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LEDER

Fuldt hus
[KONTAKT] Til nytårsreceptionen i Kiel-Pris SSF var
der fuldt hus: 50 børn og voksne nød hinandens sel-
skab. (Foto: privat)

Ballet
[KONTAKT] Dansk Danseteater kommer med en
ballet til Slesvig 24. januar, mens Schaufuss-balletten
må melde afbud 8. februar. (Foto: Henrik Stenberg)

Fanebærerkursus
[KONTAKT] Danmarks-Samfundet og SSF tilbyder fa-
nebærerkursus og instruktørkursus for alle.

"Sne" i Hatsted
[KONTAKT] Har man lovet sne, og den kommer ik-
ke, må man finde på noget. Det gjorde de i Hatsted.
(Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Grundet vandskader ef-
ter uvejr og oversvømmelse i Eng-
land, hvor alt materiel blev ødelagt,
har en ulykkelig Peter Schaufuss

måtte vælge at aflyse alle planlagte
ballet-forestillinger med "Sylfiden".
For Sydslesvigs vedkommende går
det ud over SSFs forestilling den 8.

februar på Flensborg teater. Vedr.
refusion af allerede købte billetter
bedes man kontakte sit lokale SSF-
sekretariat

»Sylfiden« er aflyst
BALLET 8. FEBRUAR

[KONTAKT] I anledning af 150-året
for den dansk-tyske træfning ved
Oversø-Sankelmark gennemføres ik-
ke blot den traditionelle Oversø-
march, i år med tre parlamentsfor-
mænd som talere, torsdag den 6. fe-
bruar.
I den anledning og samme dag ind-
byder Folketinget i København og
landdagen i Kiel til dansk-tysk parla-
mentarisk møde kl. 18 med emnet
"Det dansk-tyske grænseland - en in-

spiration for Europa" og kl. 19.10 til
åbning af Folketingets vandreudstil-
ling "Fjendskab og forsoning - det
dansk-tyske grænseland fra 1864 til
2014", begge dele i landdagen i Ki-
el.
Medvirkende ved dette arrange-
ment er Sydslesvigsk Forening og
Bund Deutscher Nordschleswiger.
Talere på mødet er Folketingets for-
mand Mogens Lykketoft og land-
dagspræsidenterne Klaus Schlie,

Slesvig-Holsten, og Franz Majcen,
Steiermark, samt SSFs formand Jon
Hardon Hansen og BDNs formand
Hinrich Jürgensen.
Den efterfølgende åbning af udstil-
lingen foretages af overinspektør
Carsten Porskrog Rasmussen, Søn-
derborg slot.
Tilmelding til arrangementet er på-
krævet på 0431 988 1003 hhv. min-
derheiten@landtag.ltsh.de senest 3.
februar. 

Grænseland som inspirator
Landdagen i Kiel danner 6. februar rammen om et dansk-tysk parlamentarisk møde med bl.a. tre parlamentsfor-
mænd - og åbningen af Folketingets vandreudstilling om grænselandet. (Foto: Landtag)

[KONTAKT] Stammkomitee von 1864
og Sydslesvigsk Forening er også i år
fælles om Sankelmark-mindehøjtide-
ligheden torsdag den 6. februar.
Eftersom det er 150 år siden, den kri-
geriske dansk-tyske træfning fandt
sted i Oversø-Sankelmark, gøres der
lidt mere end ellers ud af dagen, der
ud over at mindes de faldne også ap-
pellerer til fred, fordragelighed og for-
soning i det dansk-tyske grænseland,
inkluderende forholdet mellem flertal
og mindretal på begge sider af græn-
sen.
I dagens anledning bliver der taler
ved tre parlamentsformænd: Mogens

Lykketoft fra Folketinget, Klaus Schlie
fra den slesvig-holstenske landdag og
Franz Majcen fra den steiermarkske
landdag i Østrig.
Både den selskabelige forening Bor-
gerforeningen og Skt. Knudsgildet fra
Flensborg bakker op om 150 års ar-
rangementet.
Vil man tage turen fra Flensborg til
Sankelmark til fods, er der afgang fra
Tyske Hus/ Deutsches Haus kl. 9.30
med pause i Bilskov/ Bilschau kl.
10.30-11.00, dansk-tysk kransened-
læggelse ved mindesmærket i skoven,
tale ved Mogens Lykketoft og kranse-
nedlæggelse samt første vers af Der

er et yndigt land kl. 11.30 ved den
danske mindestøtte i Sankelmark
samt kl. 12 taler ved de to landdags-
formænd, kransenedlæggelse og før-
ste vers af Slesvig-Holsten-sangen ved
det østrigske mindesmærke.
Alle er velkomne til at deltage.
Efter den officielle del er der buskør-
sel til fællesspisningen i Tarp for til-
meldte, der siden køres tilbage til Bil-
skov. Tilmelding til spisning bedes fo-
retaget senest i morgen, fredag den
17. januar via Dansk Generalsekreta-
riat i Flensborg, Gaby Böttinger, tlf.
0461 14408 119, gaby@syfo.de. 

Sankelmark kalder
Landdagspræsident Franz Majcen. (Fo-
to: Landtag Steiermark)

Landdagspræsident Klaus Schlie. (Fo-
to: Landtag SH)

Folketingets formand Mogens Lykke-
toft. (Foto: Folketinget)

[KONTAKT] Det danske mindre-
tal i almindelighed og SSF i sær-
deleshed er på mærkerne, når
det gælder intensiveringen af
netværksarbejde - især rent poli-
tisk.
Det bærer frugt nord og syd for
grænsen.
Både ved landsregeringens nyt-
årsreception sidst i Neumünster
og ved Folketingets præsidiums
nytårsmodtagelse i tirsdags var
repræsentanter for det danske
mindretal indbudt, og både SSFs
formand Jon Hardon Hansen og
generalsekretær Jens A. Christi-
ansen deltog.
Ved 200 årsdags-markeringen
for Kielerfreden i mandags i Kiel
- Danmark måtte afgive Norge i
1814 - deltog skoleforeningens
formand, selv nordmand, Per
Gildberg.
Alle steder blev de nationale
mindretals rolle i freds- og forso-
ningsprocessen hen over græn-
sen - 2014 er som bekendt 150

års dagen for den skæbnesvan-
gre krig i 1864 - anerkendende
og udtrykkeligt fremhævet.
CDU-SPD-forbundsregeringen,
der endelig er kommet i gang,
har ligeledes beskæftiget sig
med de nationale mindretal i
Tyskland. Med udnævnelsen af
CSU-forbundsdagsmedlem
Hartmut Koschyk som dr. Chri-
stoph Bergers efterfølger som
mindretalskommitteret er der -
uden at forventningerne skrues
op - udsigt til, at forbundsrege-
ringen engagerer sig lidt mere i
mindretalsspørgsmål.
Når Mindretalsrådet i Tyskland
mødes i Berlin sidst i januar, er
det derfor rådets håb, at den ny
kommitterede også deltager i
mødet. Indbudt bliver han.
Endvidere er det vigtigt, at
Koschyk hurtigst muligt besøger
vores grænseland og lærer de
særlige mindretalsforhold i re-
gionen at kende.

