Tag den
lune trøje på.

JR

Koncentreret
produktion

Kreativitet i højsædet. (Foto: Kirsten)

[KONTAKT] Første fælles brunch for
Drage og Frederiksstad Børnehaver
fandt sted i lørdags, en flot septem-
berlørdag. Kl. 9 var ca. 50 personer
samlet i Paludanushuset, udenfor det
flotteste efterårsvejr. For nogen af gæ-
sterne var det tidligt, men de kunne
trøste sig med at tage for sig fra et
fantastisk morgenbord med alt til
morgenbrødet, så det var det hele
værd.
Deltagerne fik vist SSFs flotte, nyren-
overet køkken, hvor der var mulighed
for buffet ved siden af køkkenet, og

som altid gik oprydningen som en
leg, når alle hjælper til.
Tusind tak for den store opbakning til
børnehavernes første fælles brunch,
som gentages næste år.
Der blev tilbragt et par hyggelige ti-
mer i godt selskab, hvor alle kunne
mødes i det private rum for såvel
børn-voksne som personale.
Det næste, man er fælles om, bliver
lanterneløbet fra Drage Børnehave
fredag den 15. november i tusmørket 

JR

Jubi - der var også kommet nutella på bordet, idet børnehavernes kostpolitik jo
ikke gælder om lørdagen, så det var der flere, der nød godt af. (Foto: Sabine)

1. fælles brunch

[KONTAKT] Die Minderheitenbeauf-
tragte des Ministerpräsidenten
Schleswig-Holsteins, Renate Schnack
hat die Bundesregierung aufgefor-
dert, sich in Brüssel für die Belange
der Minderheiten und Volksgruppen
in Europa einzusetzen. Grund dafür
ist die Ablehnung der europäischen
Volksinitiative "Minority SafePack"
durch die EU-Kommission. Die Volk-
sinitiative wurde von der Föderalistis-
chen Union Europäischer Volksgrup-
pen (FUEV) mit Sitz in Flensburg ko-
ordiniert.
"Es ist unverständlich, dass die EU-
Kommission eine sehr moderate Bür-
gerinitiative, die rund eine Million
Menschen in Europa betrifft, mit ei-
ner formalen Begründung ablehnt. Es
ging hier nicht um revolutionäre poli-
tische Neuerungen. Es ging darum,

dass Brüssel sich mit der Minderhei-
tenpolitik in der EU auseinander-
setzt", sagt Schnack.
Die Lage einiger Minderheiten in Eu-
ropa und der Druck, der auf die Re-
gional- oder Minderheitensprachen
erfolge, erfordere aktive politische
Gestaltung. In einem Brief an den
Minderheitenbeauftragten der Bun-
desregierung und parlamentarischen
Staatssekretär im Bundesinnenmini-
sterium, Christoph Bergner, wirbt
Schnack um Unterstützung: "Es wäre
für den weiteren politischen Prozess
hilfreich, wenn die Bundesregierung
die FUEV unterstützen würde", schri-
eb sie. 
Die Minderheitenbeauftragte begrüß-
te es, dass die FUEV und die Initiato-
ren der Volksinitiative nun politisch
und ggf. juristisch prüfen, ob eine

Genehmigung nicht doch noch erfol-
gen könne. Gleichzeitig kritisierte
Schnack das Instrument der europäis-
chen Bürgerinitiative. "Es gibt so hohe
technische, juristische und organisa-
torische Auflagen, dass man sich fra-
gen kann, welche Erfolgschancen
Bürger oder Organisationen haben.
Es wird auch dadurch nicht besser,
dass die Institution, an die sich das
Begehren richtet, zugleich auch die
Instanz ist, die über die Zulassung
entscheidet. Das ist unbegreiflich." 
Die Minderheitenbeauftragte wieder-
holte ihre Forderung nach Einsetzung
eines Kommissars oder einer Kom-
missarin für die Belange nationaler
Minderheiten und Volksgruppen als
einen ersten wichtigen Schritt.

PrStLReg.

