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DYBBØLDAGS-INDSAMLINGEN 2015

SSW

Hånden på hjertet
[KONTAKT] 
TV Syds ud-
sendelsesræk-
ke og høring 
om det danske 

mindretal sidste uge var en interessant  
introduktion til det aktuelle mindretal 
og dets sprog og identitet.
TV-stationens dagsorden var nærmest 
en cost/benefit-analyse på baggrund af 
den danske stats årlige tilskud til min-
dretallet på ca. 584 mio. kroner.
Den røde tråd var: Er mindretallet 
dansk nok i forhold til støtten? En 
kritisk tilgang set med rigsdanske øjne. 
Det er både i orden og rimeligt.
Så tak til TV Syd for initiativet, trods 
nogle journalistiske tilspidsninger.
De fire udsendelser og høringen på 
A.P. Møller Skolen viste, at mindretal-
lets selvforståelse har mange ansigter i 
forhold til dansk sprogbrug og beken-
delsen til et dansk nationalt ståsted.
Der var fokus på folk, der opfatter sig 
som danske i Sydslesvig med dansk sin-
delag og aktiv dansk tale uden af den 
grund at fornægte eller fravælge det 
tyske i flertalssamfundet.
Og der var indslag med forældre inden 
for vore institutionsrækker, der ikke ta-
ler dansk og først og fremmest define-
rer deres tilhørsforhold til mindretallet 
gennem valget af børnehave og skole, 
for derved at give deres børn en dob-
beltkulturel uddannelse og mulighed 
for senere gratis videre uddannelse i 
Danmark.
Det hele blev krydret med en udtalelse 
fra Jørgen Kühl om, at ca. 90 pct. af 
mindretallet overvejende taler tysk som 
første sprog frem for dansk. Det havde 
han selvfølgelig en plausibel forklaring 
på, idet mindretallet ikke er et sprog-
mindretal, men et sindelagsmindretal 
udrundet af grænselandets særlige 
historie. En forklaring, der er vigtig at få 
med for at kunne forstå Sydslesvig.
Spørgsmålet, der dog dukkede op igen 
og igen, var, om det er rimeligt, at en 
relativ stor andel af mindretallet ikke 
praktiserer en mere entydig beken-
delse til det danske, når der nu er tale 
om et dansk mindretal.
Hånden på hjertet:
Nej, det er det ikke. Selvfølgelig skal vi 
spørge os selv, om 90 pct. tysk er ac-
ceptabelt for et gennem-institutionali-
seret mindretal som det danske. Er det 
i orden, at medlemmer af det danske 
mindretal med afsluttet eksamen fra 
vore skoler ikke føler større trang til at 
tale dansk og derved hævde sig som 
dansk mindretal? Er det holdbart, at vi i 
mindretallet kæmper for anerkendelse 
af dansk i det tyske offentlige rum, 
når vi - skole og foreninger - åbenbart 

