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SSFs LANDSMØDE

ÅRSMØDERNE 2015

SSF

LEDER

Julemærker/-pin

Folkekor ser frem

Advent for ældre

Pris til Marianne

[KONTAKT] SSFs julemærker og julemærkepin (foto) 
sælges - nu også online.

[KONTAKT] Slesvig Folkekor (foto: B. Bossemeier) 
synger - og hygger - sammen; men der er plads til 
flere.

[KONTAKT] SSF Flensborg by er klar med ældre-
adventen 11. december. (Arkivfoto: privat)

[KONTAKT] En ”stille slidere”, Marianne Huy, Ves, 
har fået Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris.

Fejl i SSFs girokort
[KONTAKT] I nogle af de af SSF 
udsendte girokort (Überweisung-
svordruck) til kontingent-opkræv-
ning 2015 har der indsneget sig en 
fejl: Der mangler et væsentligt tal i 

IBAN-talrækken, nemlig tallet 100.
Den korrekte IBAN lyder: DE91 
2152 0100 100 000 7575.
Mangler tallet 100, bedes girokor-
tet ikke benyttet.

Den omvendte 
verden
[KONTAKT] Efterhånden er det 
ved at være den omvendte ver-
den.
Fra tysk side, især fra Kiel, kan 
man for tiden mindretalspolitisk 
nærmest vente sig alt mulig godt.
Men fra vore landsmænd i Dan-
mark og i Norden er det mit ind-
tryk, at Danmark og mindretallet 
ikke længere er på bølgelængde, 
i hvert fald hvad angår karakter-
sagen.
Vi taler jo hernede i vores selvfor-
ståelse som danske sydslesvigere 
om, at Sydslesvig gør Danmark 
og dermed Norden lidt større. 
Men dette budskab bliver ikke 
hørt eller muligvis overhørt, når 
danske embedsmænd kan finde 
på at ligestille Duborg- og A.P. 
Møller-studenter med tyske stu-
denter.
Det synes mig betænkeligt, at 
man i karaktersagen ikke kan fin-
de en løsning, der klart anerken-

der, at der findes danske elever, 
der tager en dansk studentereksa-
men uden for Danmarks grænser.
En studentereksamen, der i øvrigt 
rent fagligt kan stå mål med den 
rigsdanske eksamen. Så hvorfor 
ikke kunne give Skoleforeningen 
adkomst til udstedelse af danske 
studentereksamensbeviser?
Karaktersagen og for den sags 
skyld Nordisk Råds afslag på 
Duborg-Skolens ønske om ele-
vudveksling med et gymnasium 
i Grønland med begrundelsen, 
Duborg-Skolen ligger i Tyskland, 
hører ikke hjemme på embeds-
mandsniveau, men er så alvorlig, 
at den skal føres op på et politisk 
plan.
SSF står selvfølgelig til rådighed 
for Skoleforeningen med sine 
kontakter til folketingspolitikerne 
på Christiansborg.
 
 Jon Hardon Hansen

(Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Et ubesvaret spørgsmål
[KONTAKT] SSFs formand Jon Har-
don Hansen afsluttede sin beretning 
på SSFs landsmøde i lørdags med et 
ubesvaret spørgsmål og - som han selv 
sagde - en smule patetisk:
Det danske mindretal står og falder 
med mennesker, der af oprigtig kær-
lighed, ja af forkærlighed, holder fast 
ved dansk sprog, kultur, tradition og 
værdier samt den jævne omgangsform 
og den uhøjtidelige omgangstone.
En forkærlighed til det danske, der 
ikke indebærer en fornægtelse eller en 
fortrængning af de regionale påvirk-

ninger, hvad enten de er af tysk eller 
frisisk natur, ud fra mottoet om, ”at 
ville de andre uden at opgive sig selv.”
Sydslesvigerens fortrolighed med 
grænselandets iboende kulturelle, 
sproglige og nationale mangfoldighed 
beklikker ikke oprigtigheden i hjertets 
bekendelse til det danske.
Mennesket, der er født og opvokset i 
grænselandet, kan sagtens rumme den 
kulturelle mangfoldighed, der hører 
hjemme i Sydslesvig.
Men spørgsmålet er, om mennesket i 
grænselandet kan rumme en dybfølt 

bindende kærlighed til tre forskellige 
nationale identiteter samtidig, uden at 
komme i konflikt med sig selv.
SSF-formandens mundtlige og skriftlige 
beretning - samt andet relevant fra 
landsmødet - kan nærlæses på www.
syfo.de. Har man ikke selv adgang til 
nettet, bliver man hjulpet på SSFs se-
kretariater, bibliotekerne og Aktivitets-
huset i Flensborg.
(Mere fra landsmødet på KONTAKT-
side 5)

SSFs formand Jon Hardon Hansen på landsmødets talerstol i lørdags. Ved hovedbordet f.v. Anette Neumann (2. bisidder), 
Kirsten Futtrup (genvalgt 1. bisidder), Steen Schröder (2. næstformand), Gitte Hougaard-Werner (genvalgt 1. næstformand), 
Martin Lorenzen (ordstyrer) og Jens A. Christiansen (SSFs generalsekretær).

Motto og plakatkonkurrence
[KONTAKT] 2015 er 60-året for 
Bonn-København erklæringerne - og 
50-året for dansk børne-TV. Og hvad 
så, tænkte vi, kan det kombineres, og 
hvor vil vi egentlig hen? sagde forman-
den for SSFs årsmødeudvalg, Gitte 
Hougaard-Werner på SSFs landsmøde 
i Husum i lørdags - og fortsatte:
”På sommerens evalueringsmødet blev 
der blandt andet sagt ”Hugo, hvor skal 
vi hen du”, og det blev et af udgangs-
punkterne for udvalget drøftelser. Vi 
snakkede om børnefilm, velkendte 
børnebøger som ”Hvor er Holger”, 
”Flunkerne” og andre ”finde-bøger”, 
som børnene holder af.
Samtidigt overvejede vi, om Bonn-
København erklæringerne og deres 
indhold er gået tabt af bevidstheden; 
er mindretallet måske kun gemt i 
erindringer og historiebøgerne, selvom 
vi, som der er blevet sagt og gentaget 
flere gange: ”ikke skal blive glemt”?

MOTTOET 2015
Derudaf resulterede årets årsmøde-
motto 2015: DE DANSKE ÅRSMØDER 
2015 - FIND SYDSLESVIG.

