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Ugens overskrifter

BLUM & HAUGAARD-KONCERTEN

Finder altså sted i dag,
11. december

Dukketeater

[KONTAKT] Uffes Kaffebar i Tønning bød også
denne gang på dukketeater ved populære Dola.
(Foto: W. Schlickert)

Læs mere på KONTAKT side 2

Punch på Sild

[KONTAKT] På grund af en teknisk fejl
har billetterne til Helene Blums, Harald Haugaards og deres nordiske venners koncert i landsbykirken St. Niels

H.P. LANGE & DELTA CONNECTION

i Vesterland i dag, torsdag kl. 20, fået
påtrykt datoen 14. december.
Det er forkert. Koncerten finder sted i
aften, torsdag.

FOR ALLE

[KONTAKT] De danske foreninger og institutioner
på Sild er klar med deres populære punchbod i Vesterland til fordel for trængende. (foto: privat)

Læs mere
mere på
på KONTAKT
Kontakt side
side 3x
Læs

En god sag

Kaptajn Hector Boecks Sydslesvigkort,
repr. på Geodætisk Institut (GI), København, 1953, tegnet af kartograf Karl
Jungsted, GI.

[KONTAKT] Strik for en god sag og få et flot julehæfte.

Sydslesvigkonference
24. januar

Læs mere på KONTAKT side 4

Farvel, Lola
[KONTAKT] Mange fik sagt farvel til den mangeårige
bestyrer på Bennetgaard, Lola L. Larsen (t.h.). (Foto:
B. Bossemeier)

Læs mere på KONTAKT side 5

Gospelkoncert i Ansgar
[KONTAKT] Sønderborg Gospel Choir
giver en julekoncert torsdag den 18.
december kl. 19 i Ansgar Kirke i Flensborg.
Korleder May Jeznach Madsen pointerer, at koret hører til i grænseregionen,

og at koret har flere sangere fra det
danske mindretal.
Billetter til 75 kr./ 10 euro fås på
www.billetto.dk (søg på Gospeljul) og
ved indgangen, hvis koncerten ikke er
udsolgt inden.

LEDER

Sydslesvigsk Forening

En konference
om indhold

[KONTAKT] Det sydslesvigske
Samråd, organisationernes landsmøder, generalforsamlinger, sendemandsmøder, hovedstyrelser,
styrelser og forretningsudvalg har
taget stilling til SdUs Regionsmodel, til Sydslesvigting og Sydslesvigombudsmand med mere eller
mindre positiv respons.
Efter en levende debat om demokrati og (manglende) indflydelse
på beslutninger i mindretallet,
er organisationerne dog blevet
enige om ikke helt at lukke for det
varme vand ved at gennemføre en
Sydslesvig-konference om emnet
lørdag den 24. januar kl. 14.3018.30 på Jaruplund Højskole,
hvor alle - især de såkaldt menige
danske sydslesvigere - kan komme,
hvor man kan lytte til kompetente
indledere, og hvor alle får ordet;
ikke mindst fordi deltagerne også
vil blive inddelt i café-drøftelser.
Det er meningen, at tilkendegivelser fra mødet skal bruges til yderligere inspiration i Samrådet og den
nedsatte arbejdsgruppe.

Kun højskolens fysiske rammer begrænser antallet af deltagere.
Kritisk stemmer, der allerede har
bebudet, at de eksempelvis ikke vil
komme til TV Syds høring i aften
kl. 19 på A.P. Møller Skolen i Slesvig, fordi de er trætte af hele tiden
at skulle forsvare, at der bruges
så mange midler på mindretallet,
mens der sjældent fra mediernes
side fokuseres på det indholdsmæssige danske arbejde, der ydes
i mindretallets rækker, opfordres
udtrykkeligt til at være med i debatten både i aften og den 24.
januar på højskolen.
Det er nemlig meningen, at der på
denne Sydslesvig-konference skal
ses på indhold.
Så, noter datoen allerede nu, og
vel mødt den 24. januar.
Der åbnes op for tilmelding straks i
det nye år.
Læs mere om konferencen andetsteds her på siden.
SYDSLESVIGSK FORENING

H.P. Lange og Delta Connection leverer blues i verdensklasse på Husumhus 16.
januar.

Blues-legende
på Husumhus
[KONTAKT] Fredag den 16. Januar
klokken 20 spiller H.P. Lange og Delta
Connection på Husumhus.
H.P. Lange er en af de få danskere,
der lever fuldtids af bluesmusik. Han
har spillet professionelt i over 20 år,
har udgivet ni CD’er og har endog spillet professionelt i New Orleans.
Lange har tidligere gæstet Vestkyst-

kultur. I marts 2012 spillede han i
Bredsted, men da som solist. Det var
sidste gang, man holdt Vestkystkultur
i foreningslokalet i Bredsted. Det var
så propfuldt, at der ikke en gang var
plads til at skifte mening.
Man kan høre H.P. og Delta Connection på www. hplange.dk

[KONTAKT] Lørdag den 24. januar kl.
14.30-18.30 indbyder Det sydslesvigske Samråd til en Sydslesvig-konference for alle interesserede på Jaruplund
Højskole.
Der lægges op til en bred debat - også
i såkaldte caférunder - om emner
som et Sydslesvigting, en Sydslesvigombudsmand og den af SdU fremlagte
samarbejdsmodel ”Region Sydslesvig”.
Panelet påtænkes besat med Troels
Ravn MF, formand for Sydslesvigudvalget, Ove Korsgaard, professor ved
Århus Universitet og ekspert i bl.a.
folkeoplysning og aktivt borgerskab, og
Mette Bock MF, formand for Grænseforeningen og ordstyrer på mødet.
Mødet indledes af rådets formand Kirstin Asmussen og rådets sekretær Jens
A. Christiansen.
Der åbnes op for tilmelding straks i det
nye år.

BENNETGAARD 2015 (I.)

Atter tilmelding til ophold
[KONTAKT] Det glæder Bennetgaards
bestyrelse, Dansk Menighedspleje og
Dansk Sundhedstjeneste, at det fortsat
er muligt at tilbyde ophold på Bennetgaard.
Opholdsperioderne på Bennetgaard
i 2015 er planlagt, og ophold kan nu
bestilles.
Alle ældre fra det danske mindretal
i Sydslesvig indbydes til et 11 dages
ferie- og rekreativt ophold. Opholdet
inkluderer god mad, hygge, forskellige
mindre aktiviteter og en udflugt (hertil
skal dog betales et bidrag på 20 euro
ved ankomst).
Følgende perioder er fastlagt:
14. april – 24. april / 28. april – 8. maj
/ 12. maj – 22. maj / 26. maj – 5. juni

/ 9. juni – 19. juni / 23. juni – 3. juli
/ 21. juli – 31. juli / 4. august – 14.
august / 18. august – 28. august / 1.
september – 11. september / 15. september – 25. september.
Prisen udgør 190 euro og indeholder
ophold, fuld forplejning samt evt. bustransport fra og til Flensborg og Bennetgaard.
Bennetgaard er løbende nænsomt
restaureret og vedligeholdt med hyggelige stuer og seks pæne enkeltværelser og fem dobbeltværelser – alle
med eget badeværelse. Også indrettet
til kørestolsbrugere. Se mere på www.
bennetgaard.dk.