ikke er i stand til at omsætte en intern 
sprog- og dannelsespolitik, der fører til 
en forkærlighed for dansk?
I et interview i fjerde udsendelse, der 
blev sendt efter høringen, udtaler en 
elev på A.P. Møller Skolen, at han intet 
har lært om mindretallet i løbet af sin 
danske skolegang, og at han først lærte 
noget om Danmark, dansk kultur og 
historie på et efterskoleophold.
I øvrigt underviste flere tyske lærere på 
hans tidligere danske grundskole - på 
tysk, fortalte han. 
Hånden på hjertet:
Er dette udtryk for en klar dansk dan-
nelsespolitik i Sydslesvig?
Et moderne nationalt mindretal som 
vort skal hele tiden være parat til at 
finde nye veje for at kunne forsvare sit 
kulturelle ståsted og retten til ligestilling 
i en verden, der er præget af øget mo-
bilitet og tiltagende flydende sprog- og 
kulturgrænser.
Mindretallet bør være en åben 
folkegruppe, men samtidig er det 
eksistentielt vigtigt at fastholde sit vær-
digrundlag og ikke forfalde til bekvem 
kulturrelativisme, der, når det kommer 
til stykket, kan ende med at trække 
tæppet væk under mindretallet.
Vi er en del af det dansk-tyske græn-
selands mangfoldighed, og det står 
borgere i Sydslesvig frit for at bevæge 
sig ind i det danske mindretal (og 
ud): ”Däne ist, wer will”, som der står 
skrevet i Bonn-erklæringen. Men det 
bør bunde i en seriøs individuel beslut-
ning om at ville dansk sprog, kultur og 
identitet i Sydslesvig. En bevidst beken-
delse, der gerne skulle genspejle sig i 
hverdagens handlingsmønster.
Vi gør det godt på mange felter inden 
for de rammer, der nu er os givet. Det 
formåede eksperterne i udsendelserne 
at formidle på en klar måde. Og min-
dretallet er en indlysende merværdi 
for Danmark og pengene værd (alt er 
reguleret gennem resultataftaler med 
staten). Men er alt dermed lutter idyl?
Hånden på hjertet:
Nej, selvfølgelig ikke. Vi bør kunne 
gøre det bedre!
Det er nødvendigt at drøfte vore 
grundlæggende fælles udfordringer på 
tværs af det sydslesvigske forenings-
landskab, hvis vi ønsker at fremtidssikre 
det danske mindretal som et dansk 
mindretal. Vi kan allerede begynde 
lørdag den 24. januar 2015 på Jarup-
lund Højskole på konferencen om et 
SydslesvigTing. 
SSF ønsker alle sine medlemmer, ven-
ner og samarbejdspartnere i og uden 
for Sydslesvig en glædelig jul og et 
aktivt nyt år.
 SYDSLESVIGSK FORENING

Sydslesvigsk Forening

Anerkendelse

Gospel-aften

Propfyldt kirke

[KONTAKT] Frisernes biike-traditioner er nu aner-
kendte som ”immateriel arv” i Tyskland. (Foto: Sylt-
Tourismus.de)

[KONTAKT] Sønderborg Gospel Choir giver julekon-
cert i Ansgar Kirke i Flensborg i aften.

[KONTAKT] Kirken i Garding var propfyldt, da Ej-
derstedkoret og Frederiksstad-Orkestret (Foto: Mar-
tin Vondran) gav julekoncert.

Nyt tag til »Klitskolen«
[KONTAKT] Sydslesvigsk Forenings 
Dybbøldags-indsamling 2015 indledes 
også i 2015 på et tidligt tidspunkt. Det 
sker efter udtrykkeligt ønske fra di-
strikterne, der gerne allerede på deres 
generalforsamlinger i begyndelsen af 
året vil slå et slag for indsamlingen, der 
i år har »Klitskolen« i St. Peter-Ording 
som indsamlings-formål: De indsam-
lede midler skal indgå i finansieringen 
af et nyt tag.
Klitskolen i St. Peter-Ording er ikke 
skole mere men det eneste danske 
forsamlingshus i miles omkreds, som 
den lille, ydmyge kreds af danske 
sydslesvigere kan ty til på den sydvest-
ligste spids af Sydslesvig, ellers velholdt 
og skønt beliggende i den yderste kli-
trække i vestkystbyen St. Peter-Ording.
Her fungerer et beskedent men enga-

geret dansk foreningsliv med sammen-
komster, sprogindlæring og møder. 
Her udfolder der sig et dansk, socialt 
liv i forenings-sammenhænge, primært 
SSF.
Dette tilholdssted ønsker de lokale 
danske og deres støtter at bevare bl.a. 
ved at samle midler til et nyt tag.
Sydslesvigsk Forenings forretningsud-
valg har besluttet, at den sydslesvigske 
Dybbøldags-indsamling 2015 skal bi-
drage til, at forsamlingshuset Klitskolen 
kan få et nyt tag.
Sidste års sydslesvigske Dybbøldags-
indsamling gik til nyt møblement på 
Skipperhuset, dansk forsamlingshus og 
lejrskole i Tønning, hvor der er plan-
lagt en gennemgribende renovering 
snart.
Den sydslesvigske Dybbøldags-ind-