Gitte Hougaard-Werner præciserede: 
Vi kender det fra opfordringen ”find 
Holger” eller andre fra bøgerne, og 
mottoet kan både rumme et:
•	 ind ud af eller ind til Sydslesvig,
•	 find frem til Sydslesvig, 
•	 find vej til Sydslesvig/ find  

Sydslesvig på kortet,
•	 find tilbage/ hjem til Sydslesvig,
•	 find dig selv i Sydslesvig, og
•	 find sammen i Sydslesvig.
Find selv ud af, hvad Sydslesvig og 
mindretallet betyder for dig. Sydslesvig 
rummer meget og er mangfoldigt, så 
”find dit Sydslesvig” kan opfordringen 
lyde, også til de mange talere til næste 
år”, sagde udvalgsformanden.

PLAKATKONKURRENCE
Og endnu et startskud kom årsmø-
deudvalget med på landsmødet. Det 
gælder årsmødeplakaten 2015, som 
udskrives i en plakatkonkurrence med 
følgende præmisser:
Plakaten skal ”gemme” Sydslesvig på 
en eller anden måde.
Hvordan man finder Sydslesvig på pla-
katen, er ellers helt op til den enkelte.

Samtidig skal den indeholde overskrif-
ten ”De danske årsmøder”, datoerne 
19.-21. juni 2015 og mottoet ”Find 
Sydslesvig”.
Den skal afleveres i A3-format på 
Dansk Generalsekretariat i Flensborg 
senest den 12. januar 2015.
Der vanker en præmie på 250 euro til 
den heldige vinder/ skoleklasse/ fritids-
hjem/ forening.
Den færdige vinderplakat bliver of-
fentliggjort på et hovedstyrelsesmøde 
til foråret.

Gitte Hougaard-Werner på landsmø-
dets talerstol.

Alle beretninger, valg m.m. på SSFs 
landsmøde kan nærlæses på www.syfo.de



Styrk vores
mindretal - 
skaf et nyt SSF-medlem!

  UGEN DER KOMMER
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SdU

JARUPLUND

Julebasarer
[KONTAKT] Juleforberedelserne nær-
mer sig med raske fjed, og SSF-distrik-
terne er i fuld sving med at organisere 
basarer. 
SSF Moldened, julebasar, lørdag den 
22. november kl. 11-17 med café i 
Moldened Forsamlingshus, Vinding 
Allé/ Winninger Allee 3, Moldened/ 
Moldenit.
Hobbykunstnerne sælger deres arbej-
der.
Info: Alice Richter, 0171 7326 625.
SSF Sønderbrarup, basar og lop-
pemarked, lørdag den 22. november 
kl. 11-16 i Sønderbrarup Skole, Raiff-

eisenstr. 25, Sønderbrarup. Med ca-
feteria. 
Tilmeldelse vedr. en salgsbod hos 
Christiane Christiansen, 04641 8535 
eller 0157 3934 8701.
SSF Slesvig Centrum-Nord og Slesvig 
Spejdergruppe, julebasar, lørdag den 
29. november kl. 11-17 i Slesvighus, 
Lolfod/ Lollfuss 89, Slesvig.
Kreative sjæle sælger deres kunsthånd-
værk. Med cafeteria.
Også på Læk Danske Skole er der 
julebasar lørdag den 15. november kl. 
11-17 - med glögg, kaffe, pølser, vafler 
og æbleskiver plus ærtesuppe kl. 12.

[KONTAKT] Alle børn og unge fra 2.-
6. klasse opfordres til at være med i 
SdUs julekort-konkurrence.
Vil man være med til at give SdUs ju-
lekort et pift, så deltag.
Motivet skal være julepræget og males 
med kraftige farver på papir i A4-stør-
relse og skal være SdU i hænde senest 
den 27. november på Ungdomsse-
kretariatet, Nørregade/ Norderstr. 76, 
24939 Flensborg, mærket med navn, 
klasse og adresse (disse oplysninger må 

kun stå på bagsiden af billedet).
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 vin-
derne torsdag den 8. december kl. 17 
på Flensborghus, oplyser SdUs Kunst-
udvalg: Inge Grumser, Dorte Kramhøft 
Rasmussen, Edel Linke og Angelina 
Dürkop.

[KONTAKT] Tirsdag den 18. november 
kl.15 tilbyder SSF Jaruplund-Veding-
Sankelmark og Jaruplund danske kirke 
hygge og foredrag i kirkens lokaler i 
Jaruplund.
Reinhard Lazig er oprindelig fra DDR 

men flygtede med familien til vesten. 
Deres dramatiske flugt fortæller han 
om i foredraget ”Farefuld flugt i en 
container”.
Alle er velkommen.

Julekort-konkurrence

Hygge og foredrag for alle

14.
SdU: Megadisko for 11-14 årige i Idrætshallen, Flensborg kl. 18.30-22
SSF: Jazz med Bebiane Bøje Jazz Trio i Medborgerhuset, Egernførde kl. 20
Flensborg SSF Tarup: Lotto i Taruphus kl. 19
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30-21
De danske foreninger i Nibøl: Støttekredsens lotto i Foreningshuset kl. 20
SSF Rendsborg: Bogbuscafé i Ejderhuset kl. 14.30
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19.30
SSF Moldened: Patchworkkursus i forsamlingshuset hele weekenden
SSF Mårkær: Lotto i mødelokalet kl. 20

15.
SdU: Motionsstævne 40+ i skolehallen, Husum kl. 13
SSW: Velkomst for nye medlemmer på Skipperhuset, Tønning kl. 11-14
SdU: Gløgg petanque på Tarup UFs baner kl. 10
SSF Oversø/Frørup: Lotto i Salz & Pfeffer kl. 20
De danske foreninger og institutioner i Læk: Julebasar på skolen kl. 11-17
SSF Rendsborg: Linedance i Ejderhuset kl. 13-17
SSF Gottorp amt: Jazz med Malene Kjærgård på Slesvighus kl. 20

16.
SdU: Badmintonkursus Hjælpetrænere 2 i Træningshallen, Slesvig kl. 10-18

17.
Ansgar Kirke Flensborg: Interreligiøst træf ”Fredsfølere” - andagt i St. Petri kl. 17 
Flensborg SSF Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14
Aktive Kvinder Egernførde: Juleudstilling på rådhuset 17.-28.11.
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke kl. 19.45-21.30