SYDSLESVIGSK FORENING

På 
mærkerne



FLENSBORG AVIS — Torsdag 16. januar 2014 — 2

16.
Sporskifte danske menighed: Ældreklubben mødes i Det Danske Hus kl.
14.30-16 og ikke som annonceret den 23.1.

17.
SSW: Nytårsreception på Flensborghus kl. 19
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Medelby og omegn: Filmaften for hele familien med tag-selv-bord, pop-
corn og ”Klatretøsen”, på skolen kl. 17

18.
SdU: Badmintonstævne for U17, U19 og seniorer på A.P. Møller Skolen,
Slesvig kl. 9
SdU: Indoor-curlingstævne på Læk Danske Skole kl. 10-16
SSF Moldened: Kursus i forsamlingshuset 18.-19.1.

19.
SSF Harreslev: Nytårskoncert med Lauseniana i Holmberghalle kl. 15

21.
Det Lille Teater Flensborg: ”Kærestebreve” (premiere) i Hjemmet kl. 19.30
SSF: Det Kongelige Teater med ”Madame Butterfly” på Flensborg teater kl.
19.30
Aktive Kvinder Flensborg: Let motion på Kobbermølle Skole kl. 17.15
Flensborg SSF Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset kl. 9
Lyksborg Kvindeforening: To små film om mindretallet, på skolen kl. 15.30
Skovlund ældreklub: Sang og spil i forsamlingshuset kl. 15
SSF/SSW Vanderup/Jørl: Generalforsamlinger på skolen kl. 20
De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-
Skolen, Tønning kl. 15-17
SSF/SSW Velt/Follervig: Generalforsamlinger i ”Op de Burg” kl. 20
Skovby Seniorklub: Kaffe med sang ved Eike Paulsen i Hærvejshuset kl. 5

22.
Valsbøl og omegns folkedansere: Fællestræning i Flensborg kl. 19.30
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14
Aktive Kvinder Slesvig: Generalforsamling i Ansgarsalen kl. 19.30

23.
Sydslesvigs danske Kunstforening: Generalforsamling på Flensborg Bibliotek
kl. 19
Det lille Teater Flensborg: ”Kærestebreve” oplæses i Hjemmet kl. 19.30
Sporskifte danske menighed: Foredrag om unge i Myanmar i Det Danske
Hus kl. 19
SSF Skovlund-Valsbøl: Fernisering i Skovlund Forsamlingshus
SSF Gettorf: Generalforsamling i DRK-huset kl. 20
Torsdagsklubben Mårkær: Foredrag med Volker Bock om ”Molbohistorier",
hos Gertrud Jochimsen kl. 15
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Stenfelt: Generalforsamling hos Else og Niko Marxen kl. 18

SPORSKIFTE
UGEN 
DER KOMMER
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LÆSERBREV

60. GEBURTSTAG

KIEL-PRIS

[KONTAKT] Det usædvanlige, Flens-
borg Avis-mæssigt, ved Renate Hop-
fes tyskskrevne Slesvig-dækning var,
at hun journalistisk ikke betonede
SSVs holdninger frem for de andre
partiers. Det var den rene, saglige
journalistik, det drejede sig om for
hende, der i øvrigt også freelance-le-
verede stof til dpa.
Hvornår får vi til FlAs Slesvig-redak-
tion en lige så dygtig tyskskrivende
redaktør, som Renate Hopfe var det?
Hvorfor tog FlA det ikke op kritisk, at
SSV til landdagsvalget i 2012 tabte
8000 stemmer i Sydslesvig i forhold
til det foregående landdagsvalg? I ste-
det orienterede Bjarne Lønborg sig
mod SSVs ledelse, der var begejstret
for det store stemmetal, regeringsdel-
tagelsen og den genskabte økonomi-
ske ligeberettigelse skole- og kulturtil-
skudsmæssigt, og betonede som SSV i
sine ledere det samme. Ikke et ord
om (hverken fra SSV eller FlA), at
stemmefremgangen skabtes af det
store holstenske stemmetal; og heller
ikke et ord om, at SSV i Sydslesvig ser
ud til stemmetalsmæssigt at have top-
pet.
Til kommunal- og kredsdagsvalget i
2013 gik SSV igen tilbage i Sydslesvig
i forhold til det foregående kommu-
nal- og kredsdagsvalg. Hvorfor tog
FlA det ikke kritisk op?
Hvorfor fjernede Lønborg ikke det

holstenske og øvrige tyske trafikdræb-
te-stof på bladets tyske sider? Det
vedrører jo ikke os. I stedet kunne
FlA under Bjarne Lønborg have ladet
indgå meningsdannende tyskskrevet
dansk mindretalsstof, f.eks. særligt
markante ledere nogle gange eller an-
det godt dansk mindretalsstof på tysk.
Det gjorde Lønborg ikke, heller ikke i
sin sidste tid i 2012-13 (fordi han ik-
ke lagde nogen større vægt på de ty-
ske sider?).
I stedet var der på læserbrevssiderne
det ene danske politiker-rundsendte
læserbrev efter det andet - især af
mange af de sønderjyske kandidater i
den danske kommunalvalgkamp og
efter valget tre sider med danske
kommunalvalgsresultater i Region
Syddanmark.
Det er jo ikke lige det, der vedrører
os mest her i Sydslesvig, og da slet ik-
ke, når den politiske baggrund for
disse læserbreve (de fleste dansk S-
regeringskritiske, skrevne af DF-, K-
og V-politikere imod S, SF og EL) står
uformidlede, uden at FlA dækker (el-
ler kun punktvis dækker) den politi-
ske sammenhæng, de indgår i.
Eller var det et Lønborg-forsøg på at
dække det sønderjyske stof bedre,
som sigtede mod at få flere holdere
også uden for det egentlige grænse-
strøgs-område i den sydlige del af det
østlige Sønderjylland, når nu FlA ikke