STØTTE
Alle kan støtte Bennetgaard gennem
indmeldelse i Bennetgaard Støtteforening ved henvendelse til Dansk
Sundhedstjeneste eller ved indbetaling
af kontingent på minimum 20 euro
til: Sydbank/ IBAN: DE 7521 5106
001000 535540 (BIC/SWIFT: SYBK
DE22).
Husk navn og adresse og evt. mailadresse.
Foreningen har nu 200 medlemmer.
Folder kan bestilles og tilmelding til
ophold kan ske ved henvendelse til
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Skovgade/ Waldstr. 45, 24939
Flensborg, telefon 0461-570580 eller
mail info@dksund.de

SEKRETARIATER & KONTAKT

Julelukket hos SSF & SdU
[KONTAKT] Der er julelukket på SSFs
sekretariater fra 23. december til og
med 1. januar. Der må dog påregnes
begrænset service mandag den 22.
december og fredag den 2. januar.
SdU holder lukket mellem jul og
nytår, således at sidste arbejdsdag er

fredag den 19. december og første
arbejdsdag i det nye år er mandag
den 5. januar.

KONTAKT
Sidste SSF-medlemsblad KONTAKT i
2014 udkommer torsdag den 18. de-

cember med deadline mandag den
15. januar kl. 16.
Første KONTAKT i 2015 udkommer
torsdag den 8. januar med deadline
mandag den 5. januar kl. 16.
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HUSUM (I.) & FREDERIKSSTAD

MIDTANGEL/ SATRUP

Ny præst fra 1. februar
[KONTAKT] Menighedsrådene for Husum og Omegn samt for Frederiksstad
og Omegn danske menigheder har
valgt pastor Ulrich Paul Georg Vogel
(53) som deres nye præst med indsættelse 1. februar.
Vogel er født i Hamborg og opvokset i
Holsten, læste teologi ved universiteterne i Hamborg, Kiel og København,
blev ordineret 1989 i Københavns
Domkirke og har været præst lige siden. Siden 1992 ved Tingbjerg Kirke i
København.

Ulrich Vogel har engageret sig bredt
med kirkeligt-socialt arbejde og er
f.eks. medlem af De Samvirkende
Menighedsplejers bestyrelse, hvor han
især arbejder med Folkekirkens Feriehjælp.
”I mit virke som præst på først Diakonissestiftelsen på Frederiksberg og så
i det nordvestlige København har jeg
altid lagt vægt på en nær kontakt til
menneskene. Efter min mening står
kirken stærkest, når den ganske selvfølgelig bliver del af folks dagligdag og
møder mennesker i øjenhøjde. Efter
at have mødt menighedsrådene for
Husum og Frederiksstad er jeg overbevist om, at der er god grobund for
et nært og tæt samarbejde til glæde og
gavn for mange i lokalområdet. Med
min egen dansk-tyske baggrund er jeg
i særdeleshed fascineret af Sydslesvigs
kulturelle mangfoldighed og rigdom
og ser frem til i samarbejde med alle
lokale kræfter at markere områdets
danske traditioner og levende historie,” udtaler Ulrich Vogel.
Provst Viggo Jacobsen meddeler med
glæde, at DSUKs bestyrelse valgte at
følge indstillingen fra menighedsrådene.
JN

Julekoncert
[KONTAKT] Midtangel menighed inviterer til julekoncert med Midtlandskoret fra Toftlund tirsdag den 16. december kl. 19 i Satrup Danske Skole,
Wolleshuus 2.
Der serveres kaffe, te og saft med
småkager. Gratis adgang, men der må
gerne lægges kontanter til istandsættelse af menighedslokalet.
Menighedsrådet

Midtlandskoret fra Toftlund. (Foto: privat)

TØNNING / UFFEs KAFFEBAR

Julehygge
for alle

Ungerne nød Dolas Dukketeater ved Uffes Kaffebar. (Fotos: Werner Schlickert)

Ulrich Vogel indsættes 1. februar i Husum og i Federiksstad. (Foto: privat)

Ugen
der kommer

[KONTAKT] Der var julehygge for alle
pengene på Uffe-Skolen i Tønning ved
Uffes Kaffebar sidst - med æbleskiver,
”Stollen” og julesange. Børnene fik en
dejlig forestilling af Dola og hendes
dukketeater.
Næste cafédag er tirsdag den 6. januar.
JULEMARKED
Julemarkeds-udvalget havde gjort et
flot stykke arbejde for at få julemarkedet på Uffe-Skolen sidst op at stå,
og mange frivillige hjælpere fra de forskellige foreninger havde givet deres
bedste for at få tingene til at fungere.
Og resultatet var også derefter. Markedet blev flot og velbesøgt. Mange kom
for at drikke en glögg, købe julepynt
eller bare hygge sig ved kaffe og boller.
Kerstin Pauls