samling er udtryk for selvhjælp og de 
danske sydslesvigeres solidaritet med 
hinanden. Den giver i snit et afkast på 
4.000 euro.
Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen 
bedes indbetalt til Union-Bank Flens-
borg.
IBAN: DE23215201000000017175, 
BIC UNBNDE 21XXX.
For beløb over 15 euro tilsendes 
»Spenden-Bescheinigung« under 
forudsætning af, at navn og nøjagtig 
adresse er påført overførsels-doku-
mentet med en læselig skrift.
SSFs distrikter o.a. kan foretage liste-
indsamlinger. 
Listerne fås på de danske sekretariater.
God Dybbøldags-indsamling!
 Sydslesvigsk Forening

Det danske forsamlingshus ”Klitskolen” i St. Peter-Ording skal have nyt tag. (Foto: M. Oetzmann)

Nytårsreception med Albig
[KONTAKT] SSW-landsforbundet ind-
byder atter alle medlemmer og venner 
til nytårsreception, denne gang i Nord-
kolleg, Am Gerhardshain 44 i 24768 
Rendsborg fredag den 16. januar kl. 
19.
SSW beder om bindende tilmelding 
senest 11. januar på 0461 14408-310 
hhv. info@ssw.de.
Deltagergebyret er sat til 10 euro, 
men for de penge får man musikalsk 
underholdning, roemos og taler ved 

SSW-formand Flemming Meyer, SSW-
kulturminister Anke Spoorendonk og 
festtaleren, ministerpræsident Torsten 
Albig - samt al den råhygge, der tæn-
kes kan.
SSW Flensborg By og Flensborg amt 
går sammen om en bus fra Flensborg 
til Rendsborg den aften. Dens køre-
plan foreligger ikke på indeværende 
tidspunkt men oplyses snarest (evtl. 

henvendelse til Dansk Sekretariat for 
Flensborg amt, Marike Hoop). Også 
andre busforbindelser oplyses, så snart 
de foreligger.
Der er mulighed for overnatning 
på Nordkolleg til en fornuftig pris. 
Forespørgsler og reserveringer desan-
gående rettes til Nordkolleg direkte: 
04331 14380.

Nordkolleg i Rendsborg danner næste år 
rammen om SSWs nytårsreception med 
ministerpræsident Torsten Albig som 
festtaler. Buskørsel organiseres. (Foto: 
Nordkolleg)
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JULELUKKET

AKTIVE KVINDER

JULEAFSLUTNING

BIIKEBRENNEN DER FRIESEN

NORDFRISLAND

SYDTØNDER

Bekommt eigenen Sender Stor tak til
støttekredsen[KONTAKT] Der Landtag hat den 5. 

Medien-Änderungsstaatsvertrag Ham-
burg/ Schleswig-Holstein beschlossen, 
der u.a. einen eigenen professionellen 
Radiosender in Nordfriesland bein-
haltet.
Dazu der Vorsitzende des SSW im 
Landtag, Lars Harms:
”Der SSW fordert seit Jahren, dass es 
in Schleswig-Holstein möglich sein 
soll, Lokalradio zu betreiben. Aus Sicht 
des SSW stärkt Lokalradio die lokale 
Berichterstattung, die Medien- und 
Meinungsvielfalt und nicht zuletzt 
auch die Möglichkeit der Pflege und 
Verbreitung unserer Minderheiten-
sprachen im Land. 
Die rot-grün-blaue Landesregierung 
hat diese Möglichkeit im Rahmen der 
Verhandlungen mit Hamburg um den 
5. Medien-Änderungsstaatsvertrag 
geschaffen. Der Landtag hat dem Ge-
setzentwurf jüngst zugestimmt. Damit 
ist der Weg für die Ausschreibung frei: 