kunne øge sit sydslesvigske holdertal?
I alt fald søgte FlA (igen?) i Lønborgs
sidste tid i 2013 at øge lokaldæknin-
gen i Åbenrå- og Sønderborg-områ-
det udover dækningen af det nære
grænsestrøg Padborg-Bov-Kruså, som
jo også dækkes annoncemæssigt (i
form af indstik især af Brugsen, Netto
og Imerco i Padborg, tildels nu også
af det nye indkøbscenter Borgen i
Sønderborg, så at sige altså af danske
grænsehandelsbutikker).
Det er i øvrigt påfaldende, at FlA så
godt som ingen Flensborg-annoncer
har. Det marked opgav FlA for en
snes år tilbage, fordi det var så hårdt.
FlA klarede sig ikke på det. Flensbur-
ger Tageblatt sad på det. I stedet søg-
te FlA da over mod grænsestrøget
journalistisk lokaldæknings- og an-
noncemæssigt; og det lykkedes da
også til en vis grad.
En dækning af Slesvig-annonce- og -
forretningsstof i form af egne FlA-an-
noncehefter i bladet, som Otmar Pe-
tersen en tid lavede et par af, gjorde
FlA ikke mere ud af, selv om Petersen
jo havde lokalkendskabet til det.
Det er, som om FlA under Lønborg
helt opgav det sydslesvigske annonce-
marked, fordi FlA var en for lille ak-
tør? Og i stedet koncentrerede sig om
dels grænsestrøget, dels om at få Sko-
leforeningen, SdU og (fortsat) SSF til
at lave deres egne medlemssider i

FlA?, for Skoleforeningens vedkom-
mende i anden del af 1990erne af-
født af en stærk utilfredshed med
FlAs stærkt kritiske Skoleforenings-
dækning - og for SdU af en utilfreds-
hed med, at FlA ikke dækkede SdU-
stoffet nok?
Det er sket, omend ikke så tit, også i
2012-13, at der var tyske annoncer
som indstik i FlA, tit i øvrigt samme
annoncer, som også postomdeltes (og
bragtes i Flensburger Tageblatt-aflæg-
geren Schleswiger Nachrichten), så
her har den tyske annoncør nok bare
brugt FlA til annoncemæssigt at nå ud
til det sidste (mindretals)hjørne i
landsdelen.
Alt andet lige kan Schleswig-Holstei-
nischer Zeitungsverlags dag- og an-
nonceblade i Sydslesvig og Slesvig-
Holsten jo tilbyde annoncører et an-
nonceoplag, der er en små 20 gange
større end selv FlAs torsdagsoplag.
FlA er her så afgjort den lille aktør.
For SHZ-bladene er et størst muligt
oplag vigtigt af hensyn til annoncører-
ne.
For FlA er det vigtigt af hensyn til den
bevilgende myndighed i Danmark:
statens Sydslesvigudvalg, at der er en
fortsat stabil interesse i mindretallet
for at have en egen avis og dermed
over for en dansk politisk offentlighed
og danske politiske meningsdannere
at kunne begrunde det stadige høje

danske statstilskud til FlA.
I den sammenhæng er FlAs oplag
især i Sydslesvig vigtigt, men også bla-
dets egenindtægts-andel, der helst
skal ligge over de 50%, gerne på 52-
53%. Et middel til at søge at holde
bladets egenindtægts-andel har været
tildels redaktionelle besparelser, men
også rationaliseringer i trykkeriet og
øgede trykordrer.
Hvordan i øvrigt kan det være, at FlAs
abotal ligger på godt 5300, når bla-
dets trykkeri ifølge trykkerne incl.
hverveeksemplarer kun trykker 4500
FlAer?
Det er vigtigt, at tyske politikere og
meningsdannere også kan orientere
sig i FlA om bladets holdninger (på
tysk); og jeg ved da også, at en arki-
var ved kreds- og byarkivet her i Sles-
vig oversætter vigtige artikler i FlA fra
dansk til tysk til brug for disse kredse i
Slesvig by og Slesvig-Flensborg amt.
I øvrigt synes jeg, det er interessant,
at FlAs tidligere politiske redaktør
Tharben Hansen i sin ugerevy i FlA,
7.12.2013 nævner statens Sydslesvig-
udvalg som en af de grupper, der har
interesser i FlA.
Det er første gang, en (tidligere FlA-
)journalist gør det offentligt.

Nils Vollertsen,
Slesvig

Spørgsmål til avisen

[KONTAKT] Ministerpräsident Torsten
Albig hat Ilse Johanna Christiansen,
der Präsidentin des Friesenrates, am
13. Januar zu ihrem 60. Geburtstag
gratuliert.
"Als Präsidentin des Friesenrats ver-
treten Sie mit Nachdruck und Kreati-
vität die Interessen der friesischen
Volksgruppe und engagieren sich für
den Erhalt und die Entwicklung der
friesischen Sprache. Ich wünsche
Ihnen gemeinsam mit meiner Min-
derheitenbeauftragten Renate
Schnack alles Gute, Gesundheit und
viel Erfolg", so Albig.
Mit ihrem Engagement für die friesis-
che Sache begleite Ilse Johanna Chri-
stiansen schon seit vielen Jahren die
Minderheiten- und Volksgruppenpo-
litik in Schleswig-Holstein. Ihr Wirken
sei dabei gekennzeichnet durch eine
pragmatische Zusammenarbeit mit
allen Minderheiten des Landes und
mit den Minderheiten auf europäis-
cher Ebene.

Albig gratuliert
[KONTAKT] Den danske menighed i
Sporskifte indbyder til møde i Det
Danske Hus torsdag den 23. januar
kl. 19, hvor man får besøg af unge fra
Burma/ Myanmar, der fortæller om,
hvordan det er at være ung og kristen
i et land styret af militæret.
Denne aften er der også mulighed for
at købe merchandise af gæstelæreren
for 20 kr. pr del. Pengene går til Dan
Missions projekt i Myanmar.
Alle er velkomne.

ÆLDREKLUB 16.1.
Der er sket en fejl i menighedens kir-
keblad mht. til ældreklubbens møde.
Mødet finder sted den 16. januar og
ikke den 23. januar. De ældre mødes
kl. 14.30-16.00 i Det Danske Hus.

MED KIRKEFROKOST
Søndag den 26. januar er der guds-
tjeneste (3.s.e.h.3k) kl. 10 i Det Dan-

ske Hus. Det er Y�s Men�s internatio-
nale kirkedag, så menigheden får be-
søg af Y�s Men�s Clubben fra Flens-
borg. Efterfølgende er der kirkefro-
kost sponseret af klubben.

LASSE & MATHILDE
Torsdag den 30. januar kl. 20 er der
koncert med Lasse og Mathilde, der -
alene og sammen med deltagerne -
synger kendte sange, egne og fra Høj-
skolesangbogen. Voksne betaler 5 eu-
ro og unge under 18 år gratis.

Th.H.