12.
SSF: Julekoncert for hele familien med Sønderjyllands Symfoniorkester i Stadthalle, Nibøl kl. 19
SSF og Flensborg Bibliotek: Juletræsfest kl. 15
Flensborg SSF Engelsby, børnehaven og fritidshjemmet: Advent for hele familien
på fritidshjemmet kl. 16
SSF Hatsted: Til børnejulekoncert i Nibøl kl. 19
SSF Rendsborg: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
SSF Mårkær: Advent i mødelokalet i børnehaven kl. 19
13.
SdU: Indefodboldturnering for miniput A, lilleput A og drenge A-finalen i Træningshallen, Slesvig
Helligåndskirken Flensborg: Koncert med Hans Köster (trompet) og Stephan
Krueger (orgel) kl. 16
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 16
Ældreklubben Flensborg Duborg: Teaterbesøg i Niederdeutsche Bühne med frokost i Toosbüygade 7 kl. 10.30
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Adventsudflugt til H.C. Andersen-julemarked i
Odense, fra Jens Jessen-Skolen kl. 8
Flensborg SSF Skt. Hans: Advent i Skt. Hans Kirke og Jørgensby-Skolen kl. 14.30
SSF Flensborg amt: Juletur til København, fra Skibbroen i Flensborg kl. 7
SSF Hanved/Langbjerg: Teatertur til ”Gummi Tarzan” i Det Lille Teater kl. 16
SSF Tarp/Jerrishøj: Julehygge 60+ på Trene-Skolen, Tarp kl. 14.30-16.30
SSF Lyksborg: Julebasar i Rudehalle 13.-14.12.
SSF Gelting-Gulde-Runtoft: Advent i Gelting Forsamlingshus kl. 11
SSF Kiel-Pris: Kvindeklub i Christianshus
SSF Stenfelt: Julefrokost og julehygge hos Else og Nikolaus Marxen kl. 12
SSF Moldened: Advent i forsamlingshuset kl. 15-18
14.
Flensborg SSF Friserbjerg/Rude: Advent for hele familien i Tivoli-bygningen på
Christian Paulsen-Skolen kl. 14.30
SSF Treja/Hollingsted: Jul i Ørsted Børnehave kl. 15.30
15.
Flensborg SSF Tarup: Bogbus og café i Taruphus
Læk ældreklub: Kortspil i klubhuset kl. 15
16.
Det Lille Teater Flensborg: ”Gummi Tarzan” i Hjemmet, Mariegade 20, kl. 19
Sydslesvigsk Forening, SdU, Nospa, Verein 8001 og Kühlhaus: Koncert med Tesla
– Ebba Westbergs Trio i Valsemøllen, Flensborg kl. 20
Skovby Seniorklub: Julefrokost i Hærvejshuset kl. 12.30
17.
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Store Vi Kvindeforening: Kaffe og kage i skolens forhal og bogbus kl. 15-15.30
Slesvig Seniorklub: Jul på Slesvighus kl. 14.30
18.
Flensborg-Sporskifte menighed: Ældreklub i Det danske Hus
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
Aktive Kvinder Slesvig: Advent på Hiort Lorenzen-Skolen kl. 19
Udgiver: Flensborg Avis.
Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. 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.

Kagebordet i kaffebaren.

BYDELSDORF (I.) I DAG

Forfatterbesøg ved julefesten
[KONTAKT] Bestyrelsen for SSF Rendsborg By har været så heldige at blive
kontaktet af forfatter Hans-Tyge B.T.T.
Hårlev, som gerne vil kigge forbi og
præsentere sin bog om Ejderen. Pga.
den kortfristige henvendelse besluttede man sig for at spørge forfatteren,

om det var ham muligt at komme til
et arrangement, som allerede var programsat, og det lykkedes.
Derfor bliver der julehygge og bogpræsentation i Ejderhuset i Bydelsdorf
torsdag, 11. december kl. 15.30.
SSF-bestyrelsen og kirken inviterer til

en julehygge-eftermiddag, hvor deltagerne synger og hygger med glögg og
bagte æbler. Ejderhuset er julepyntet,
og det store flotte juletræ står i salen.
Forhør dig, om der er plads til flere,
hos Margret Mannes på 04331-6645
932 eller m.mannes@me.com.

BUNDESBEAUFTRAGTER TRIFFT ECMI-BEIRAT

Grundstein für Kooperation gelegt
[KONTAKT] Der Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten, Hartmut
Koschyk MdB, hat Prof. Dr. Stefan
Wolff von der Universität Birmingham
im Bundesministerium des Innern zu
einem Meinungs- und Informationsaustausch über Fragen der Minderheitenpolitik in Europa und der Welt
getroffen.
Prof. Dr. Stefan Wolff ist Politikwissenschaftler und Professor für Internationale Sicherheit an der Universität
von Birmingham in Großbritannien.
Aufgrund seiner umfangreichen Forschungsprojekte und Publikationen zu
Fragen des europäischen und internationalen Minderheitenschutzes hatte
Bundesbeauftragter Koschyk den Wissenschaftler eingeladen, um sich mit

ihm über Fragen der Prävention und
Mediation bei ethnischen Konflikten
auszutauschen.
Prof. Wolff gehört auch dem wissenschaftlichen Beirats des vom Bundesministerium des Innern geförderten
Europäischen Zentrums für Minderheitenfragen (European Centre for Minority Issues) in Flensburg an. Dieses
betreibt praxis- und politikorientierte
Forschung, stellt Informationen und
Dokumentationen zur Verfügung und
bietet Beratungen zu Minderheitenfragen in Europa an. Es unterstützt
europäische Regierungen und internationale Organisationen sowie nichtdominante Gruppen in ganz Europa.
Das Zentrum arbeitet mit anderen
Forschungseinrichtungen, den Medien
und der allgemeinen Öffentlichkeit

zusammen, indem es frühzeitig Informationen und Analysen zur Verfügung
stellt.
In Anlehnung an seine bisherigen
Forschungstätigkeiten und seine Veröffentlichungen legte Prof. Dr. Stefan
Wolff dem Bundesbeauftragten seine
Erkenntnisse bei der Vermittlung und
Lösung ethnischer Konflikte, u. a. im
Irak, Jemen, aber auch in Europa,
nahe.
Koschyk und Prof. Dr. Stefan Wolff
vereinbarten in Fragen des Minderheitenschutzes in Zukunft enger zusammenzuarbeiten.
http://www.infoecmi.eu/index.php/
der-bundesbeauftragte-trifft-dermitglied-des-ecmi-beirats/#sthash.
rjKhw7vV.y1QKBiS3.dpuf

Styrk vores mindretal - 

skaf et nyt SSF-medlem!