Nordfriesland bekommt einen eigenen 
neuen Radiosender.
Durch die Möglichkeit des kommerziel-
len Sendebetriebs wird gewährleistet, 
dass der neue Radiosender auch in 
Sachen Professionalität auf Augenhöhe 
mit den etablierten Sendeanstalten 
arbeiten kann. Zugleich haben wir 
im neuen Medienstaatsvertrag fest-
gelegt, dass sich Bewerber auf den 
Sendeplatz verpflichten müssen, ihre 
Programminhalte auch in angemes-
senem Rahmen in friesischer Sprache 
anzubieten.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit im 
Land der sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt, sollte man meinen. Bisher 
wurde diese Vielfalt trotz unzähliger 
Aufforderungen seitens der Minder-
heiten aber nur unzureichend im Pro-
gramm der großen öffentlich-rechtli-
chen und privaten Sender abgebildet.”
 pd

[KONTAKT] FDF Tønning holdt ju-
leafslutning forleden i Kongenshus. 
Desværre kom der ikke så mange 
børn som ventet pga. sygdom og ju-
letravlhed andetsteds. Alligevel holdt 
de tilstedeværende en dejlig hyg-
geeftermiddag med kager, sodavand, 
julehygge og bankospil.
En rigtig stor tak siger FDF Tønning 
til Støttekredsen for FDF i Sydslesvig, 
som gav penge til borde og stole til 
FDF-lokalet på Uffe-Skolen.
FDF Tønning ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår.
 Kerstin Pauls

Med få ord

Wird Immaterielles Kulturerbe
[KONTAKT] Få tingene sagt med få 
ord. Sådan er de i Sydtønder, og så-
dan er også deres amtskalender 2015, 
der giver en oversigt over de allerede 
nu fastlagte arrangementer næste år, 
og har et nydeligt touch af et jule-
hæfte, trods alt.
Med tilbageblik og fremtidssyn, med 
stort og småt der er sket i amtet i 

2014, og med billeder.
Kalenderen er de sydtønderske hus-
standes faste ledsager hele 2015 igen-
nem.
Medlemmerne får den, og vil andre 
have den, bedes de kontakte SSFs 
sekretariat på 04661 2755 hhv. lars@
syfo.de

[KONTAKT] Das »Biikebrennen«, das 
Nationalfest der Nordfriesen, wird in 
das nationale Verzeichnis Immaterielles 
Kulturerbe aufgenommen. Diesen 
Beschluss hat die Kulturministerkon-
ferenz (KMK) am 12. Dezember ge-
meinsam mit der Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien (BKM) und der 
Deutschen Unesco-Kommission (DUK) 
bekannt gegeben.
»Ich freue mich sehr, dass gleich ei-
ner unserer ersten landesspezifischen 
Anträge vom Friesenrat, also aus den 
Reihen der Minderheiten, aufgenom-
men wurde und gratuliere herzlich 
zum Platz im nationalen Verzeichnis 
Immaterielles Kulturerbe«, sagte 
Schleswig-Holsteins Kulturministerin 
Anke Spoorendonk.
Riesenjubel auch bei der Vorsitzenden 
des Frasche Rädj/ Friesenrat Sektion 
Nord, Ilse Johanna Christiansen: »Dass 
unser Antrag schon auf Landesebene 
durchgegangen ist, werteten wir als 
großen Erfolg. Aber jetzt auch auf 
Bundesebene: Wir sind total happy. 

Es ist eine riesige Anerkennung und 
macht uns auf Bundesebene sichtba-
rer. Immerhin leben wir im äussersten 
Norden der Republik. Da ist es nicht 
immer leicht, auf uns aufmerksam zu 
machen.