Menigheden indbyder

Disse to piger kommer til Sporskifte
den 23. januar kl. 19.30 til menighe-

dens Burma-aften. (Foto: privat)

[KONTAKT] I en del år har SSF besty-
relsen i Kiel-Pris efterhånden inviteret
til nytårsmøde i januar; som også
igen i søndags i år.
SSF-distriktets formand Hauke Paul-
sen bød velkommen og udtrykte sin
store glæde over det talrige fremmø-
de. Der var formentlig tale om en ny
rekord, idet SSF-lokalet på 1. sal i
Christianshus var fyldt til bristepunk-
tet med 50 deltagere.

Børn og voksne bød det nye år vel-
kommen og hyggede med lækker
mad fra det store fælles buffet, som
alle deltagere havde bidraget til.
Kasserer Bettina Ting kunne fortælle,
at traditionen for flere år siden over-
gik fra Kiel UF til SSF Kiel-Pris, og at
det er et arrangement, som bestyrel-
sen gerne holder fast ved.

ds 

Flot nytårsmøde

De slap for trængslen i mødelokalet: Da man på Christianshus deler lokaler
med børnehaven, byder der sig gode forhold for børnene. (Foto: privat)
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DANSK DANSETEATER

OPERA I FLENSBORG

DET LILLE TEATER FLENSBORG

KONCERT I EGERNFØRDE

STRIKKE-FOREDRAG

[KONTAKT] Fredag den 24. januar kl.
20 gæster Dansk Danseteater SSF og
Slesvighus i Slesvig med balletten
"Stormen".
Stormen skildrer to tilgange til de
samme grundlæggende følelser og til
dét at være menneske – et menneske
i følelsernes vold. 
Stormen viser to markante sider af

koreografen Tim Rushtons talent: Ev-
nen til at skabe nærvær og intimitet
mellem scene og publikum – og san-
sen for at skabe fejende flot, dyna-
misk dans.
Forestillingen, der består af værkerne
’End of Lonelines’ og ’Riverside’, gi-
ver et billede af de forskellige sider af
følelser og intimitet - set igennem

Rushtons optik og danset af Dansk
Danseteaters forrygende, internatio-
nale dansere. 
’End of Lonelines’ blev oprindeligt
koreograferet til danserne fra Beijing
Dance Theatre. Resultatet af samar-
bejdet blev første gang opført på Det
Kongelige Teaters Gamle Scene i maj
2012. Her vakte Rushtons koreografi
til de kinesiske dansere stor begej-
string. Balletten har derfor ønsket at
give hele Danmark og Sydslesvig mu-
lighed for at se dette medrivende
festfyrværkeri af en koreografi. 
I ’Riverside’ har Rushton valgt at tage
afsæt i det poetiske og intime rum
som Agnes Obel formår at skabe med
sin stemme. Ved at lade danserne gå i
dialog med hendes tekster og musik-
kens enkle klaverakkompagnement,
skaber han et ærligt billede af men-
neskelige dilemmaer. 

www.danskdanseteater.dk 

»Stormen« i Slesvig

Scenefoto fra "Stormen".

[KONTAKT] Tirsdag den 21. januar kl.
19.30 opfører Det kgl. Teater opera-
en Madame Butterfly på Flensborg
teater, indbudt af SSF.
Madame Butterfly udspiller sig i Na-
gasaki i Japan omkring år 1900. Den
fortæller på romantisk vis om et
smukt kærlighedsmøde mellem en
ung, uskyldig pige og en erfaren
mand, og skildrer samtidig mødet
mellem to fremmedartede kulturer –
og en frygtelig samfundstragedie.
Fuld af overvældende melodisk op-
findsomhed giver Puccinis mesterlige
tragedie sangerne rig mulighed for at
brillere med drama og udtrykskraft.
Cho-Cho San synges af Elsebeth
Dreisig, Pinkerton af Bo Kristian Jen-
sen, Sharpless af selveste Guido Pae-
vatalu, Suzuki af Trine Bastrup Møller
og der er selvfølgelig flere medvirken-
de. Musikken leveres af Det Kgl. Ka-
pel m.fl.

Før forestillingen vil Guido Paevatalu
introducere operaen for publikum.
Mød op 30 minutter før tæppet går,
og få 10 minutters introduktion til fo-
restillingen. Gratis adgang.

Madame Butterfly er blevet til i sam-
arbejde med GuidOpera og synges
på italiensk. 
Varighed: Ca. 170 minutter m. pause 
www.kglteater.dk 

Kongelig Butterfly

Scenefoto: Robin Skjoldborg.

[KONTAKT] Det lille Teater Flens-
borg opfører i januar og februar
"Kærestebreve" (Love Letters) af
A.R. Gurney.
Kærestebreve er en gribende og
humoristisk forestilling om kærlig-
hed mellem to mennesker, som
fra deres tidlige barndom forelsker
sig i hinanden. Publikum lærer to
vidt forskellige mennesker og tem-
peramenter at kende gennem de-
res breve til hinanden.
En enkelt stormfuld affære bliver
det til i en moden alder, ellers er
det livslang og uforløst forelskelse,
det handler om. Fra barndom-
mens uskyldige tilnærmelser til
voksen jalousi, når den anden for-
elsker sig, bliver gift, får børn - og
bliver skilt igen. Side om side sid-
der de to og læser. Snart er det
korte hilsener, snart lange breve
om stort og småt, om glæder og
kriser i livets og kærlighedens svæ-
re kunst.
Det lille teater Flensborg læser
brevvekslingen af Melissa og Andy
den 21.1. (premiere), den 23. og
30 januar, samt den 4., 6., 13. og
18. februar, alle dage kl. 19.30.
Billetter fås via 0461-144080, sil-
ke@sdu.de eller ved indgangen.
www.detlilleteater.de

Premiere på
Kærestebreve

[KONTAKT] Det lille Teater Flens-
borgs dukketeater er nødt til at flytte
de planlagte forestillinger i januar og
februar. På grund af sygdom i dukke-
spillernes rækker kan "Mortens blå
tæppe" først blive opført igen fra
marts.
Dukketeatret er for børn i børneha-
vealderen og fortælles frit efter Pau-
lette Bourgeois� historier om Morten
Skildpadde.
Morten kan rutsje ned ad skrænten
og lige i åen. Han kan tælle til ti – bå-
de forfra og bagfra. Han kan knappe
knapper og lyne lynlåse op og ned.
Han kan endda sove alene – når bare

han fik en godnathistorie, et godnat-
kys, et glas vand, lys i sin lampe og sit
blå tæppe.
Men en aften, da han skal i seng, er
tæppet forsvundet - mon han kan fal-
de i søvn uden?
Morten og hans venner fortæller hi-
storien om tæppet på Det lille Teaters
scene den 13., 20., 27. marts, den 3.,
10. og 24. april samt den 8. maj, alle
dage kl. 9.30 og kl. 11.00.
Billetter bestilles i Flensborghus-rece-
optionen. Enkelte billetter fås direkte
på teatret til forestillingen.
www.detlilleteater.de

sts

Morten flytter sine
forestillinger

Et produktionsbillede af "Mortens blå tæppe": Morten Skildpadde spørger sin
ven hunden om hjælp. (Foto: Stig Schulze)