Flensborg Avis • torsdag den 11. december 2014 • side 3

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

HVERT ÅR IGEN

SCT. JØRGEN-MØRVIG
Punchboden i Vesterland, som den ser
ud hvert år. (Foto: privat)

Punchbod i Vesterland
[KONTAKT] Også i år vil de danske
foreninger og institutioners populære
punchbod være at finde på pladsen
ved Wilhelmine i Vesterland fredag/
lørdag den 12./13. og mandag/ tirsdag
den 29./30. december. Punchboden
er for længst blevet en del af julen på
Sild, og for mange er det et ”must” at
opsøge boden mindst en af dagene.
Der bliver igen serveret julegløgg, hot
dogs og æbleskiver.
Ønsker man noget alkoholfrit, kan
man hygge sig med en lækker bør-

BIBLIOTEKET

negløgg – efter ønske også med mandler og rosiner.
Overskuddet fra punchboden bliver
delt ligeligt mellem en dansk og en
tysk institution på øen. I år bliver
modtagerne SSFs ældreklub og det
humanitært-sociale arbejde i den tyske
St. Severin-menighed i Kejtum.
Sidste år fik den nyoprettede vuggestue i den danske børnehave og Sild
kommunes hjælpefond ”Familien in
Not” hver 1500 euro.
Med den nye placering af boden på

Lucia-pigerne fra Jens Jessen Skolen i kirkesalen. (Fotos: Erik Johansen).
pladsen ved Wilhelmine er der fundet
en god løsning også for fremtiden.
Samarbejdet med kommunen fungerer udmærket, og det takker organisationsteamet for.
Ved at være på gaden i juletiden
håber teamet at kunne bidrage til
en hyggelig stemning og give folk en
mulighed for at standse op og hilse på
venner og bekendte.
Wolfgang Jaenke,
p.v.a. teamet

KIRKEHØJSKOLEN

Foredrag ved Grethe Bay
[KONTAKT] Flensborg Kirkehøjskole etableret i 1957 af pastor Martin Nørgaard som forum for øget kendskab
til dansk kirkeliv og debat - arrangerer
sammen med Sydslesvigsk Forening,
Flensborg Bibliotek, Aktive Kvinder,
Den slesvigske Kvindeforening og de

danske menigheder i Flensborg helligtrekonger-møde tirsdag den 6. januar
kl. 19.30 i Sct. Jørgen danske kirke,
Adelby Kirkevej 34, med foredrag ved
kunsthistoriker Grethe Bay om ”Julen
og helligtrekonger i kunsten”.
Alle er velkommen den aften.

Ligeledes i kirkesalen: Anne-Mette Karstoft og Finn Egeris Petersen underholdt. Adventstaler var Ulrich Terp t.h.

DANEVIRKE MUSEUM

To receptionister søges
Frøya Gildberg på Flensborg Bibliotek
16. december.

Julens
dejligste
melodier

[KONTAKT] Traditionen tro synger
sopranen Frøya Gildberg julen ind på
biblioteket.
Paul Østergaard akkompagnerer på
flygel, og der er også mulighed for at
synge med på nogle fællessange.
Koncerten finder sted tirsdag den 16.
december kl. 19 på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59 og er
arrangeret af SSF Flensborg by, Dansk
Centralbibliotek, Nordisk Informationskontor og Foreningen Norden.
Mange vil huske Frøya Gildberg fra a
cappella-kvartetten ”Kvart i Fire”, som
optrådte i 90erne. Siden debuterede
hun fra solistklassen på Hochschule für
Musik und Theater Rostock. Hun er en
efterspurgt solist og har haft koncerter
i Norge, Danmark, Tyskland, Polen og
New York. Frøya er også sanglærer for
Det Sønderjyske Pigekor.
Entré 7 euro; forsalg på biblioteket.
LL

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forening
søger to receptionister m/k på halv
tid og med ugentlig skiftevagt til Danevirke Museum med tiltrædelse 1.
marts.
Museet har åbent i perioden marts –
november. I højsæsonen har museet
åbent dagligt inkl. weekender og
mandage.
Arbejdsopgaverne omfatter almene
receptions- og kontoropgaver, servicering, salg og telefonpasning.
Ansøgere bør være udadvendte og
servicemindede, have godt kendskab til Office-pakken, bør beherske

mundtligt og skriftligt dansk og tysk
på modersmålsniveau samt have
interesse for det danske mindretal og
landsdelens historie.
Løn- og arbejdsforhold er reguleret
efter SSFs overenskomst.
Har ovenstående vakt interesse, skal
ens ansøgning være SSF i hænde
senest fredag den 19. december. Ansøgningen mærkes ’receptionist Danevirke Museum’ og sendes til Dansk
Generalsekretariat, Flensborghus,
Nørregade/ Norderstr. 76, 24939
Flensborg hhv. e-post gaby@syfo.de.

To dejlige fester
[KONTAKT] Sammen med SSF-distriktet holdt Sct. Jørgen-Mørvig menighed
sine to traditionelle adventsfester, der
begge var godt besøgte.
Om lørdagen den stille, kontemplativ/
indadvendte udgave i kirkesalen og
søndag eftermiddag den mere livlige
fest for børnefamilierne i Jens JessenSkolens sportshal.
I kirken underholdt det stedlige præstepar Anne-Mette Karstoft og Finn
Egeris Petersen på blokfløjte og guitar.
Pastor Ulrich Terp fra Slesvig holdt
adventstalen, hvori han lagde folk på
sinde virkelig at nyde adventstiden,

Danevirke Museum.

slappe af og ikke lade sig stresse.
Lucia-pigerne fra Jens Jessen Skolen
satte et stemningsfuldt punktum for
eftermiddagen. De var ikke så mange i
år, men ih hvor kunne de synge...
På skolen underholdt nissebørnene fra
Kilseng Børnehave med en håndfuld
julesange. Som fast inventar spillede
duoen Frehr & Nissen med vanlig
suverænitet under kaffebordet og til
fællesdansen omkring juletræet, og på
trods af det elendige kaneføre havde
julemanden igen i år fundet vej til festen med sin store fyldte godtesæk.
-ik

HUSUM II.

SINTI & ROMA

Renate Schnack in neuen
Kontaktausschuss berufen
[KONTAKT] Die Minderheitenbeauftragte des schleswig-holsteinischen
Ministerpräsidenten, Renate Schnack
macht sich auf Bundesebene für die
Interessen der schleswig-holsteinischen Sinti und Roma stark. Das Kabinett hat beschlossen, die Beauftragte
in den neuen Beratenden Ausschuss
für Fragen der deutschen Sinti und Roma beim Bundesministerium des Inneren (”Kontaktausschuss)” zu berufen.
”Die Gründung des Ausschusses für
die deutschen Sinti und deutschen

Nissebørnene fra Kilseng Børnehave sang en håndfuld julesange på skolen.

Roma ist ein großer Fortschritt. Sie
werden nun endlich ebenso behandelt
wie die anderen alteingesessenen nationalen Minderheiten in Deutschland,
für die es ein solches Gremium bereits
gibt”, sagt die Minderheitenbeauftragte Schnack. Sie vertritt das Land
Schleswig-Holstein bereits in den Beratenden Ausschüssen für Fragen der
dänischen Minderheit, der friesischen
Volksgruppe und der niederdeutschen
Sprachgruppe.
In den Beratenden Ausschüssen kom-

men Mitglieder und Verwaltung des
Bundestages sowie der Länderverwaltungen mit Vertretern der jeweiligen
Minderheiten regelmäßig zusammen,
um aktuelle Themen zu besprechen
und bei Problemen nach Lösungen zu
suchen.
Die Ausschüsse tagen einmal im Jahr.
Die Minderheiten können jedoch
jederzeit bei aktuellen Entwicklungen
eine Sitzung ihres Beratenden Ausschusses beantragen.