DANKE ANKE
Der Vorsitzende des SSW im Landtag, 
Lars Harms ist ebenfalls hoch erfreut:
»Die Aufnahme des Jahresfeuers Biike 
in das nationale Verzeichnis des im-
materiellen Kulturerbes ist ein Riesen-
erfolg für Nordfriesland und das Land 
im Allgemeinen und für uns Friesen im 
Besonderen.
Das Biikefeuer ist eine jahrhunderteal-
te Tradition der Friesen in Schleswig-
Holstein und weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt. Es ist ein 
Stück unserer Identität. 
Jüngst konnten wir im Landeshaus das 
10-jährige Jubiläum für das Friesisch-
gesetz feiern. Dieses vom SSW initi-
ierte Gesetz hat die friesische Sprache 
im öffentlichen Raum sichtbar und 

erlebbar gemacht. Denn zweisprachi-
ge Ortsschilder und die zweisprachige 
Beschilderung von öffentlichen Ge-
bäuden und Bahnhöfen haben nicht 
nur dafür gesorgt, dass wir Friesen 
unsere Sprache auch außerhalb der ei-
genen vier Wände leben und pflegen 
können –  sie sind auch ein Gewinn 
für die Mehrheitsbevölkerung und den 
Tourismus, unterstreichen wir damit 
schließlich ein echtes Alleinstellungs-
merkmal unseres Landes: Unsere 
Sprachen- und Kulturvielfalt.
Mit der Aufnahme des Biikefeuers in 
das nationale Verzeichnis des imma-
teriellen Kulturerbes ist es gelungen, 
auch dem friesischen Brauchtum 
einen bundesweiten Schub zu geben. 
Den Antrag hierfür hatte der Friesenrat 
selbst eingebracht. 
Ich bedanke mich bei der Landes-
regierung, hier insbesondere bei der 
unserer Kulturministerin Anke Spoo-
rendonk, dass sie diesen Antrag aktiv 
unterstützt und damit zur Erfolgsstory 
gemacht hat.«

Jul på Akti

Mode-
litteratur

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg 
holder julelukket 22. december - 2. 
januar - og åbner igen 5. januar.
Personalet ønsker alle en glædelig jul 
og et godt nytår.

[KONTAKT] DSH Aktive Kvinder 
Flensborg indleder 2015-programmet 
onsdag den 14. januar kl. 19 med 
”Mode i mol”, en litteraturaften med 
Lisbeth Nebelong - fælles med DCB 
og Nordisk Informationskontor - på 
Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
Onsdag den 11. februar kl. 19 er der 
generalforsamling på Aktivitetshuset i 
Flensborg.
Og lørdag den 28. februar kl. 10-15 
bliver der loppemarked i Toosbüystr. 7 
i Flensborg, hvor alle lopperne skal ud.

To FDFere, der trodsede sygdom og ju-
letravlheden andetsteds, og var kommet 
til juleafslutning på Kongenshus. (Foto: 
Kerstin Pauls)

Die Anerkennung des Biikebrennens als Immaterielles Kulturerbe brachte den Friesen und der FR-Vorsitzenden Ilse Johanna 
Christiansen sofortige Medien-Aufmerksamkeit. (Foto: privat)

19.
Ældreklubben Flensborg-Duborg: Julefrokost i Toosbüygade 7 kl. 12

20.
Helligåndskirken Flensborg: Orgelkoncert med Stephan Krueger kl. 16
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Julefrokost på skolen kl. 18.30
SSF-distrikt Kiel-Pris: Juletræsfældning kl. 14

23.
Slesvig SSF-distrikt Centrum-Nord og Gottorp amt: Lillejuleaften med gløgg og 
grillpølser samt musik med Morfars Jazznisser på Slesvighus kl. 18

27.
SdU: Flensborg Avis Cup i indefodbold for U16 herrer i Idrætshallen, Flensborg 
kl. 10-14
SdU: Flensborg Avis Cup i indefodbold for herre senior i Idrætshallen, Flensborg 
kl. 14.30-20

28.
SSF-distrikt Egernførde: Juletræsfest i Medborgerhuset kl. 14.30

2.
Borgerforeningen Flensborg: Nytårsmøde med foredrag ved generalkonsul Hen-
rik Becker-Christensen i Restaurant Borgerforeningen kl. 19

3.
SdU: SdU-mesterskaber i håndbold for piger og drenge U10-18 og senior i 
Idrætshallen, Flensborg kl. 10

4.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Nytårsvandring efter andagten i Taruphus kl. 11