18.
Liltteraturfest: Forfatteraften med Erling Jepsen og Angelika Klüssendorf på A.P. Møller Skolen, 
Slesvig kl. 19.30
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge for alle i kirkens lokaler kl. 15
De danske foreninger i Agtrup: Lotto i forsamlingshuset kl. 19.30
Slesvig SSF Centrum-Nord: Jubilarfest på Slesvighus kl. 14.30
SSF Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19

19.
Litteraturfest: Mød forfatteren Erling Jepsen på Duborg-Skolen, Flensborg kl. 9.35
Litteraturfest: Annegret Friedrichsen om Willy August Linnemann på Flensborghus kl. 14.30
Borgerforeningen Flensborg: Grønkål med foredrag ved Bent Stuckert om ”48 år på Christians-
borg” i restauranten kl. 19
Flensborg SSF Skt. Hans, menigheden og Jørgensby-Skolen: Aftensmad og bagning på Jørgensby-
Skolen kl. 16-18.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Vanderup Kvindeforening: Julehygge i Alte Schule kl. 19.30
Store Vi Kvindeforening: Kaffe og kage på skolen - bogbus kl. 15-15.30
Nibøl Seniorklub: Hygge i Foreningshuset kl. 15 - fællesspisning kl. 17
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
SSF Moldened: Hygge og fremstilling af græsk mad v. Anna Grete Jessen i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Menighedspleje: Møde på Slesvighus kl. 14.30

20.
Sporskifte menighed: Ældreklub i Det Danske Hus 
De danske foreninger i Jaruplund, Veding og Sankelmark: Fællesmøde på skolen kl. 19
SSF Tønning: Læseaften med Keld Madsen på Skipperhuset kl. 19.30
SSF Damholm: Hobby i forsamlingshuset kl. 15
SSF Mårkær: Torsdagsklub hos Gertrud Jochimsen kl. 15

Julemærker og pin
[KONTAKT] Det er julehjerte-desig-
neren Knud Vægter, Nr. Vedby på 
Nordfalster, der står for Sydslesvigsk 
Forenings julemærke og julemærkepin 
»Jul i Sydslesvig 2014«.
Mærkerne med 32 flettede julehjerter 
kan i år for første gang også bestilles 
online på http://www.syfo.de/julema-
erke.
Julemærkerne - også i år som klister-
mærker - koster 4 euro hhv. 30 kr. pr. 

ark med 32 mærker og kan købes i 
alle Sydslesvigsk Forenings sekretaria-
ter i Sydslesvig.
Også en julemærke-pin med julehjer-
te-motiv kan man købe, efter at pre-
mieren i fjor forløb over al forventning. 
Emblemet sælges for 6 euro hhv. 40 
kr. og kan ligeledes bestilles via hjem-
mesiden www.syfo.de.
Overskuddet fra julemærkesalget går 
til SSFs humanitære arbejde.

Julemærkerne 2014.

Julemærkepin 2014.

LITTERATURFEST

10 forfattere på besøg
[KONTAKT] 10 spændende forfat-
tere besøger litteraturfest.nu i næste 
uge.
Christian Jungersen, Torkil Dam-
haug og Kjersti Andersdatter Skoms-
vold åbner festivalen på Folkehjem 
i Aabenraa tirsdag den 18. novem-
ber kl. 19.
Damhaug er tidligere overlæge på 
en psykiatrisk afdeling på Lofoten. 
Hans viden om sindet ses tydeligt 
i han psykologiske og komplekse 
krimier.
Skomsvold kender til sygdom på 
egen krop. Da hun var i 20rne blev 
hun ramt af kronisk træthedssyn-
drom, hvilket lammede hende så 
meget, at hun måtte på plejehjem. 
Hun kæmpede sig tilbage ved at 
skrive en bog.
Jungersen har skrevet tykke roma-
ner, som de fleste læsere elsker. 
Han skriver om et vedkommende 
tema i en thriller ramme. 
Festivalfinalen er på Flensborg Bib-
liotek, Nørregade/ Norderstr. 59, 
lørdag den 22. november kl. 14.

Kjell Ola Dahl hører til i toppen af 
norske krimiforfattere. Han skriver 
traditionelle skandinaviske krimier, 
hvor læseren kan følge opklaring og 
privatliv hos politifolkene.
Erlend Loes sjove og absurde hver-
dagsportrætter har givet ham en 
stor fanskare. Hovedpersonen får 
ofte en krise, som sætter gang i den 
humoristiske handling.
Natasa Dragnic er en tysk/ kroatisk 
forfatter med sprogtalent. Udover 
sit forfatterskab underviser hun i 
flere sprog.
Hanne-Vibeke Holst er en popu-
lær forfatter. Hun debuterede som 
21-årig. Romanerne har ofte en pa-
rallel til hendes eget liv. Senest har 
hun skrevet om sin far Knud Holst.
Mellem de to dage er forfatterne 
på turné rundt i Sønderjylland 
og Sydslesvig – Tønder, Tinglev, 
Høruphav, Gråsten, Nibøl og Kiel. 
På Duborg-Skolen kommer Erling 
Jepsen, på A.P. Møller Skolen kom-
mer Erling Jepsen og Angelika Klüs-
sendorf. 

Se, hvor man kan møde forfatterne, 
på www.litteraturfestival.nu. Bil-
letter købes, hvor arrangementet 
afholdes, men billetter til arrange-
mentet på A.P. Møller Skolen købes 
på Slesvig Bibliotek, Lolfod/ Lollfuss 
89.
På A.P. Møller Skolen i Slesvig, i 
Kiel, Nibøl, Stadtbibliothek Flens-
burg og Flensborg Bibliotek er der 
tysk moderation eller oversættelse 
til tysk.
Et særligt arrangement er om Willy-
August Linnemanns Flensborg. I 
anledning af 100-året for Linne-
manns fødsel fortæller Annegret 
Friedrichsen om forfatterens liv og 
værk og giver eksempler på Flens-
borgs betydning for Linnemann. 
Hun har sammen med Johan de 
Mylius i år udgivet bogen ”Lys over 
Linnemann”.
Billetter til dette arrangement købes 
ved indgangen.
 Lene Lund



SLESVIG FOLKEKOR

SLESVIG ROKLUB

FDF 112 ÅR

FLENSBORG BYKIRKE
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Fremgang er målet