Julestemning trods
novembervejr
[KONTAKT] Da Sydslesvigsk Forenings
medlemmer fra Husum drog på juletur
til Ribe, viste vejrguderne sig fra en alt
anden end juleagtig side.
I stedet for snefnug, der sagte dalede
ned, lod de bussens tag piske med
heftige regnskyl.
Det til trods kom alle i julestemning,
hvis de ikke allerede var det.
For Julebyen i Ribe osede langt væk af
jul og julestemning. I Qudens gård fik
børnene lov at lave papir, medens de
voksne mæskede sig i klejner.

Man besøgte et lysestøberi og så på
fremstillingen og blev klogere på en
masse gamle, danske traditioner omkring levende lys.
Den gamle købmandsgård blev også
besøgt. Her gik kommis’erne klædt
som i 1850erne.
Busturen frem og tilbage blev forkortet
ved, at man sang danske julesange,
lige som distriktets formand Daniela
Caspersen læste Peters Jul højt for turens deltagere.
ph
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EGERNFØRDE & BYDELSDORF

Juletræsfest og førjulehygge

”Tre små nisser danser tango i mit hår” var med til at gøre stemningen endnu
bedre. (Foto: privat)

De yngste til senior-advent
[KONTAKT] Hvert år holder seniorerne fra SSF i Egernførde adventskaffe
i Medborgerhuset. Siden 2010 optræder Egernførde Børnehave med sanglege og julesange. Dette år var det de
yngste, som fik lov til det.
Krokodillerne er en gruppe med 16
børn på 3-4 år, størstedelen af børnegruppen er lige startet efter sommerferien. I august startede gruppen med at
beskæftige sig med sanglege. Børnene
var glade for denne aktivitet, derfor
bestemte vi os til, at krokodillerne
skulle optræde ved adventskaffen. I
børnehaven var børnene hurtig med
på de udvalgte sange og agerede fint
i deres roller. På grund af alderen var
vi spændte på, hvordan det ville gå i
Medborgerhuset.

[KONTAKT] Medborgerhuset i Egernførde åbner sine døre, og lysene på
juletræet tændes søndag den 28.
december kl. 14.30, når Egernførde
SSF og kirken inviterer til den årlige
traditionelle juletræsfest. Der danses
om juletræet, leges de gode gamle
sanglege, og julemanden kigger forbi
på vej hjem til Grønland.
Musikalsk får arrangørerne hjælp af julemandens underholdningsteam Frehr
& Nissen, og i fællesskab hygges på
dansk manér.

Festen, der inkluderer en sodavand,
en slikpose og al underholdning, koster 3,50 euro for børn, mens forældre
kan nøjes med at betale 2,50 euro for
kaffe/ glögg og småkager.
Tilmelding er, af hensyn til planlægning og indkøb, nødvendig og kan
gøres via Dansk Sekretariatet i Egernførde på 04351/2527 (også på telefonsvareren) frem til 19. december kl.
12 (da ferielukker sekretariatet). Efter
den dato og frem til 27. december kl.
8 bedes man tilmelde sig pr. e-mail

til Fred Witt på ssf-egernfoerde@tonline.de.
JULEHYGGE PÅ
SEKRETARIATERNE
SSFs sekretariater i Egernførde og Bydelsdorf ønsker alle medlemmer en
personlig god jul og byder på glögg,
kaffe og juleknas i åbningstiden i ugen
15.-19. december. I Egernførde er det
ma, ti & fr kl. 8.30-12.30 og i Bydelsdorf ons & tors i samme tidsrum.

SSF FLENSBORG AMT (& BY)

Den 4. december kom, og børnene
virkede ikke særlig nervøse. Børnene
blev sminket og klædt ud.
Lige før det store øjeblik lavede vi åndedrætsøvelser og med et stort chacka
tog vi af sted.
Efter deres optræden fik alle børn en
velfortjent julemand af Renate Petersen fra SSFs seniorklub. Mange tak!
Hele deres optræden var en succes for
børnene. Projektet ”Sanglege” blev
afsluttet med denne fantastisk forestilling, hvor børnenes selvværd, selvtillid,
ordforråd og kreativitet blev styrket.
Stor tak til mine to kollegaer, Martina
og Stine, for et godt og sjovt samarbejde omkring dette projekt.
Silke Lorenzen,
pædagog

De to modeller af Britta Wilferts til SSF designede hjertehuer, der fås i de tre farvekombinationer blå-hvid, rød-pink (foto) og
grøn-beige. (Foto: privat)

Julehæfte med velgørende strik

På vej til Medborgerhuset.

INNOVATION

Innovation gelingt durch Kreativität: Amy J. Hamilton, Projektleiterin Idéakademiet
Tønder. (Bild: IHK/Vogt)

Grenzübergreifende
Erfolgschance
[KONTAKT] Rund 90 deutsche und
dänische Teilnehmer hatten sich vor
ein paar Wochen im Rahmen der
IHK-Veranstaltungsreihe „Fit für den
deutsch-dänischen Markt“ über grenzübergreifende unternehmerische Aktivitäten informiert.
Themen waren Innovationsstrategien,
Kommunikationsmaßnahmen und Etablierungsmöglichkeiten in Dänemark
und Deutschland, erläutert anhand
von praxisnahen Beispielen. Für die
Unternehmer gab es wertvolle Hinweise zum Markteintritt in das jeweilige Nachbarland und Tipps für den
professionellen Auftritt, ebenso wie eine Zusammenfassung der wichtigsten
Rechtsgrundlagen für Existenzgründer
in Deutschland und Dänemark.
Nach der Begrüßung durch Dirk Nicolaisen, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Flensburg,
berichtete Amy J. Hamilton, Projektleiterin der Idéakademi Tønder über Geschäftsentwicklungen und die Bedeutung innovativer Geschäftsprozesse.