5.
De danske foreninger og institutioner i Store Vi: Fælles møde på skolen kl. 19.30

6.
Flensborg Kirkehøjskolen, SSF, Kvindeforeningen, Folkeuniversitetet, Aktive 
Kvinder og Centralbiblioteket: Hellig Tre Kongers-møde med foredrag ved Gre-
the Bay om ”Julen og helligtrekonger i kunsten” i Sct. Jørgen Danske Kirke kl. 
19.30
Lyksborg Kvindeforening: Møde på skolen kl. 15.30
De danske foreninger i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl. 15-17

7.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café ved Taruphus kl. 16
Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe med foredrag ved Peter Lynggaard Jacobsen om 
”Otto von Bismarcks liv og virkehistorie” på Valsbølhus kl. 15-17
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset k. 19

8.
Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15
Sønderbrarup Skole: Strikkecafe med Gerda Eichhorn kl. 19-21



SdU/ SLESVIG ROKLUB

SSF GOTTORP AMT

HELLIGTREKONGER-MØDE 6. JANUAR

SKT. JØRGEN/ MØRVIG

MØLLEBRO

LÆS BOGEN - SE FILMEN

BIBLIOTEKS-ÅBNINGSTIDER

ANSGAR KIRKE
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Maritim fotoudstilling

Slesvighus Bio en succes

[KONTAKT] Slesvig Roklub er mere 
end en roklub. Bådehusets multifunk-
tionelle karakter gør, at der også finder 
kulturelle arrangementer sted her.
For nogle uger siden arrangerede SdU 

en fotoworkshop med Flensborg-
fotografen Marc Schachtebeck som 
instruktør, og den 11. december var 
der fernisering på udstillingen med de 
flotte billeder, som de unge havde ta-

get af maritime emner i hele Slesvig.
Udstillingen kan ses i roklubben de 
næste måneder efter aftale med for-
mand Birger Kühl.
 Tinne

Fra udstillingsåbningen sidst. 
(Foto: privat)

Fra udstillingsåbningen sidst. (Foto: privat)

[KONTAKT] Afslutningen på Slesvighus 
bioforestillingerne for 2014 sluttede 
den 4. december: Amtsformand Franz 
Dittrich bød velkommen, amtsstyrel-
sesmedlem Petra Mohr præsenterede 
filmen, og inden den startede, var der 
ostebord og vin - i den sædvanlige 
lækre opstilling og servering, som se-
kretariaets medarbejdere havde tryllet 
frem.

Denne gang havde knap 50 personer 
fundet vejen til Slesvighus, og filmen 
”Den Hundredårige...” kunne med 
”fyldte” maver nydes til fulde. Nogle 
mente endda, at den lille sal i Slesvig-
hus næsten var for lille.
Fra den spage begyndelse med ca. 10 
deltagere synes vi, at en femdobling af 
deltagerne er et signal om, at Slesvig-
hus Bio er kommet for at blive.

Vi ønsker alle deltagere en glædelig jul 
og et godt nytår!
Vi fortsætter med uformindsket kraft i 
2015!
Vel mødt!
 SSF Gottorp Amt/ T.

Hyggelig juletræsfest på Slesvighus

Helligtrekonger i kunsten

[KONTAKT] Ved SSF Gottorp amts 
juletræsfest den 11. december på 
Slesvighus var der optræden ved fri-
tidshjemmets luciapiger, efter at amts-
formand Franz Dittrich havde budt 
velkommen.

Publikum nød kaffen og saftevandet, 
småkagerne, slik og mandarinerne, alt 
imens luciapigerne gik ind, sang og 
defilerede ud igen og fik de helt store 
klapsalver fra publikum som afslutning 
på deres optræden.

Der var også lange klapsalver for Got-
torp-Skolens kor, der sang julesange.
Efter sangene var der dans og sang 
omkring juletræet.
Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag.
 SSF Gottorp amt/ T.