Smukke 
Slesvig-
billeder

[KONTAKT] Slesvig Folkekor lægger 
fortiden bag sig og skuer frem.
Folkekorets nye formand Margit Hal-
lam er dansker og har set verden. I 
Slesvig er denne agile og engagerede 
kvinde et relativt nyt ansigt.
Hun er lærer, engagerede sig hurtigt i 
SSW og det politiske men har derud-
over også mange andre interesser.
Folkekoret havde lidt problemer med 
at finde nyt mødested, men nu benyt-
ter man kirkens lokaler i Bismarcks-
gade. Der er korprøve mandag aften.
Musiklærer Ole Volder Nielsky er ko-
rets dirigent. ”Ole sætter humør i os 
alle,” siger Lise Højer, der var korets 
leder i en overgangsperiode men fort-
satte med at synge i koret, også efter 
flytningen til Tarp.
For tiden er der 24 medlemmer, man-
ge af dem kendinge fra by og opland. 
En del af de ”gamle” har været med i 

år og årtier.
For at opnå en endnu bedre stem-
meteknik, siger Ole, har koret brug for 
flere mandsstemmer. For tiden er der 
kun to.
”Men de synger godt,” siger Erika Mis-
sfeldt, medlem fra starten og med til-
svarende fine minder fra dengang.
I fjor fejrede koret sit 25-års jubilæum.
Det begyndte i sin tid med pastor Jens 
Svendsen og Elke Svendsen i Frede-
riksberg danske kirke. Senere var SSFs 
gamle forsamlingshus i Lollfod møde-
stedet.
Koret blev en god og tryg nabo til alt 
dansk virke på egnen. De har sunget i 
kirker, skoler og andre lokaler, og de 
blev styret af uforglemmelige musiske 
legender som Abelone Jacobs, Chri-
stine Krause, Ruth Finck, Eike Paulsen 
og Leif Volck Madsen.
Men også trofaste medlemmer bliver 

ældre, så nu skal der nye og unge 
kræfter til. Men ikke kun unge. Nye 
medlemmer er velkomne i alle aldre.
Slesvig Folkekor er også hygge. Man 
hygger sig sammen, når man er til 
korprøve. Og så er der et stærkt sam-
menhold.
Snart er der koncerter igen på spil-
leplanen: 29. november på Duborg-
Skolen i Flensborg, 3. december i Pau-
luskirken i Slesvig, og 12. december i 
Egernførde.
Og nogle af korets medlemmer har 
også succes som solister.
Smukt var det forleden søndag, da 
organisten Karimira under gudstjene-
sten uventet blev akkompagneret af en 
trompetsolo. Det var Ole, der ledsa-
gede orgel og fællessange gennem de 
gode danske salmer den dag.
Flot!
 Johanna

[KONTAKT] En kendt slesviger, deko-
ratør og kunstmaler Udo Kümpel, gør 
sit til, at Slesvig Roklubs nybygning er 
endnu mere attraktiv, end den i for-
vejen er. I flere rum kan medlemmer 
og gæster - i det mindst indtil videre - 
nyde hans skønne oliemalerier.
Kümpels motiver med bl.a. yndige 
blomster og flotte landskaber viser 
kunstnerens kærlighed til hjemstavnen. 
Foruden roklubbens skønne udsigt kan 
man her nyde et eldorado af populære 
motiver fra byen og omegnen.
 Johanna

Slesvig Folkekor med t.v. dirigenten Ole Volder Nielsky, den nye formand Margit Hallam og den fhv. korleder Lise Højer. Ko-
ret mødes til korprøve hver mandag aften i Ansgar Kirke i Bismarcksgade i Slesvig. (Foto: Bernd Bossemeier)

Udo Kümpel og et af hans farverige Slesvig-motiver med måneskin over byen og 
Slien. (Foto: Bernd Bossemeier)

Hurra for FDF!
[KONTAKT] Sidst fejrede FDF-lands-
forbundet i Danmark sin 112 års fød-
selsdag. I 112 år har FDF-kredse rundt 
omkring i Danmark og efter Anden Ver-
denskrig i Sydslesvig sat præg på børn 
og unges liv.
FDF-lederne i Flensborg fejrede dagen 
i FDF-huset Uglereden i Tarp sammen 
med landsdelens sekretær Mette laCour. 
Dagen var også FDF-lederdag, hvor te-
maet var udendørs FDF-aktiviteter.

Indledningsvis legede lederne vand-
paintball og poppede popcorn i tran-
giaer, et lille spritkøkken, hvor låget var 
taget af, så popcornene skulle fanges i 
kræmmerhuse, når de poppede op af 
gryden. Da mørket begyndte, var tiden 
inde til spændende mørkelege.
FDF-lederne har fået afprøvet mange 
gode og spændene aktiviteter, som FD-
Ferne ude i FDF-kredsen kommer til at 
opleve.

Også nye er velkomne, når FDF Flens-
borg drager til FDF-møde ude ved Ugle-
reden den 17. november kl. 16-18. Der 
kører en FDF-bus fra Cornelius Hansen-
Skolen kl. 15.30, den er tilbage omkring 
kl. 18.20.
Den 21.-23. november er der planlagt 
en spændende weekend i Trenehytten.
Interesserede børn og forældre kontak-
ter kredslederparret Marie og Sten An-
dersen på telefon 0461 7703 047 eller 
via Sten_Andersen@skoleforeningen.de
 StA

Vand-paintball er i gang: store plastik-
poser over kroppen og dansk vand-
flasker med hul i proppen som våben. 
Hyleskægt. De sorte poser kæmper 
mod de gennemsigtige poser. (Foto: 
Sten Andersen)

Fælles tiltag
[KONTAKT] De fem danske kirker/ 
menigheder i Flensborg arbejder sam-
men.
Under overskriften ”Flensborg By-
kirke” gøres der her på KONTAKT op-
mærksom på den nærmeste tids fælles 
tiltag; hvor alle kirkernes medlemmer 
naturligvis er lige velkomne.

FOR ALLE
17.11./ 17:00, St. Petri, moskeen i 
Flensborg Nord og Ansgar: Interreligi-
øst træf, Fredsfølere/ Friedensfühler: 

andagt i St. Petri kl. 17, bøn i moskeen 
i Mejerigade kl. 18, og fælles aftens-
mad med specialitieter og samvær i 
Ansgar kl. 19.15.
19.11./ 18:30, St. Nikolai: Økume-
nisk fredsgudstjeneste på den tyske 
bod- og bededag. Prædikant Andrè 
Peter, præst i Flensborgs baptistkirke.
27.11./ 17:00, Ansgar: Aftensang, 
”high tea” og kort foredrag ved Helle 
Skadhauge om David Livingstone, mis-
sionær og opdagelsesrejsende.