Direkt im Anschluss präsentierte Johannes Dormann, Innovationsberater
der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein
GmbH, die vielfältigen Fördermöglichkeiten in Schleswig-Holstein.
In zwei Workshops konnten sich die
Teilnehmer beider Länder mit den
Experten intensiv zu den Themen
Vermarktung und Unternehmensgründung austauschen.
Nachdem Dr. Lars Eriksen, Dantax
Steuerberatungsgesellschaft (Flensburg)
und Jacob von Gehren, Focus Advokaterne (Odense) im ersten Workshop
das Thema „Gründungen in Deutschland und Dänemark - Was ist zu beachten?“ vorgestellt hatten, standen
im zweiten Workshop das Thema
“Vermarktung in Deutschland und
Dänemark - Worauf kommt es bei der
richtigen Kundenansprache an?“ im
Fokus. Dieser Workshop wurde von
Bjørn Olsen, Kunde & Co., Düsseldorf, geleitet.
Andrea Henkel

[KONTAKT] Britta Wilfert, strikkedesigner og fysiurgisk massør, Søborg,
kommer fra Sydslesvig og har til daglig
ikke meget kontakt til hjemstavnen
mere. I forbindelse med et studenterjubilæum var hun dog et smut i Flensborg og nød gensynet med byen og de
gamle kammerater.
I samme ånd syntes hun, det var hyggeligt, da hun fik en henvendelse fra
SSF Flensborg amt vedr. et bidrag til
julehæftet.
Da Britta i mange år har designet strikkemønstre, blev hun spurgt, om hun
havde noget juleagtigt, som kunne
komme i julehæftet. Hun lå dog ikke
inde med noget færdigt men gik straks
i det kreative hjørne og designede to
hjertehuer, som hun gennem julehæftet sender til Sydslesvig som julebudskab fra hjertet.

Eftersom Britta har haft gang i flere
velgørenhedsprojekter med sit strik,
foreslog hun, at der kunne sælges
strikke-kit, hvor overskuddet går til
trængende børnefamilier.
Disse kits (inkl. julehæftet) købes på
Dansk Sekretariat for Flensborg Amt i
Flensborghus-komplekset, på Dansk
Centralbibliotek hhv. Aktivitetshuset
i Flensborg for 15 euro, hvoraf de 10
euro går til julehjælp til trængende i
Flensborg og uddeles via Ansgar Kirke
i Flensborg Nord.
Strikningen har fulgt Britta, siden hun
som børnehavebarn af en husmoderafløser fik lært at strikke. I 10 år har
hun levet professionelt af strik og garn
men har lige afviklet virksomheden og
butikken Wilferts og har i stedet startet
en selvstændig kropsterapiklinik under
samme navn.

Kropsterapi er et naturligt skridt videre
for Britta, da hun altid har haft et udpræget omsorgs-gen. Ikke mindst derfor er hun også blevet hyret som massør i Projekt Menneske i Statsfængslet
Horserød, hvor hun behandlede kvindelige indsatte. For hende er det en
fantastisk følelse at mærke, at man kan
gøre en forskel og behandler i dag alt,
fra atlet til plejehjemspersonale.
Hendes julebudskab fra hjertet er kun
ét af flere læsværdige bidrag i SSF
Flensborg Amts julehæfte, som også i
år udkommer i makkerskab med SSF
Flensborg By, og som distribueres til
alle medlemmer i amtet.
Julehæftet kan derudover købes for 2
euro på Dansk Sekretariat for Flensborg Amt i Flensborghus-komplekset og altså med strikke-kit for 15 euro.

PREISAUSSCHREIBEN

SH: Ein Land mit vielen Sprachen
[KONTAKT] Sie haben mit einer der
traditionellen Sprachen oder ihren Dialekten in Schleswig-Holstein zu tun?
Sie interessieren sich für die neuen
Sprachen in Schleswig-Holstein und
für Fragen der Zweisprachigkeit?
Dann kann der Professor Miethke-Förderpreis der SchIeswig-Holsteinischen
Universitäts-Gesellschaft (SHUG) für
lhre Schule, für lhre Schulklasse, für
lhren Verein, für lhre Gruppe eine
große Chance bedeuten.
Ausstattung des Preises: 3000 Euro.
Bewerbung über eine der 50 Sektionen der SHUG bis 25. September
2015.
Adressen: www.shug.uni-kiel.de
DER PREIS
Der Preis dient der Förderung von
fachlichem und forschendem Engagement außerhalb von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen im Land
Schleswig-Holstein.
Für die Ausschreibung wird jeweils ein

Rahmenthema vorgegeben; für 2015
,,Schleswig-Holstein. Ein Land mit vielen Sprachen”.
Schleswig-Holstein zeichnet sich durch
seine Mehrsprachigkeit aus. Einerseits
gibt es fünf Sprachen, die hier traditionell gesprochen werden. Dänisch
(Reichsdänisch und Südjütisch),
Friesisch, Hochdeutsch, Niederdeutsch und Romanes. Friesisch und
Niederdeutsch mit unterschiedlichen
Dialekten, so dass die Sprachenlandschaft traditionell sehr bunt ist.
Auf der anderen Seite werden zahlreiche andere Sprachen gesprochen, die
von Einwanderen eingeführt worden
sind, z.B. Türkisch, Italienisch, Polnisch und Russisch.
Diese Sprachenvielfalt ist einzigarttig
in Deutschland und deshalb Gegenstand des Preisausschreibens.
Projekte könnten deshalb sein: Ein örtliches Programm zur Förderung einer
bzw. mehrerer traditioneller Sprachen,
eine Dokumentation zur Entwicklung

und Stellung einer der traditionellen
Sprachen an einem bestimmten Ort,
oder ein Projekt zur Begegnung von
Deutsch und einer Einwanderersprache.
Das jeweilige Projekt - bereits abgeschlossen oder noch zur fördern - soll
Bezug zu Schleswig-Holstein oder
seinen Landesteilen haben, dabei aber
von überregionalem Interesse sein.
Es muss den gängigen Standards von
Objektivität und Nachvollziehbarkeit
entsprechen.
Die Bewerbung um den Preis soll 5-10
Seiten umfassen und Angaben enthalten zu Arbeitsergebnissen, weiteren
Arbeitsabläufen bzw. geplanten Arbeitsergebnissen; gern auch Schemata
und Abbildungen zur Erläuterung.
Preisverleihung am 20. November vor
Ort.
Info: SHUG-Geschäftsstelle, 0431
880-2132, geschaeftsstelle@shug.unikiel.de, www.shug-uni-kiel.de - ”Preise der SHUG”.
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OM DET NORDISKE I SYDSLESVIG

BENNETGAARD II.