[KONTAKT] Endnu en gang kan Søn-
derjyllands Symfoniorkester præsen-
tere en af orkestrets egne musikere i
en solistrolle. Denne gang på et in-
strument, som ikke ofte høres solo,
nemlig kontrabassen, spillet af solob-
assist Peder Linneberg.
Peder Linneberg har ikke tidligere
været solist med orkestret, og det er
med stor fornøjelse, at han skal præ-
sentere den svenske komponist Lars-
Erik Larssons Concertino for kontra-
bas og strygere samt Hindemiths
Trauermusik.
Hele fornøjelsen kan publikum ople-
ve ved SSFs koncert i Skt. Nicolai kir-
ke i Egernførde i aften, torsdag kl. 20.
Dirigent er Benjamin Wallfisch.
Programmet byder på: Haydns Sym-
foni nr. 7, ”Le Midi”, Stravinskijs Sui-

te nr. 1 for lille orkester, Larssons
Concertino, Hindemiths Trauermusik,
og Mozarts Symfoni nr. 29. 

Kontrabas-koncert
med solobassist

Peder Linneberg med kontrabassen - i
aften i Egernførde. (Foto: Sønderjyll.

Symfoniorkester)

[KONTAKT] Tirsdag den 28. januar
kl. 19 på Flensborghus i Flensborg
belyses "Kulturarv, næringsvej og tids-
fordriv –strikningens kulturhistorie" i
et foredrag ved Elsemarie Dam-Jen-
sen fra Tønder.
Overinspektøren ved Museum Søn-
derjylland Kulturhistorie Tønder for-
tæller om strikningens kulturhistorie,
især i Nordeuropa, en håndarbejds-
kulturarv, der i begyndelsen handlede
om hårdt arbejde og i dag er en hob-
by, der viderefører en tradition for
skønhed og sans for farver, mønstre
og materialer.
Arrangør er Aktivitetshuset, SdU,
Dansk Centralbibliotek, SSF Flens-
borg by og Den Slesvigske Kvindefor-
ening.

Billetter sælges for 5 euro ved ind-
gangen, mænd og folk med strikketøj
har gratis adgang. 

Gratis for mænd

Elsemarie Dam-Jensen.

[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings 2.
næstformand Steen Schröder, Harres-
lev, runder de 70 nu på lørdag, 18.
januar.
SSFs "interne justitsiar" er sjældent de
store ords mand, men det, han siger,
har vægt. Sjældent emotionspræget,
men rationelt og gennemtænkt siger
han sin mening, når han bliver
spurgt.
Efter en del år i SSFs forretningsud-
valg fik han den store ære på lands-
mødet i fjor at blive valgt til 2. næst-
formand, et hverv han - ligesom alle
årene som almindeligt FU-medlem -
opfylder med engagement og pligt-
fornemmelse.
Gerne og ofte repræsenterer han for-
eningen som folkevalgt, når SSF kal-
der, eller der kaldes på SSF.
Men ikke kun SSF og kulturen, også
kunsten og det nordiske har haft - og

har - fødselarens store interesse. Ak-
tivt engageret også på det felt var han
i en årrække formand for Sydslesvigs
danske Kunstforening og er fortsat og-
så aktivt medlem af Foreningen Nor-
den.
Igennem adskillige år har Steen
Schröder haft eget advokat- og nota-
riuskontor, hvor klienterne kunne ny-
de godt af den erfarne jurists rådgiv-
ning og bistand samt dennes nordiske
netværk.
Privat nyder han tilværelsen med hu-
struen Eva. For et par år siden led de
den tort, at deres søn omkom ved en
trafikulykke, men samværet med dat-
teren, svigerdatteren og børnebørne-
ne er med til at styrke deres gåpå-
mod og livsglæde.
70 års dagen fejres med privat sam-
vær med familien og nære venner.
Der bliver ingen reception.

70 år

Man lytter gerne til Steen Schröder og hører hans mening; som her ved SSFs
landsmøde i fjor, hvor han (t.h.) er fotograferet i en samtale med Gerd Pickardt
(i m.) og Carsten Petersen (t.v.).
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MENIGHEDSLIV I FORANDRING

DANMARKS-SAMFUNDET OG SSF

[KONTAKT] Søndag formiddag havde
en stor skare af forventningsfulde
mennesker fra hele det danskpræge-
de område omkring Slesvig by kun ét
mål: Gottorp slotskirke. Udenfor, i
slotsgården, var der gensynsglæde,
smittende fælleskab og harmoni. Nu
var de der alle, ældre som unge, der
bakker op om det nydannede sam-
fund med fælles formål, de to danske
Slesvig-menigheders og Treja menig-
heds fusion til én menighed. Sam-
menlægningen af Ansgar Menighed
med Frederiksbjerg Menighed og Tre-
ja blev stedfæstet med festgudstjene-
sten i slotskirken og den efterfølgen-
de festlige sammenkomst.
"Enigheden om menigheden" var
grundholdningen hos alle medlem-
merne.
Man sad på de hårde bænker i denne
herlige kirke og nød de smukke om-
givelser og gudstjenesten. Den dejlige
musik og betagende sang fra oven.
Slesvigs spejdere supplerede ceremo-
nien ved at medvirke ved gudstjene-
stens ind- og udgang.
Bagefter indfandt de mange kirke-
gængere sig i gården til spejdernes
nytårsparade. SSW-byrådsmedlem
Harry Heide fortalte fra sit omskifteli-
ge liv som spejderdreng, om spejder-
hyttens tilblivelse og popularitet hos
alle i dag, om de mørke år, hvor det
var noget af et vovestykke at færdes
ude i spejderuniform.
Afsluttende modtog de roste spejdere
stolte og selbevidste deres nye æres-
mærker.

FESTAFTEN

Festaftenen i anledning af sammen-
lægningen på Ruhekrug blev alle ti-
ders, med flot program, god mad og
god service.
Det var nu en helt anden "melodi",
som festudvalget præsenterede i søn-
dags. Alle gæster fra nær og fjern var
begejstrede for det udsædvanlige
program med kirkelig baggrund. Sa-
len var stopfyldt med muntre gæster.
Der lå sang i luften og højt humør. Et
ekstrablad med fine, populære nye
og ældre sange og smukke billeder
dannede den musikalske ramme.
Krasimira optrådte indfølsomt, og
præsterne i elegant outfit bidrog også
til festligholdelsen.
Det begejstrede publikum havde kun
lovord for programlægningen, som
Randi Kuhnt og Jesper Bolund-Niel-
sen havde trukket hovedlæsset i.
Provst Viggo Jacobsen udtalte sig
anerkendende om processen bag fu-
sionen og den optimisme, der her-
sker i menighederne.