29.11./ 16:00, Ansgar: Torsdagskorets adventskoncert. (Arkivfoto: FlA)

14.11./ 19:00, Ansgar: The Flensburg Gospel Project. Med korledere fra Danmark 
startes projektet med et nyt gospelkor i Flensborg. Mere på www.tfgp.de

28.11./ 18:00, Skt. Hans: Spaghet-
tigudstjeneste, familiegudstjeneste 
for børn, forældre og bedsteforældre 
med fællesspisning bagefter. (Arkivfoto: 
privat)

December/ alle: Julevandringer i alle 
flensborgske kirker for børnehaver og 
skolernes mindste klasser. Mere på 
KONTAKT den 4. december. (Arkiv-
foto: privat) 
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Julehygge og -frokost Juletur til Krusmølle og Aabenraa

Bekommt Verstärkung

Kreis bringt Zusammenarbeit 
in schweres Fahrwasser

Beantragt Gleichstellung 
dänischer Kultureinrichtungen

[KONTAKT] SSF Hohn Herred invite-
rer til julehygge for hele familien på 
Vestermølle Danske Skole lørdag 22. 
november kl. 11-16.
SSF-bestyrelsen inviterer til en hyggelig 
eftermiddag med juleværksteder, hvor 
man kan flette julehjerter eller jule-
stjerner, lave sin egen julekugle, små 
nisser af naturmaterialer, sækkenisser, 
klippe og klistre og kalenderlys.
Duo Frehr & Nissen spiller og synger 
julesange for og med publikum, mens 
der hygges med æbleskiver, glögg og 
kakao.
Tilmelding er nødvendig og nærmere 

oplysninger fås hos formand Sonja 
Sickelka på tlf. 0162 240 1228.

JULEFROKOST
De voksne inviteres til julefrokost 
fredag den 5. december kl. 19.30 i 
Vestermølle Danske Skole, hvor be-
styrelsen byder velkommen til lækkert 
ta’selvbord, hyggeligt samvær og 
julklapp, hvor alle tager en gave med 
til en værdi af 7 euro, dog blot indpak-
ket i avispapir.
Information og tilmelding senest 
24.11. hos formand Sonja Sickelka, 
0162 240 1228.

Advent på Flensborghus
Fra en tidligere adventsfest. (Foto: privat)

[KONTAKT] Torsdag den 11. decem-
ber kl. 14.30 på Flensborghus arrange-
rer SSF Flensborg By adventsfest for de 
ældre medlemmer.
Årets adventsfest byder på god under-
holdning: Duo Mojn Moin kommer, 
årstidens sange synges, der bydes på 
et veldækket og julepyntet kaffebord 
samt en flot tombola med mange  ge-

vinster. Pastor Thomas Hougesen hol-
der en kort adventstale, og Aase Abild 
fører igen gennem programmet.
Afslutningsvis bæres lyset ind af lucia-
pigerne.
Entré: 5 euro.
Tilmelding og billetafhentning på byse-
kretariatet, tlf. 0461 14408 126/127.

Fredslysets ankomst

Fuld fart-lørdag

[KONTAKT] Sct. Georgs Gildet Flens-
borg, Sporskifte Menighed og MBU invi-
terer til Fredslys-event: Fredslyset kom-
mer sejlende fra Danmark til Sydslesvig 
onsdag den 26. november med ankomst 
kl. 18.30 på Havnespidsen i Flensborg.
Alle er velkomne til at hente lyset, men 
medbring gerne en lanterne. Små lanter-
ner kan dog også købes til små priser.
Efter afhentningen går deltagerne i lan-
terneoptog til Helligåndskirken i Store-
gade (Große Straße), hvor der bliver en 
andagt kl. 19.
Efter andagten serveres en kop kaffe og 
småkager i kirken.
Slut kl. 20.30
Alle er velkomne.

EN FLAMME SPREDES 
Det er Sct. Georgs Gilderne i Danmark, 
der 26. november sender Fredslyset 
med Intercitytoget rundt i landet. Det er 
19. gang, gilderne lader flammen sprede 
sig som et lys og symbol for fællesskab, 
forståelse, venskab og fred. 
Flammen blev oprindeligt tændt ved 
den evige flamme i fødselsgrotten i 
Betlehem. Her i Danmark opbevares 
flammen hele året i Sankt Laurentii Kirke 
i Roskilde, hvorfra den tirsdag aften den 
25. november føres i fakkeltog til Ros-
kilde Domkirke. Efter højtideligheden 
i domkirken udleveres den til de frem-
mødte, som kan tage flammen med sig 
hjem til videre udbredelse. 
Den 26. november afgår Fredslyset fra 
Roskilde Banegård med IC3-toget om 

formiddagen. Gildebrødre ledsager det 
rundt i landet, hvor lokale Sct. Georgs 
Gilder modtager flammen ved toget og 
bringer den videre til sygehuse, pleje-
hjem, spejdere og til alle, der måtte øn-
ske at modtage flammen fra Fredslyset.
Mange opbevarer flammen til juleaften, 
så lysene på juletræet kan tændes med 
flammen fra Fredslyset fra Betlehem. 
Flensborg-gildet transporterer lyset fra 
Gråsten med bil til Kollund Mole, hvor-
fra det føres til Havnespidsen i Flensborg 
med en sejlbåd, såfremt vejret tillader 
det. Hvis ikke, bliver det bragt til Havne-
spidsen pr. bil. Efter at lyset er modtaget 
ved Havnespidsen, gås der til Hellig-
åndskirken, hvor pastor Jacob Ørsted 
forretter andagten, mens pastor Thomas 
Hougesen er organist.

SCT. GEORGS GILDERNE 
Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i Køben-
havn i 1933 og er et forpligtende fælles-
skab af  voksne med spejderidéen som 
arbejdsgrundlag, hvor de hjælper hinan-
den med at hjælpe andre, at hjælpe sig 
selv til en større forståelse for grundlaget 
for tilværelsen, at have det sjovt og fest-
ligt med hinanden og at skabe et socialt 
netværk, så ingen gildebror/-søster bliver 
tabt. 
For yderligere oplysninger - både om 
Fredslyset og om Sct. Georgs Gilderne - 
kan man rette henvendelse til: Gildeme-
ster for Flensborg Gildet, Anne-Margrete 
Jessen, amjess@aol.com eller mobil 
0049-178-8164479.