Minderheitenbeauftragte Renate
Schnack fordert Bundesregierung
zum Handeln auf

[KONTAKT] Sidst fejrede vi i Tønning
guldkonfirmation for konfirmanderne
fra 1962 og 63. Der kunne være
kommet flere, men de, der kom, sør-
gede for at have det hyggeligt. Især
efter de havde genkendt hinanden.
Dagen startede med et glas sekt, hvor
menighedsrådsformand Kerstin Pauls
bød velkommen og mindede om be-
givenhederne i konfirmationsårene,
blandt andet at Kennedy blev skudt i
63. Men der var så meget andet at
snakke om.
Inden gudstjenesten fik undertegnede
fik et par kommentarer om pludselig
at dukke op i sort kjole og replicere-
de til kvinderne, om de var blevet

konfirmeret i hvide kjoler efter dansk
skik eller sorte efter tysk? Hvid, selv-
følgelig! Èn kunne endda fortælle, at
hendes forældre havde tænkt sig, at
hun skulle arve søstrenes sorte, men
det ville hun ikke.
Efter gudstjenesten var der frokost, og
bagefter gik de tur på skolen og min-
dedes gamle dage. Nærmere be-
stemt, da de begyndte i første klasse
”i det her rum”. Og et par stykker gik
tur på kirkegården. Som en dansk
forfatter har sagt om sin barndomsby,
som han flyttede fra som 19-årig,
kender han færre og færre, men får
et mere og mere personligt forhold til
kirkegården.

Det med det personlige forhold til
kirkegården er rigtigt nok, og ikke no-
get man skal være bange for – præ-
sten mindede om i sin prædiken, at
vi trods alt har Gud og Kristus med os
– men det med at kende færre og
færre i barndomsbyen er selvfølgelig
lidt beklageligt. Årets guldkonfirma-
tion viste dog, at der stadig er konfir-
mander fra 62 og 63, der går yderst
levende rundt i Tønning, og at det li-
ge var det, der skulle til for at få en
god dag.

Mattias Skærved,
præst på Ejdersted

Fra guldkonfirmationen i Tønning 2013: Med Leonard Cohens Halleluja på sax (i baggrunden). (Foto: privat)

Genkendelsens glæde

[KONTAKT] Med fhv. folketingsmed-
lem Poul Enevold Nødgaards (76)
død den 24. september mistede det
danske mindretal en af sine trofaste
venner – et behersket venskab gen-
nem det seneste årti, men et ven-
skab. For trods meningsforskelle om-
kring årsmødehændelserne med Pia
Kjærsgaard i Flensborg for en række
år tilbage var han af sind og handling
stadig vor ven, omend lidt på afstand.
Som konsekvens af hændelserne trak
han sig som engageret medlem af det
daværende Undervisningsministeriets
Rådgivende Udvalg vedr. Danske Kul-
turelle Anliggender i Sydslesvig, det
såkaldte Femmandsudvalg, forløbe-
ren for Sydslesvigudvalget i dag.
Ihukommende Nødgaards engage-
ment sendte Sydslesvigsk Forening i
taknemmelighed en bårebuket til bi-
sættelsen i lørdags fra Vigersted Kirke
ved Ringsted.
Poul Nødgaard var medstifter af
Dansk Folkeparti (DF). Han var i
mange år en respekteret politiker

med erhvervs- og økonomibaggrund,
personligt altid nobel og retlinet.
Nødgaard blev kommunalbestyrelses-
medlem i Ringsted i 1990, var vice-

borgmester frem til 1995 samt igen
1998-2001. Han blev MFer for Frem-
skridtspartiet i 1990. Men han be-
fandt sig ikke godt med folk, der ske-

jede ud, som der stod i en nekrolog i
en af bladene. Derfor fulgte han Pia
Kjærsgaard, da hun i 1995 dannede
Dansk Folkeparti, kom i Folketinget,
blev DF-gruppeformand, gruppens
kommunalordfører, formand for Fol-
ketingets Kommunaludvalg 2001-
2007 og fra 1998 respekteret præsi-
diemedlem frem til hans udtræden i
2007.
Nødgaard forlod dog ikke politik,
men lod sig vælge ind i byrådet i
Ringsted i 2009, blev medlem af
Kommunernes Landsforenings besty-
relse, og fra 2010 var han næstfor-
mand for KLs Arbejdsmarkeds- og Er-
hvervsudvalg. 
Sidste forår dukkede Poul Nødgaard
op ved åbningen af SSFs Sydslesvig-
udstilling i Slagelse. Her fremhævede
han, at hans hjerte altid har banket
for danskheden i Sydslesvig.
Æret være Poul Nødgaards minde.