Gottorp-Skolens kor sang julesange. (Foto: privat)

[KONTAKT] Den danske menighed 
i Flensborg og omegn indbyder alle 
til helligtrekonger møde i Sct. Jørgen 
danske Kirke, Adelby Kirkevej 34 i 
Flensborg, tirsdag den 6. januar kl. 
19.30 med foredrag ved kunsthisto-
riker Grethe Bay, Flensborg, om ”De 
hellige tre konger – et elsket motiv i 
kunsten”.

I Basilica di Sant Apollinaire i Ravenna 
findes en af de højt elskede skildringer 
af de tre hellige konger. Det er en far-
vestrålende mosaik fra 500 tallet, der 
skildrer de tre vise mænd ivrigt ilende 
gennem landskabet i deres søgen efter 
Jesusbarnet.
Gennem århundreder har malere og 
billedhuggere fået til opgave at for-

midle fortællingen om de hellige tre 
konger, og det har resulteret i en per-
lerække af relieffer og billeder, hver 
især præget af den tids ideer og smag, 
som de er skabt i.
I foredraget præsenterer Grethe Bay et 
udvalg af disse skildringer og gennem-
går dem i lyset af deres samtid

Nytårsfrokost

Rettelse

Pige med perleørering

De to næste uger

Gospelkoncert i aften

[KONTAKT] SSF/SSW Skt. Jørgen/ 
Mørvig inviterer til nytårsfrokost med 
og fællessang lørdag den 10. januar 
kl. 11-15 i menighedshuset på Adelby 
Kirkevej 34.

Prisen er sat til 15 euro pr. deltager.
P.g.a. madbestilling beder distriktet 
om tilmelding til Wilma, tlf. 36614, 
senest lørdag den 20. december.

[KONTAKT] Gudstjenesten juleaftens-
dag den 24. december i Møllebro er 
annonceret i kirkebladet til kl. 15, 

men den indledes først kl. 15.30, 
meddeler pastor Nikolaj Steen.

[KONTAKT] Onsdag den 7. januar kl. 
15 fortæller bibliotekar Viggo Böhrsen 
Jensen om maleren Jan Vermeer og 
viser en film om ham på Flensborg 
Bibliotek, Nørregade/ Norderstr. 59. 
Den 16-årige Griet arbejder som køk-
kenpige hos den berømte maler Jan 
Vermeer i Delft. Hun gør rent i ma-
lerens atelier, hvor hun fascineres af 
maleprocessen. Hun hjælper med at 
fremstille farver og står model til det 
berømte billede ”Pige med perleøre-
ring”. 

Tracy Chevalier skrev romanen ”Pige 
med perleørering” eller ”Den blå 
pige” (ca. 1665).
Af maleren Jan Vermeer (1632-1675) 
kendes kun 37 værker.
Såvel roman som film rummer fine og 
korrekte kunsthistoriske iagttagelser. 
Filmen fra 2003 er en æstetisk ople-
velse og blev nomineret til tre Oscars. 
I hovedrollerne ses Scarlett Johansson 
som Griet og Colin Firth som Vermeer.
Romanen kan lånes på biblioteket.

[KONTAKT] Dansk Centralbibliotek 
meddeler følgende åbningstider i de 
kommende to uger:
FLENSBORG BIBLIOTEK
Mandag d. 22./29. december: 9-19.
Tirsdag d. 23./30. december: 9-14.
Fredag d. 2. januar: 9-19.
Lørdag d. 3. januar: 9-14.

HUSUM BIBLIOTEK
Mandag d. 22./29. december: 12-18.
Lørdag d. 2. januar: 10-13.

SLESVIG BIBLIOTEK
Mandag d. 22./29. december: 12-19.
Tirsdag d. 23. december: 10-13.
Tirsdag d. 30. december: 10-16.
Lørdag d. 3. januar 2015: 10-13.

EGERNFØRDE
Fællesbiblioteket lukket.

BOGBUSSER
Kører ikke.