[KONTAKT] Juleturen for SSF Rends-
borg-Egernførde amt lørdag den 29. 
novemnber går til Krusmølle & julehjer-
tebyen Aabenraa. Det er SSF Risby, der 
har tilrettelagt turen i samarbejde med 
amtsstyrelsen.
Krusmølle, en tidligere vandmølle, byder 
på kunsthåndværker-marked og et jule-
marked for hele familien, som bugner af 
spændende sager og gode idéer.

I Aabenraa venter der julesmykkede bu-
tikker og gader.
På vej hjem gør deltagerne holdt i Chri-
stas Café i Vanderup til kaffe og kage. 
Børnene får sodavand eller kakao.
Der tilbydes påstigning i Risby/ Rieseby, 
ved Medborgerhuset i Egernførde, i 
Flækkeby/ Fleckeby - og fra Ejderhuset 
i Bydelsdorf arrangeres samkørsel til p-
pladsen ved motorvejsfrakørslen Skovby/ 

Schleswig-Schuby, hvor bussen samler 
folk op. 
Pris inkl. bus og kaffebord i Vanderup: 
16 euro for medlemmer / 19 euro for 
ikke-medlemmer / 8 euro for børn og 
unge
Flere informationer fås på sekretaria-
terne på tlf. 04351-2527 eller 04331-
4388077.

[KONTAKT] SSW-Fraktionsvorsitzende 
Susanne Schäfer-Quäck hat zwei neue 
bürgerschaftliche Mitglieder begrüsst: 
Die Pädagogin Britta Luchte-Ortmann, 
30, wird zukünftig als bürgerschaftliches 
Mitglied im Jugendhilfeausschuss die 
Weichen für eine moderne Familienpoli-

tik stellen, der IT-Experte Søren Preusch, 
35, wird als bürgerschaftliches Mitglied 
im Ausschuss für Umwelt, Planung und 
Stadtentwicklung (SUPA) mitberaten 
und entscheiden.
Und last but not least engagiert sich 
der Journalist Daniel Dürkop, 41, im 

Ausschuss für Bürgerservice, Schutz und 
Ordnung. 
Susanne Schäfer-Quäck: „Ich freue mich 
besonders, dass es uns gelungen ist, jun-
ge Menschen für das politische Ehren-
amt zu gewinnen.“

[KONTAKT] Mit Unverständnis reagiert 
der SSW-Landesvorsitzende Flemming 
Meyer auf die Entscheidung des Aus-
schusses für Entwicklung des Kreises 
Schleswig-Flensburg an der Kürzung von 
22.000 Euro bei der Region Sønderjylla-
nd-Schleswig festzuhalten.
Flemming Meyer, der auch Mitglied 
im Vorstand der Region Sønderjylland-
Schleswig ist, sagte: „Diese Entscheidung 
des Kreises Schleswig-Flensburg bringt 
die deutsch-dänische Zusammenarbeit 
in der Region in schweres Fahrwasser. 
Denn laut Kooperationsvertrag mit der 
Region Sønderjylland-Schleswig bezah-
len alle Partner den gleichen Anteil. 
Wenn ein Partner einseitig seine Zah-
lungen kürzt, ist das ein Affront für die 
bisher gute Zusammenarbeit in der Re-
gion. Sollten die anderen Partner auch 
dieselben Kürzungen vornehmen, muss 

das Regionskontor auf ca. 20% seines 
Haushalts verzichten.
Das würde zur Reduzierung von Auf-
gaben und zur Kündigung von Personal 
führen. Am meisten ärgert es mich, dass 
es seitens des Kreises keine klaren Aus-
sagen darüber gibt, wie man sich in Zu-
kunft die Zusammenarbeit vorstellt und 
welche Aufgaben dann wegfallen sollen.
Dazu ist auch die Informationspolitik ge-
genüber den anderen Partnern – speziell 
in Dänemark – und der Öffentlichkeit 
gelinde gesagt schlecht. Während der 
Kreispräsident und Vorsitzender der Re-
gion Sønderjylland-Schleswig sich gegen 
die Kürzungen ausspricht, wird das Ge-
genteil beschlossen. Im Kreis Schleswig-
Flensburg weiss die eine Hand nicht, 
was die andere Hand macht.“
Auch der stellvertretende Vorsitzende 
der SSW-Kreistagsfraktion, Gerd Voß, 

zeigte sich über die Entscheidung ent-
täuscht: „Der Vorstand der Region hatte 
noch kurz vorher beschlossen, dass 
eine Arbeitsgruppe sich die Aufgaben, 
Struktur und Finanzierung der Region 
Sønderjylland-Schleswig anschauen soll. 
Auf dieser Grundlage hätte man dann 
in 2016 eventuell die Bezuschussung 
ändern können. Dies hatte die SSW-
Kreistagsfraktion als eine Handreichung 
an den Kreis verstanden und daher ei-
nen Antrag auf Aussetzung der Kürzung 
für ein Jahr eingebracht.
Dies wurde leider von allen anderen 
Fraktionen abgelehnt. Wir geben aber 
nicht auf und setzen darauf, dass die 
Vernunft siegen wird und werden dieses 
Antrag auch bei den Haushaltsberatun-
gen im Kreistag wieder einbringen.“
 pd

[KONTAKT] Martin Lorenzen, bürger-
schaftliches Mitglied im Kulturausschuss 
der Stadt Flensburg, fordert Gleichstel-
lung dänischer Kultureinrichtungen noch 
in dieser Wahlperiode.
Die Lektüre spannender und aktueller 
Bücher, Musizieren oder Theater – bei 
diesen und vielen anderen kulturellen 
Aktivitäten sollte es keine Rolle spielen, 
für wen das Angebot besteht. „In Flens-
burg tut es das aber schon“, beklagt 
Lorenzen.
Der SSW-Politiker kritisiert die Ungleich-
behandlung der dänischen Minderheit: 