Og den unge lærer Karen Gode Ja-
cobsen kom med et muntert indlæg
med kongeligt indslag.
Pastor emer. Morten Mortensen ud-
talte et tillykke med begivenheden,
han i sin tid som præst i Slesvig per-
sonligt havde ønsket sig.
Biblioteksdirektør Alice Feddersen
talte om det fremtidige biblioteksvæ-
sen og institutionens forventninger,
og også Cecilie Brask, præst på
Rendsborg-egnen, overbragte en na-
bo-hilsen.
Sønderjysk, lidt fræk og omgærdet af
mystik gav tryllekunstneren Pal Magic
smagsprøver på sin kunnen.
Den nydannede danske menighed
for Slesvig og Omegn fik en fin start
på en stor og festlig dag med hjerte-
varme og gensidig forståelse for den
nye, krævende opgave, dens udfod-
ringer og værdier.

FREMTIDSSIKRING

Ideen omkring et udvidet samarbejde
havde de tre menigheder drøftet læn-
ge og drøftet forskellige løsninger.
Men den nu fundne løsning kom næ-
sten som en åbenbaring, sådan da.
Forskellige omstændigheder og for-
nuftig snak banede vejen for bl.a. en
bevarelse af Ansgar menigheds mø-
dested og kirke, og nu spores der at-
ter en fremtid for den:
Dansk Sundhedstjeneste er på vej ind
i Ansgar-komplekset i Bismarcksgade.
Og også Slesvig Bibliotek ser sin frem-
tidige positive udvikling ved en  flyt-
ning til større lokaler i den tidligere
Sønderjysk Samfund- hhv. Ansgar
børnehave. Selvom der nok forestår
et omfattende ombygnings- og
istandsættelsesarbejde endnu.
For de tre menigheder, der hidtil jo
har gennemført alle deres vante ar-
rangementer i egenregi, gælder det
nu om at holde sammen og komme
sammen
Ansgar havde hyggelige kaffetimer ef-
ter gudstjenesten. Der var selvlavet
mad ved daværende pastor Morten
Mortensen, der var til stede ved fest-
aftenen og fik mangt et knus. Der var
fristende vinaftener, juleomsorg, og
der var fastelavn; uforglemmelige op-
levelser.

Johanna

Enighed om
menighed

De to Slesvig-præster Paul Møller og Ulrich Terp på vej ud af Gottorp slotskirke.
(Foto: privat)

[KONTAKT] Den mangeårige konfe-
rencier ved Lausenianes nytårskon-
certer i Harreslev, Max Kielgast har af
helbredsmæssige årsager trukket sig.
Så længe man husker, har han ført
publikum igennem eftermiddagens
program med lune og charme.
Konferencier-jobbet er overtaget af
orkestrets pianist Jesper Rahbæk Jes-

persen, der har ry for at være rap i
replikken.
Han og eftermiddagens solist Thomas
Storm har fået særdeles gode ord
med på vejen de steder, koncerterne
er blevet anmeldt.
Der er altså noget at glæde sig til nu
på søndag den 19. januar kl. 15 i
Holmberghalle i Harreslev. Modsat

tidligere år er koncerten i Harreslev
langtfra udsolgt, så det vil være muligt
at købe billetter ved indgangen om
søndagen, hvis ikke man kan nå at
købe dem i Union Bank i Harreslev
eller på Dansk Sekretariat for Flens-
borg amt, 0461 14408 155. Billetter-
ne koster 17 euro for medlemmer og
22 euro for ikke-medlemmer.

Med ny konferencier
Fra nytårskoncerten 2013, hvor publikum i Harreslev - viser det sig nu - en sidste gang kunne nyde Max Kielgast (på podi-
et t.h.) som konferencier. (Foto: privat)

[KONTAKT] I Sydslesvig har vi mange
forskellige arrangementer, hvor Dan-
nebrog indgår som et naturligt ele-
ment. Disse flag og faner modtager
vore distrikter, skoler, børnehaver el-
ler andre foreninger, institutioner og
organisationer fra Danmarks-Samfun-
det.
I samarbejde med Danmarks-Sam-
fundet tilbyder SSF nu et fanebærer-
kursus for nye fanebærere og for fa-
nebærere, der ønsker at få genopfri-
sket brugen af fanen ved opvisninger
og andre lejligheder, samt et kursus
for vordende instruktører.
For at sikre en ensartet undervisning,
har Danmarks Samfundet fremstillet
en ny "Håndbog for fanebærere", der
bruges ved kurser over hele Danmark
og i Sydslesvig.

FANEBÆRERKURSUS
Fanebærerkurset er gratis og tilbydes
enten søndag den 9. februar eller
søndag den 23. februar kl. 10-14 på
A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1,
24837 Slesvig.
Har man mulighed for selv medbrin-
ge en fane, bedes man gøre det. Hvis
ikke, bedes det meddelt ved tilmel-
dingen.
Giv Gaby Böttinger besked på ga-
by@syfo.de eller på tlf. 0461
14408119 – gerne senest 27. januar
– med oplysning om, hvilken dag der
passer dig bedst.
Kurset afholdes den søndag, hvor de
fleste kan deltage.
Efter tilmeldingen vil du straks få til-
sendt en bekræftelse med nærmere
oplysninger.

INSTRUKTØRKURSUS
For at Danmarks-Samfundet og SSF
kan tilbyde disse fanebærerkurser i
Sydslesvig også fremover søges in-
struktører. At blive instruktør kræver
ingen særlige forudsætninger - alle
kan blive instruktør, blot lysten og in-
teressen er til stede.
Danmarks-Samfundet hjælper med at
uddanne instruktører, så de føler sig
rigtig godt klædt på til at undervise
vores egne fanebærere i Sydslesvig.
Uddannelsen er gratis og tilbydes
som weekendkurser, hvor valget står
mellem weekenderne 8./9. eller
22./23. februar.
Undervisningen lørdag finder sted kl.
13-17 på Slesvighus, Lolfod 89,
24837 Slesvig, mens undervisningen
søndag foregår kl. 10-14 på A.P. Møl-
ler Skolen, Fjordallee 1, 24837 Sles-
vig.
Om lørdagen uddannes de kommen-

de instruktører i et udvidet fanebæ-
rerkursus af repræsentanter fra Dan-
marks-Samfundet. Om søndagen skal
instruktørerne selv prøve at undervise
et hold fanebærere – selvfølgelig med
støtte og gode råd af repræsentanter
fra Danmarks-Samfundet.
Også her vil det være fint, hvis man

selv kan medbringe en fane. Hvis ik-
ke, bedes det  meddelt ved tilmeldin-
gen.
Hvis du synes, det kunne være spæn-
dende at blive instruktør, giv Gaby
Böttinger besked på gaby@syfo.de
eller på tlf. 0461 14408119 – gerne

senest den 27. januar – med oplys-
ning om, hvilken weekend der passer
dig bedst.
Kurset afholdes den weekend, hvor
de fleste kan deltage.
Efter tilmeldingen vil du straks få til-
sendt en bekræftelse med nærmere
oplysninger.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Franz Dittrich,