Tæt samarbejde tilstræbes
[KONTAKT] SSFs formand Jon Hardon
Hansen og generalsekretær Jens A.
Christiansen mødtes med formanden
for Foreningen Norden, Svend Kohrt,
og den ny leder af Nordisk Informationskontor, Eva Ritter, på Flensborghus
for et stykke tid siden.
Det nævnte SSFs formand i sin beretning på mødet i SSFs Hovedstyrelse
sidst i Risum. Videre sagde han:
”Det er en velkendt sag, at Foreningen
Norden har planer om at oprette et
Nordens Hus støttet af Nordisk Råd indenfor Dansk Centralbiblioteks mure.
Et projekt, der ikke indebærer de store
arkitektoniske forandringer, men mere
handler om at opgradere bemandingen på Nordisk Informationskontor fra
halvanden til tre-fire stillinger.
I forlængelse af etableringen af Nordens Hus vil Nordisk Informationskon-

tor blive nedlagt og indgå som en del
af det nye hus’ personalegruppe.
Begge parter blev enige om at indgå et
tæt samarbejde omkring formidlingen
af nordisk kultur, kunst og værdier for
at opnå konstruktive synergieffekter.
Et samarbejde, som hovedsageligt bevæger sig inden for områderne kunst
og litteratur. Helt konkret blev det på
mødet aftalt, at SSF, Mikkelberg og
Nordisk Informationskontor går sammen om at organisere Færø-udstillingen i Hatsted til næste år.
Ifølge SSFs formålsparagraf er mindretallets kulturelle hovedorganisations
opgave bl.a. at værne om og fremme
nordisk kultur. Denne opgave er SSF
forpligtet på at varetage. Det nordiske
er selvfølgelig Forening Nordens og
Nordisk Informationskontor kerneområde, dog ikke enemærke.

For Sydslesvigsk Forening har altid ved
siden af formidlingen af dansk sprog
og kultur haft et ansvar for udbredelsen af nordisk kultur og nordiske
værdier og vil selvfølgelig fremover
fortsætte med det.
Formidler af det nordiske i SSF-regi er
eksempelvis Danevirke eller aktuelt
Mikkelberg og i fremtiden Mindretallenes Hus, den dag, det er etableret.
Det er evident, at der kan opstå en
uheldig konkurrence mellem et fremtidigt Nordens Hus på Centralbiblioteket og de nordiske huse rundt omkring
i Sydslesvig.
Derfor har vi på mødet givet hinanden
håndslag på at ville virke for et tæt og
tillidsfuldt samarbejde mellem aktørerne på Nørregade 76 og Nørregade
59.”

KIRKERÅDET

Afsked og gensyn

Nej til undersøgelse
[KONTAKT] Efter at bl.a. Dansk Skoleforeniongs styrelse har udtalt sig imod
en gennemførligheds-undersøgelse,
hvad angår den af SdU foreslåede
strukturmodel ”Region Sydslesvig”, har
Dansk Kirke i Sydslesvigs kirkeråd ligeledes udtalt sig imod at investere i en
undersøgelse.
”En forudsætning for modellen er, at
foreningerne SdU, SSF og Dansk Skoleforening fusionerer. Før man undersøger, hvilken struktur en ny forening
skal have, bør de tre berørte foreninger SdU, SSF og Skoleforeningen i første omgang besvare, om de i det hele
taget ønsker at blive til én forening,”
refererer provst Viggo Jacobsen fra
mødet sidst.
På kirkerådets møde ytrede medlem-

merne desuden betænkelighed ved
den foreslåede regionsmodel. Betænkeligheden bunder i, at med regionsmodellen kan mindretallet udvikle sig
til et parallelsamfund, og dermed en
politisk enhed, der vil udhule SSWs
rolle. Endvidere er der udtrykt modstand imod centralismen i modellen.
”Vi bør måske blive bedre til at sætte
pris på det inspirerende, livsbekræftende, oplivende og stærke ved, at

det danske Sydslesvig i den grad er
organiseret nedefra. Mindretallets organisationsform sikrer, at interesserede
medlemmer kan kaste deres talenter
ind i lige den arbejdsgren, hvor disse
rækker længst og gør mest gavn. Organisationsformen signalerer mere end
tydeligt, at basisarbejdet er det primære,” understreger provsten.
jn

Provst Viggo Jacobsen.
(Foto: Lars Salomonsen)

SLESVIG & OPLAND

Adventsglæder og luciapiger
[KONTAKT] Der er vist ikke det SSFdistrikt og den danske forening i Sydslesvig, der ikke spreder julestemning
og adventsglæde i disse dage.
I Slesvig var den fælles julekoncert 3.
december i Pauluskirken atter den
helt store oplevelse for mange børn og
deres familier.
Ole Nielsky stod for den bevægende
koncert. Sang og klang gjorde arrangementet til en strålende begivenhed.
Under ledelse af musiklærer Meike
Nielsky medvirkede også A.P. Møller
Skolens yndige lucia-piger.
At Pauluskirken - nabo til Hiort Lorenzen-Skolen - var fyldt op til sidste
plads, siger noget om julekoncertens
popularitet og kvalitet og noget om
de dansksindede slesvigeres solidaritet
og om fælleskabet i SSF og de danske
foreninger og institutioner.
MERE ADVENT
Et andet overvældende møde fandt
sted to dage forinden i Ansgar kirkesal

i Slesvig. Slesvig-menighedernes nye
præst - foruden pastor Ulrich Chr.
Terp - Bo Nicolaisen havde spontant
inviteret til lucia-premiere.
17 søde piger fra A.P. Møller Skolen optrådte under ledelse af Meike
Nielsky og ledsaget af musik ved Ole
Nielsky. For de for det meste ældre
publikummer var det betagende at
opleve denne ungdom og dennes begavelse, som de ældre kvitterede med
taknemmelighed.
Præstens stemningsfulde tale og
smukke de unges sange og optræden
formidlede en festlig juestemning som
optakt til julens forkyndelse.
BIBLIOTEKET
De fleste nødvendige renoveringsarbejder omkring Ansgar-komplekset i
Slesvig er heldigvis næsten afsluttet, så
der nu intet mere stod i vejen for Slesvig Biblioteks flytning fra Lolfod til de
nyindrettede, større rum i den tidligere
børnehave. Også p-pladsen får en an-