„Die Stadt finanziert die Kulturorgani-
sation für 20% der Flensburger, die sich 
zur dänischen Minderheit rechnen, mit 
nur 3%. Obwohl es in den letzten Jahren 
Fortschritte gegeben hat, gibt es weder 
eine finanzielle Gleichstellung oder eine 
vertragliche Absicherung der Zuschüs-
se für die Kulturarbeit der dänischen 
Minderheit seitens der Stadt. Das ist ein 
Zustand, den wir schleunigst beseitigen 
müssen. Deshalb wollen wir, dass ein 
Konzept erarbeitet wird wie dies noch 
in dieser Wahlperiode geändert werden 
kann.“

Denn darüber hinaus weist Lorenzen 
darauf hin, dass die Unterstützung der 
kulturellen Angebote der dänischen 
Minderheit eine freiwillige Leistung 
der Stadt sind, die im Falle eines Haus-
haltsstopps völlig wegfallen würde: 
„Wir müssen also dringend eine Siche-
rungsleine einziehen. Wir schlagen aus 
diesem Grund den Abschluss von Leis-
tungsvereinbarungen mit den dänischen 
Kultureinrichtungen vor.“
Der SSW legt einen entsprechenden An-
trag in der Sitzung des Kulturausschusses 
am 20. November vor.

Stor slægtsforskerdag
[KONTAKT] Nu på lørdag den 15. 
november kl. 13-18 bliver der et græn-
seoverskridende møde om slægtsforsk-
ning i regionen Sønderjylland/ Schle-
swig - med bl.a. foredrag (på dansk og 
tysk) og udstilling. Gratis adgang.
Slægtsforskning i regionen er noget helt 
særligt. 
Det daværende hertugdømme Slesvig 
mellem Kongeå og Ejder var og er den 
geografiske bro mellem Skandina-
vien og det europæiske kontinent, et 
kulturelt rum som indeholder påvirk-
ningen fra begge retninger. Etnisk og 
sproglig mangfoldighed og adskillige 
politiske magtskifter som gang på gang 
frembragte nye love eller forvaltnings-
systemer, betyder en stor udfordring 
for slægtsforskere, når deres forfædre 
stammer fra denne landsdel. 

Men regionens spændende historie 
og bemærkelsesværdige egenart har 
nødvendigvis også påvirket forfædrenes 
biografier. Slægtsforskning er mere end 
at bygge et skelet af navne og årstal: 
Slægtsforskning skal helst give et ind-
blik i livsforhold, levestandard, miljø 
samt skik og brug. Men svarene findes 
for det meste ikke i folketællingernes 
registre eller kirkebøgerne.
For at tegne et billede af anernes liv, er 
man nødt til at finde datidens beretnin-
ger eller faglitteratur af direkte regional 
observans. I tilfældet Slesvig er man i 
den lykkelige situation at der findes en 
omfattende bog- og materialesamling 
centralt i det tidligere hertugdømmes 
område: Den Slesvigske Samling i 
Flensborg. 

FOR FÅ VED DET
Alt for få danske og tyske slægtsforskere 
véd potentialet af disse skatkamre: 
Samlingen bevarer og tilgængeliggøre 
over 50.000 materialer om kultur og 
historie i Sønderjylland/ Slesvig: på 
dansk, tysk, sønderjysk, plattysk og 
frisisk.
I salen præsenterer slægtsforsknings-
foreninger, arbejdsgrupper og private 
denne lørdag deres arbejde og deres 
projekter. Store anetavler på væggen 
til fotos, postkort og kronikker ved små 
stande.
Ved kaffe og kage skaffes nye kontakter 
og udveksles værdifulde erfaringer med 
andre passionerede slægtsforskere fra 
begge sider af grænsen. 

[KONTAKT] Lørdag den 15. novem-
ber afholder Gymnastikforeningen 
DAN igen Fuld fart-lørdag på Gustav 
Johannsen-Skolen i Flensborg kl. 11.
Airtrackmåtten, redskabsbaner, jongle-
ring og andre sjove ting kan alle være 

med til.
Medlemmer af DAN deltager gratis, 
ikke-medlemmer betaler 10 euro før-
ste af fire gange.
Info: Anne Christensen, 0151-123 
17033/ annegymdan@hotmail.com

LØRDAG I DEN SLESVIGSKE SAMLING
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Om det danske virke
[KONTAKT] »Sydslesvigsk Årbog 
2014 - Dansk virke i grænselandet« 
er udkommet og blev præsenteret på 
SSFs Landsmøde den 8. november i 
Husum.
Den beretter traditionen tro fra alle de 
dele af det danske mindretals arbejde 
i Sydslesvig, der har villet bidrage med 
indlæg til årbogen. Den fortæller om 
glæder men også om problemer, om 
synliggørelse og om holdninger i det 
danske mindretal i Sydslesvig.
Sydslesvigsk Årbog 2014 er ligesom 
dens 53 forgængere siden 1960 - 
omend løbende relanceret - en solid 
håndbog for alle, der ønsker at følge 
med i udviklingen inden for danskhe-
den i Sydslesvig.
Sydslesvigsk Forenings nye formand 
Jon Hardon Hansen benytter spal-
teplads til at fastholde interessante 
synspunkter om det danske mindretals 
aktuelle situation, om samarbejde og 
fremtidsperspektiv.

4 TEMAARTIKLER
Årbogen rummer denne gang fire læs-
værdige men også meget forskellige 
temaartikler:
•	 Ministerpræsidentens mindretals-

kommitterede Renate Schnack gi-
ver et bud på ”Mindretallets fremtid 
i en globaliseret verden”.

•	 Prof. dr. Steen Bo Frandsen ud-
dyber sit indlæg på årsmøde-
debatmødet i sommeren 2014 om 
”Grænser som chancer”.

•	 Mogens Rostgaard Nissen, Studieaf-
delingen & Arkivet ved Dansk Cen-
tralbibliotek i Flensborg, beskæftiger 
sig med ”Mindrtetallets budskaber 
til Danmark” gennem tiderne.

•	 Og historikeren Lars N. Henningsen 
fortæller historien bag bygningen 
Nørregade 78 i Flensborg, det vor-
dende Mindretalles Hus.

BERETNINGER
Årbogen, der er illustreret med mange 
billeder fra årets gang, indeholder 
arbejdsberetninger fra de forskellige 
grene af det mangesidede danske og 
frisiske arbejde samt den populære 
dagbog med den vanligt detaljerede, 
kronologiske oversigt over, hvad der 
hændte af små og store mindretals-
relevante ting i året, der svandt.
Sidst men ikke mindst indeholder 
årbogen mindeord om fremtrædende 
og knap så fremtrædende danske 
sydslesvigere og Sydslesvig-venner i 
kongeriget.