Sydslesvig-repræsentant
for Danmarks-Samfundet

Gratis fanebærerkursus
& instruktørkursus i Sydslesvig

Danmarks-Samfundets protektor HKH Prins Joachim overrækker en fane ved en
flagfest i Aalborg for nogle år siden. (Foto: Danmarks-Samfundet)
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BEHINDERTEN-WOHNHEIM FLENSBURG

AKTIVITETSHUSET

FOR BØRN OG VOKSNE

SSF/ SSW

KUNSTFORENINGEN

EGERNFØRDE

BIBLIOTEKET

TØNNING

[KONTAKT] Sydslesvigs danske Kunst-
forening åbner en udstilling med tit-
len „Ib Braase, Atelier mellem græn-
ser, 25 år” på Flensborg Bibliotek,
Nørregade/ Norderstr. 59, torsdag
den 23. januar kl. 20.
”Atelier mellem Grænser ” fejrer det-
te år 25 års jubilæum som en perma-
nent installation inden for bibliotekets
mure. En betragtelig alder for et
kunstværk, der profiterede af sin be-

skyttede beliggenhed, eftersom det
straks efter sin opstilling i 1989 på-
drog sig folkets vrede og afvisning.
Der blev endog talt om penge, der
var blevet smidt ud af vinduet.
Hvad var det, der ophidsede gemyt-
terne?
På udstillingen giver fem kunstnere
hver deres bud på deres forståelse af
Ib Braases værk: Johannes Caspersen,
Anka Landtau, Christiane Limper,

Kim Olesen og Rick Towle.
Generalkonsul Henrik Becker Chri-
stensen holder åbningstalen.
Thomas Rasche, trompet, og Franz
Blumenthal, bas, spiller.
Alle er velkomne. Der er gratis ad-
gang.
Udstillingen kan derefter ses frem til
den 15. februar, mandage-fredage kl.
9-18, lørdage kl. 9-14.

25 år med »Atelier mellem grænser«

[KONTAKT] En række SSF-distrikters
medlemmer i Husum-Ejdersted er
indkaldt til generalforsamlinger:

VELT-FOLLERVIG
SSF i Follervig holder tirsdag den 21.
januar kl. 20 sin generalforsamling på
kroen Up de Burg i Follervig.
På valg er næstformand Horst Hoop
og kasserer Lars Peters. 

BREDSTED
Torsdag den 23. januar kl.20 holder
SSF Bredsted og Omegn sin ordinære
generalforsamling i foreningslokalet
på Bredsted Danske Skole. Næstfor-
mand Henry Bohm og kasserer Bian-
ca Brodersen er blandt dem, der er
på valg. Forud for generalforsamlin-
gen serveres der, kl. 19 grønkål. Til-
melding til spisningen til Jeanette Huy
på telefon 04671 6008230.

HUSUM
SSF Husum og Omegn holder man-
dag den 27. januar kl. 19 sin ordinæ-
re generalforsamling på Husumhus. 

Forud for generalforsamlingen er der
spisning fra kl. 18. Der serveres grøn-
kål med tilbehør. Tilmelding til spis-
ning senest torsdag den 23. januar på
telefon 04843 202493 – Daniela
Caspersen, eller 04841 4044 180 –
Burkhard Klimm.

TØNNING
Tirsdag den 28. januar holder SSF
Tønning sin ordinære generalforsam-
ling på Skipperhuset. Her er kasserer
Liane Struve og næstformand Connie
Freudenreich på valg. Ganske vist
blev hele bestyrelsen nyvalgt på en
ekstraordinær generalforsamling sid-
ste forår. Men det var supplerings-
valg, der skyldtes, at det ikke lykke-
des at få posterne fyldt ud på den or-
dinære generalforsamling, så alle ind-
træder i de normale valgperioder for
deres respektive poster. 
Aftenen begynder med SSWs gene-
ralforsamling kl.18.30. Mellem de to
møder er der spisning og det skøn-
nes, at SSFs generalforsamling begyn-
der cirka kl. 19.45, men man er vel-

kommen til at være til stede ved beg-
ge. 
HATSTED
Onsdag den 29. januar kl. 19.30 har
SSF i Hatsted sin ordinære generalfor-
samling i forsamlingshuset, de Straat
17. Distriktet kan her bl.a. evaluere
sit spændende, nye tiltag med at lave
børne-arrangementer forud for bog-
bus-besøgene. 
Distriktet kan også glæde sig over at
være et af vestkystens bedste til at
holde på medlemmerne. Andre har
langt mere gennemtræk. 
SSW i Hatsted holder sin generalfor-
samling umiddelbart efter SSFs.

SKT. PETER
Torsdag den 30. januar kl. 19.30 hol-
der SSF i Skt. Peter Ording sin ordi-
nære generalforsamling. Distriktet,
der er et af SSFs mindste, har tradi-
tion for en flot fremmødeprocent
blandt medlemmerne. Det lokale
SSW-distrikt holder sin generalfor-
samling i umiddelbar tilslutning til
SSF-mødet. 

Generalforsamlinger i sydvest

[KONTAKT] Die Mürwiker Werkstät-
ten planen ein Wohnheim an der 
Travestraße. Der SSW setzt sich für
einen ersten Spatenstich im Frühjahr
ein.
Menschen mit Behinderungen haben
derzeit auf dem Flensburger

Wohnungsmarkt kaum eine Möglich-
keit entsprechenden Wohnraum zu
finden. Darum unterstützt der SSW
die Pläne zum Bau eines neuen
Wohnheims. Die CDU-Fraktion hat
die Angelegenheit in der letzten
Ausschuss-Sitzung allerdings mit

ihrem Antrag auf erste Lesung, von
einer knappen Mehrheit im Aus-
schuss unterstützt, leider in die War-
teschleife geschoben. Der SSW hofft,
dass es in der nächsten Sitzung eine
Mehrheit für dies dringend benötigte
Vorhaben geben wird.