Lola Lecius Larsen (i m.) ved afskedsreceptionen i Bennetgaards hyggelige dagligstue sammen med to danske sydslesvigere, der gerne kom(mer) på Bennetgaard:
Hildegard Srogosz og Ingrid Thomsen fra Margrethegården i Slesvig. (Foto: Bernd
Bossemeier)

sigtsløftning og bliver noget større. Bibliotekar Carsten Reyhé og hans team
inviterer til åbning i morgen, mandag
den 15. december. Beboerne på Margrethegaarden, Ansgar-kompleksets
umiddelbare naboer, viser selvsagt stor
interesse for, hvad der foregår inde
ved siden af, og sætter nu deres lid til,
at også den beskadigede fælles til- og
frakørsel efter endt byggeaktivitet udbedres.
SKOVBY
I søndags var der julefest med en
noget usædvanlig gudstjeneste i det
danske forsamlingshus, Hærvejshuset i
Skovby. Salen var oplyst fra alle sider.
Organisten Krasimera spillede dejlig
musik, oplivende og medrivende. De
to engagerede præster Ulrich Terp
og Bo Nicolaisen talte udførligt om
forskellige religiøse synspunkter om
Jesus Christus´ vorden og væren. Den
harmoniske meningsudveksling foregik
med muntre stikpiller til hinanden til
kirkegængernes synlige fornøjelse.
Efter kaffen og kagerne var der ”Viser
i Vinden”, med duoen Lene Oustrup
og Peter Lorenzen fra Vejle. Koncerten
med nye og kendte danske julesange
blev præsenteret glad og muntert, akkompagneret med guitar, tværfløjte,
autoharpe og sav, kryret med oplysninger, tossede indfald og historier fra
det virkelige liv. Som folk forventer det
denne tid.
Johanna
A.P. Møller Skolens luciapiger gjorde
lykke med deres sang og optræden ved
fælles-julekoncerten i Pauluskirken og
- her fotograferet - i Ansgar kirke sammen med pastor Bo Nicolaisen. (Foto:
Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Afskedsreceptionen forleden med lederen af hvile- og rekreationshjemmet Bennetgaard i næsten 14
år, Lola Lecius Larsen og ægtemanden
Jan Larsen som hendes backup blev
en ret bedrøvelig - men også munter begivenhed.
Tre slesvigere fra Margrethegaarden
tog invitationen som anledning til et
gensyn - og et farvel - med afholdte
mennesker på et sted, hvor mange
ældre sydlesvigere altid har følt sig
trygge, hjemme og velkomne år efter
år.
Med Lolas farvel til stedet er der dog
ikke sat punktum for gode oplevelser
dér også i fremtiden. Bennetgaards bestyrelse er i fuld gang med at finde en
efterfølger til næste forår. Håbet bærer
synlig frugt. Afskedsreceptionen blev
en munter, festlig samkomst, tilrettelagt fint og pynterigt af bestyrelsens
medlemmer.
Der sås en del kendte ansigter, venner, medlemmer og naboer fra egnen.
De tidligere mangeårige ledere Mette
og Else var blandt gæsterne og sendte
- og modtog - hjertelige gensynssmil.
Tidligere leder Kirsten havde sendte
en afskedshilsen.
Man husker stormen for 14 år siden,
da næsten alle de mægtige træer i
slotsparken blev ødelagt, og hvor bondegårde og tage blev ødelagt på stribe.
Pastor Anna Lis Bock bidrog med pianomusik til gode danske sange, som så
mange gange tidligere til hyggesamvær
i den dejlige stue med den spændende historiske baggrund.
Forandringerne omkring Bennetgaard
er ikke synlige. De mærkes mere indvendigt, også bedrøveligt. Lola fraflyttede allerede i september og fik nyt
arbejde i sin egentlige profession som
socialrådgiver.
At give ældre sydslesvigere mod og
inspiration, formidle nye ideer om at
mindske alderdommens besværligheder, fornuftig rådgivning, også kritisk
- det er en del af Lolas væsen.
”Vi vil savne dig”, sagde gæsterne
sydfra - ikke uden tårer og tæt omfav-

nelse.
Minder om ganske særlige begivenheder blev levendegjort, et besøg på alderdomshjemmet i nabobyen, en flot
militærkoncert i Rødding, udflugter til
seværdigheder.
Kunsten i haven fik en skalle under
stormen, et træ væltede, men haveområdet ellers er fortsat et varmt
hyggested - trods temperaturerne nu
- med roser og blomster, som man
gerne tog en lille stikling med hjem til
Sydslesvig fra.
Ind imellem var der optræden ved
feriegæsterne. Bennetgårds revypiger
underholdt med sang og servietter
som hovedpynt; der blev småsnakket,
læst digte og holdt taler.
Skønt var også de dejlige forårsvandringer ned til den imponerende Kongeå og Frihedsbroen. Kom der grupper
på besøg fra Sydslesvig, blev de altid
beværtet festligt og fuld af gensynsglæde.
Bennetgaard står stærkt i de ældre
danske sydslesvigeres bevidsthed og
har fortjent at være det fremover, gerne også under nye omstændigheder.
Bennetgaards bestyrelsesformand
Birgitte Wind udtalte en tak og ros for
mange års harmonisk samvirke med
Lola til Bennetgaards vel og mål.
Provst Viggo Jacobsen tog ordet ved
afskedsreceptionen og sagde henvendt
til Lola: ”Du har altid villet det bedste,
og vi går ud fra at vi ikke mister kontakten helt.”
Fra Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg deltog ledende sygeplejerske
Kertin Reich i receptionen. Hun gjorde
udtrykkeligt opmærksom på den nystiftede støtteforenings betydning for
Bennetgaards videre eksistens.
Receptionen på Bennetgaard var ikke
sentimental men en bekræftelse på et
møde med positive, sympatiske mennesker og et minde om begivenheder
knyttet sammen med et uundværligt,
fortroligt sted, Bennetgård, og en kærlig, dygtig og uforglemmelig kvinde,
Lola.
Johanna

DIE DÄNISCHE KARIBIK

Zucker, Rum und Sklaven
[KONTAKT] Die ehemals dänischen
Inseln St. Croix, St. John und St. Thomas stehen am Wochenende 12.-14.
Dezember im Mittelpunkt einer Tagung der Europäischen Akademie in
Sankelmark.
Die drei Inseln in der Karibik haben
jahrhundertelang Zucker und Rum
nach Flensburg geliefert und der Stadt
zu Wohlstand verholfen. Professor
Eckardt Opitz, Dr. Martin Rackwitz
und Professor Thomas Riis lassen diesen transatlantischen Dreieckshandel
mit Zucker, Rum, Gewehren und

Sklaven im Seminarraum Revue passieren, bevor die Tagungsteilnehmer in
Flensburg das Rum-Museum und eine
Rum-Manufaktur besuchen.
Zum Abschluss berichtet Dr. Jørgen
Kühl, warum Dänemark seine karibischen Inseln zu Beginn des 20. Jahrhunderts an die USA verkaufte und
was aus dem Geld geworden ist, das
der dänische Staat damals einnahm.
Die Tagung ist für alle Interessierten
offen.
Nähere Informationen telefonisch unter 04630 55 111 bzw. www.eash.de.