GRATIS
Udgiver: Sydslesvigsk Forening/ Dansk 
Generalsekretariat i Flensborg.
Redaktion: Jette Hanisch og Bernd En-
gelbrecht, Sydslesvigsk Pressetjeneste.
Layout, tilrettelæggelse og tryk: Flens-
borg Avis A/S.
360 sider. Oplag: 3.000 eksemplarer.
Redaktionsslut: 15. oktober 2014.
Sydslesvigsk Årbog 2014 er en del af 
Sydslesvigsk Forenings og det danske 
mindretals informationsarbejde. Den 
er gratis og kan bestilles/ afhentes på 
Dansk Generalsekretariat i Flensborg, 
telefon 0(049) 461 14408 120 hhv. 
e-mail jette@syfo.de samt på alle 
Sydslesvigsk Forenings sekretariater i 
Sydslesvig.
På www.syfo.de finder man den som 
pdf under ”downloads”.

ADRESSEBOGEN
Den sydslesvigske navne- og adres-
sebog udgives ikke mere på tryk men 
kan - ligesom årbogen - læses som 
download på SSFs hjemmeside www.
syfo.de.
Har man ikke selv adgang til nettet, får 
man hjælp på SSFs sekretariater, på 
bibliotekerne og på Aktivitetshuset i 
Flensborg.

[KONTAKT] Præsentationen af SdUs 
regionsmodel til nystrukturering af 
det danske mindretal i Sydslesvig - 
præsenteret af SdUs to næstformænd 
Anders Kring og Ronny Grünewald - 
satte gang i diskussionslysten på SSFs 
landsmøde.
Efter en flot skærmpræsentation 
blev mikrofonerne sendt rundt, og 

en hel del af de adspurgte syntes 
umiddelbart, nystruktureringen lød 
besnærende: En forening med mange 
underafdelinger; nogle medspillere 
udenfor (SSW, Kirke, Avis, Friiske); og 
principielt gratis medlemskab.
Enkelte gav udtryk for, de havde svært 
ved at se den demokratiske gevinst 
ved nystryktureringen, og enkelte så 

gerne, hvordan modellen kan praktise-
res lokalt/ ved basis.
Godt præsenteret og udpræget debat-
lyst...
Debatten fortsættes på en konference 
om Sydslesvigtinget m.m. i januar.
Se modellen på prezi.com/qs021up-
vjvfg/region-sydslesvig/

[KONTAKT] Med 127 af 139 mulige 
stemmer blev Gitte Hougaard-Werner 
på SSFs landsmøde i lørdags genvalgt 
som 1. næstformand i SSF - uden 
modkandidat.
Kirsten Futtrup genvalgtes som såkaldt 
1. bisidder med 73 stemmer, mens 
hendes modkandidat Silke Weinzierl-
Hancke fik 63 stemmer.
Til gengæld vandt sidstnævnte over 
modkandidaten Hauke Paulsen, da 

det gjaldt 2. suppleanten til forret-
ningsudvalget. Silke fik 72, Hauke 44 
stemmer.
Som 1. suppleant genvalgtes Tatjana 
Mahmens - uden modkandidat.
Teater- og koncertudvalgsmedlem-
merne Hauke Paulsen (formand), 
Christiane Bodenhagen, Tine Bruun 
Jørgensen og Lene Lass genvalgtes. Ny-
valgt blev Ellen Schütt.
Kulturudvalgsmedlemmerne Bjørn 

Egeskjold (formand), Begitte Heupel, 
Knud Ramm-Mikkelsen og Kirsten H. 
Vognsen Weiss genvalgtes. Nyvalgt 
blev Eberhard von Oettingen.
Årsmødetudvalgets mecdlemmer Gitte 
Hougaard-Werner (formand), Hans 
Heinrich Johannsen og Fred Witt gen-
valgtes. Nyvalgt blev Lars Nielsen og 
Helle Wendler.

[KONTAKT] En af de stille slidere i det 
danske mindretal i Sydslesvig, Mari-
anne Huy, Oksbøl, har fået overrakt 
Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris 2014 
på SSFs landsmøde den 8. november 
i Husum. 
Overrækkelsen stod formanden for 
Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels 
Henriksen, Sorø, for. Laudatioen blev 
holdt af SSFs formand Jon Hardon 
Hansen.
De henved 170 delegerede og gæster 
hæxdrede modtageren med standing 
ovations.
Marianne Huy, der tidligere har fået 
tildelt SSFs sølvnål, har igennem mere 
end 50 år ydet en bemærkelsesværdig 
indsats inden for det danske mindretal 
i Sydslesvig.
I SSF-distriktet Munkbrarup-Ves har 
hun beklædt poster som formand og 
er fortsat distriktets kasserer. Hun er 
distriktets delegerede til amtsgene-
ralforsamlingen og SSFs landsmøde, 
har været medlem af amtsstyrelsen 
for SSF Flensborg amt, var medlem 
af SSFs årsmødeudvalg, og er stadig 
aktiv i redaktionsgruppen omkring 
Lyksborg-Oksbøl-Munkbrarups fælles 

foreningsblad.
Aktiv er hun også fortsat som kasserer 
for Oksbøl-Munkbrarup SSW-distrikt. 
Hun har været SSW-kommunalbesty-
relsesmedlem i Ves/ Wees, og er fort-
sat aktiv i kommunens ældreråd.
Og så har hun en fortid som aktivt 
medlem på lederplan i HKUF, Kvin-
deforeningen, Sundhedstjenesten, 

alderdomshjemmet og menigheden. 
Hun var aktiv forælder ved Lyksborg 
Danske Skole, og giver gerne en hjæl-
pende hånd i Oksbøl Forsamlingshus.
Som børnehavepædagog og -leder var 
det en selvfølge for hende at oplyse 
forældrene om, at et medlemskab af 
SSF er formålstjenligt

SdUs regionsmodel til debat

De blev valgt

Hæder for over 50 års indsats

[KONTAKT] Med rundt regnet 170 deltagere - delegerede, gæster og medarbejdere var der også i år god opbakning om SSFs landsmøde lørdag den 8. november i Husum.

Marianne Huy med SSFs formand Jon Hardon Hansen og Oberst H. Parkovs Min-
defond Niels Henriksen t.h.
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