SSW macht Dampf

[KONTAKT] Fredag den 24. januar kl.
18-21 underviser Brigitta Hansen i
zendoodle-tegning på Aktivitetshuset
i Nørregade/ Norderstrasse i Flens-
borg.
Zendoodle er en kunstart, der bliver
brugt til afslapning og afstresning.
Tegnearten er stærkt inspireret af ”te-
lefontegninger” - tegninger, der bliver
tegnet, mens man snakker i telefon,
er i skole eller til møde – de steder,
hvor man keder sig. Tegningerne er
abstrakte mønstre tegnet med tusch
eller blæk. Man kan lave zendoodle-
billeder, -postkort eller få ens zen-
doodle trykt på T-shirt eller stoftaske. 
Pris: 12 euro + 3 euro materiale. Til-
melding påkrævet. 

Tegnekursus i zendoodle

Eksempel på zendoodle-tegning.

[KONTAKT] I mandags skulle børne-
ne i Hatsted lege med sne, havde
SSF-distriktets to legetanter, Jane
Mölck og Antje Christiansen bestemt. 
"Uanset om der er sne eller ej", stod
der i indbydelsen. Og det løfte måtte
de så holde.
Ganske vist faldt der fem fnug ved
middagstid, men der var ikke nogen,
der nåede at få dem smidt i fryseren.
Men man kan sagtens lave snelygter
alligevel, vidste de to heldigvis.
Man kan nemlig lave dem af sukkerk-
nalder og lime dem sammen med
glasur. Det gjorde børnene så, under
kyndig vejledning. Det viste sig dog
lidt vanskeligt at tænde fyrfadslysene,
når man hverken har pejsetændstik-

ker eller fyrfadslighter.
Men det klarede distriktets formand
Anders Schaltz.
Han vædede en piberenser i stearin
og brugte den som fidibus. 
Det virkede fortræffeligt, om end de,
der så på, vist var glade for, at der ik-
ke var flere, der skulle tændes. Måske
var Anders Schaltz også, selv om han
udførte kunststykket med en impone-
rende fakirmine.
Og når nu dagen i stedet for sne bød
på ægte, dansk julevejr, sådan gråt i
gråt, var det jo oplagt at synge Poul
Kjøllers snesang "Kan det aldrig bli'
vinter, så'n med frostvejr og sne". 
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Sukkersne i Hatsted

Det så lidt halvfarligt ud, men tændt
blev de. (Foto: Peter Hansen)

[KONTAKT] Egernførde SSF begynder
det nye års arbejde med et hyggeligt
og uforpligtende tilbageblik på året,
der svandt, i billeder og lyd. Det sker

fredag den 24. januar kl. 19.30 i
Medborgerhuset. Kaffe, glögg m.m.
serveres. Der er åbent til kl. 22.

Tilbageblik i billeder og lyd

[KONTAKT] I 2007 filmatiserede Pe-
ter Schønau Fog Erling Jepsens roman
”Kunsten at græde i kor” med Jesper
Asholt i rollen som faderen. Hele fa-
milien må samarbejde om, at han
skal være glad. Det gør sønnen Allan
bl.a. ved at gå med til begravelser,
hvor faderen holder sine elskede sen-
timentale taler til byens folk. Ved at
kombinere familielivets uhyrligheder

med den 11-årige Allans uskyldig-
snusfornuftige fortællerrolle om en
dagligdag, der for ham er naturlig,
opstår en sort humor, der forstærker
historiens tragiske dimension.  
Deltagerne mødes på Flensborg Bib-
liotek, Nørregade/ Norderstr. 59, ons-
dag den 22. januar kl. 15, taler om
bogens temaer og ser derefter filmen.

Viggo Böhrnsen Jensen

Kunsten at græde i kor 

[KONTAKT] Og her en sidste efternø-
ler om jule- og adventsfesterne:
Alle kender lucia-pigerne, når de syn-
gende bærer lyset ind til dem, der
sidder i mørket. Således også i Tøn-
ning, hvor menighedsplejen fik besøg
af dem til adventfesten for nylig.
Det er hårdt at være lucia-pige, men
sjovt er det også. Forrest går lucia-
prinsessen med en "bunter Teller",
der gives til den ældste til festen. Og
hvor lucia-optog oprindelig er en

svensk tradition, er "bunter Teller" en
tysk, og de mødes så lige her i Syd-
slesvig.
Derinde var der – ud over æbleskiver
og "Stollen" – sang og god musik. Duo
Moin-Mojn stod for begge dele, men
deltagerne sang med. Adventsfesten
er en god tradition afholdt af Tønning
Menighedsråd for folk i mindretallet
over 60 år, og alle havde en god dag.
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En god fest
Lucia-pigerne holder deres indtog. (Foto: privat)

[KONTAKT] I Isted/Jydbæk SSF ser
man tilbage på aktiviteterne i efterår-
/vintersæsonen 2013 med stor til-
fredshed.
De indledte julen allerede i slutnin-
gen af oktober, da distriktet gennem-
førte sin traditionelle efterårs- og jule-
basar i Jydbæk Forsamlingshus.
Der var massevis af flotte ting: Træel-
ge, juledekorationer, lamper, strikke-
sokker, tasker, gaveæsker, selvsyede
puder og andet. Selvfølgelig kunne
der også købes lagkager. Der kom ca.
550 mennesker. Så mange havde der
aldrig været før.
Til tider var der så trangt, at vi knap
nok havde plads ved kaffebordet.
Folk stod rundt om bordet og vente-
de på en fri plads. De var nødt til at
udvide åbningstiden, så alle kunne
komme til.
I november mødtes otte medlemmer
til madlavning med Anna Grete Jes-
sen. De lavede en julefrokost-anret-
ning. Efter at have gennemgået op-
skrifterne deltes de om opgaverne.
Og bagefter sad de og spiste sam-
men. Skønt!
Første advent stod distriktet med et
lille info- og salgsbord ved Gammell-
under Karnevalsvereins julekomsam-
men. Det er blevet en tradition. Di-
striktet bliver inviteret hvert år. Og
selvom indtægterne den dag ikke er
så store, er de synlige i den tyske of-
fentlighed.
Til distriktets egentlige julefest mød-
tes 13 personer på et gæstgiveri i
Slesvig. Efter spisningen spillede de

den lokale udgave af julklapp: Alle
havde en gave med, indeholdende
de frygteligste ting, rigtige hadegaver.
Alle pakkerne kom på bordet, og så
afgjorde terningen, om man måtte ta-
ge en pakke, give den videre eller
hente en ny. Der var specielt stor rift

om de små pakker; ingen ville have
for meget skrammel med hjem. Man-
ge fra nabobordene ville også have
en pakke, indtil de så pakkernes ind-
hold. Det var en vellykket aften.
Tak for året, der svandt, og på gensyn
i det nye.

Nadine

Tilbageblik med succes

Også en hadegave kan man blive glad
for. (Foto: privat)