Jens A. Christiansen,
SSFs generalsekretær 

Et hjerte, der bankede for
danskheden i Sydslesvig

Poul Nødgaard †
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KOM GODT I GANG

[KONTAKT] Børnebiblioteket i Nørre-
gade/ Norderstrasse i Flensborg har
allerede gjort gode erfaringer med sin
torsdags-café kl. 15.30-16 for foræl-
dre med små børn i alderen 0-3år.
Der er ingen tilmelding. Man møder
bare op.
Overskriften for hele efteråret er ”Læ-
sende babyer og legesyge forældre”.
Jamen er det ikke noget vrøvl? vil no-
gen sikkert spørge sig selv. Babyer kan
da ikke læse, og voksne forældre er
da ikke legesyge?
Selv helt små babyer kan faktisk få
meget ud at blive læst for, sunget og
rimet  med, for så fanger de hurtigere
og lettere sprogets rytme at kende,
Og selv helt små børn kan få rigtig

meget ud af at kigge på billeder og få
sat ord på tingene, og pludselig kan
de selv både begynde at udtrykke sig,
pludre, nynne, snakke og bladre og
”læse” i en bog. 
Og de voksne kan lære af børnene at
lege påny, sanse kroppen og se på
verden med helt nye øjne og forun-
dring og nysgerrighed.
Børnebibliotekets personale formidler
på skift sange, bøger, rim og remser
og sanselege for de helt små. Der er
en kop kaffe/the til de voksne og
vand og frugt til børnene.
Børnebiblioteket prøver at lave glad
inspiration med ord og leg for de al-
lermindste børn 0-3 år og forældre i
samarbejde med Dansk Sundhedstje-

neste. 
Den sidste torsdag i hver måned

kommer der personale fra Dansk
Sundhedstjeneste, og der kan stilles
spørgsmål.
De første ”Kom i gang-cafeer” i efter-
året 2013 har fundet sted. De næste
bliver torsdagene 31. oktober, 7.,14.,
21. og 28. november. 
http://www.dcbib.dk/aktuelt/arrange-
menter

FOREDRAG FOR VOKSNE
Som lidt ekstra inspiration for foræl-
dre, pædagoger mfl. har biblioteket i
samarbejde med SdU fået Tea Bendix
på besøg til et fyraftensforedrag tors-
dag den 24. oktober kl. 17-18.
Foredraget - kun for voksne - hedder
”Læsende babyer, legesyge forældre”

- og det er et inspirationsoplæg om
små børns vej ind i sproget og fortæl-
lingernes verden. Tea Bendix er selv
forfatter, grafiker og småbørnsmor. 
Denne aften er der fri entre og ingen
tilmelding. Foredraget foregår i blå sal
på Flensborg Bibliotek.
http://teabendix.mono.net/

sc

Læsende babyer og legesyge forældre

[KONTAKT] I fredags var der aktivi-
tetsdag på Cornelius Hansen-Skolen i
Flensborg, og den benyttede SSF
Flensborg by som afsæt for sin hver-
vekampagne; for ikke at sige, at det
var SSF, der „opfandt“ aktivitetsdagen
og derfor spenderede Jesper Falchs
fantastiske stomp-aktion, der vakte
elevernes udelte begejstring.
Hvis der havde været visse betænke-
ligheder fra skolens samarbejdsråds
side m.h.t. samarbejdet med SSF, så
blev de gjort til skamme på selve da-
gen: Skolens 260 elever fra 1. til 10.
klassetrin var i sving hele formidda-
gen: de små indøvede sange, de stør-
re og store blev optrænet i stomp af
Jesper Falch, og hele herligheden
blev afsluttet med en offentlig kon-
cert over middag – og bagefter fort-
satte dem, der ville og kunne, med

åbent hus på fritidshjemmet ved si-
den af.
Skoleinspektør Knud Ramm Mikkel-
sen lagde ikke skjul på, at han gerne
så forældre engagere sig i SSF og alle
de dermed følgende folkelige og kul-
turelle oplevelser.
Og SSFs byformand Preben K. Mo-
gensen sagde ved den afsluttende
koncert bl.a., at SSF Flensborg by var
glad for samarbejdet med Cornelius
Hansen-Skolen, og at han håber, at
andre danske institutioner, børneha-
ver, fritidshjem og skoler,  følger det
gode eksempel og arrangerer noget
tilsvarende i samarbejde med SSF, ik-
ke kun i Flensborg, men i hele lands-
delen, så »alle i mindretallet bedre
forstår, at SSF er deres forening«.
Se også kommentaren på KONTAKT-
side 1. 

Hvervning og
aktivitet

Unge, der havde det hylesjovt på Cornelius Hansen-Skolen. (Fotos: privat)

Knud Ramm Mikkelsen og Jesper Falch instruerer.