[KONTAKT] Sønderborg Gospel Choir 
(og band) giver en julekoncert i Flens-
borg i dag, torsdag kl. 19 i Ansgar 
Kirke.
Det er ikke første gang, koret gæster 
Flensborg, og de glæder sig til gen-
synet. Sønderborg Gospel Choir har 
eksisteret i 21 år - og udover et højt 
musikalsk niveau, er deres formidling 
af sangene, det publikum oftest bider 
mærke i.
Koret har i efteråret indspillet deres 
jule-cd, som kan købes for 120 kr./ 17 
euro til koncerten. Cd’en indeholder 
kendte gospeljulesange men også ny-
skrevne julesange.
Korleder May Jeznach Madsen bliver 

ofte spurgt, hvorfor koret vælger at 
synge i Flensborg. Det er der flere 
årsager til - koret hører til i grænsere-
gionen, og gospel er musik, der binder 
sammen på trods af forskelligheder. 
Og koret har flere sangere fra det dan-
ske mindretal.
“Det kunne være fantastisk med en 
fyldt Ansgar Kirke”, udtaler korlede-
ren, og allerede nu er der solgt/ reser-
veret over 100 billetter til koncerten.
Man kan reservere/ købe billet til 75 
kr./ 10 euro på www.billetto.dk (søg 
på Gospeljul). Restbilletter sælges ved 
indgangen, hvis koncerten ikke er ud-
solgt inden.

Sønderborg Gospel Choir. (Foto: privat)
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[KONTAKT] At der er en fuldbe-
faren journalist med i redaktions-
teamet for Husum Amts julehæfte 
2014 kan mærkes. Teksterne er 
strammet op og billederne fine. Og 
ind imellem skinner dansk humor 
igennem f. eks. i billedteksterne.
Beretninger fra distrikter, foreninger 
og institutioner er valgt fra.
Til gengæld rummer bladet artikler 
om en præst, der har prøvet lidt af 
hvert, en skoleleder, der blev upo-

pulær, en gammel vandmølle, en 
opskrift på marinerede sild og om 
nedlagte danske skoler i området. 
En billedkavalkade og en aktivi-
tetsbeskrivelse ved amtsformanden 
afrunder indholdet af dette læsvær-
dige blad.
Medlemmer får julehæftet tilsendt, 
andre kan rekvirere et eksemplar 
ved at henvende sig til SSFs amts-
sekretariat i Husum.

Journalisten mærkes

[KONTAKT] SSF søger to receptioni-
ster 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, ser-
vicering, salg og telefonpasning.
Ansøgere bør være udadvendte og 
servicemindede, have godt kend-
skab 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 sker 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, Flens-
borghus, Nørregade/ Norderstr. 76, 
24939 Flensborg hhv. e-post  
gaby@syfo.de.

To receptionister søges

[KONTAKT] folkBaltica, das deutsch-
dänische Folkmusikfestival im Grenz-
gebiet rund um Flensburg, sucht 
eine/n Geschäftsführer/in.
Das Festival folkBaltica bietet seit 
2005 jedes Jahr im April bzw. Mai 
ein fünftägiges Konzertprogramm mit 
Musik aus Ländern rund um die Ost-
see. Für Auswahl und Zusammen-
stellung der Künstler ist die künstleri-
sche Leitung verantwortlich.
Der folkBaltica e.V. ist seit Ende 
2014 Träger des Festivals. Der Ver-
ein besteht aus den institutionellen 
Mitgliedern Stadt Flensburg, Søn-
derborg Kommune, Kulturstiftung 
des Kreises Schleswig-Flensburg, 
Sydslesvigsk Forening e.V. (Dänische 
Minderheit), Bund Deutscher Nord-
schleswiger (Deutsche Minderheit), 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Folk Schleswig-Holstein e.V., Dansk 
Rock Samråd (ROSA), Speicher Hu-
sum e.V. und Flensburger Folkverein 
e.V.

Aufgaben der Geschäftsführung
· Verantwortung für die Festivalpla-
nung und die Festivalproduktion,
· Gesamtverantwortung für das 
Festivalbudget in Höhe von knapp 
250.000 ; eine Steigerung des Bud-
gets ist geplant,
· Gewinnung von und Verhandlung 
mit Sponsoren und Förderern,
· Förderanträge stellen,

· Weiterentwicklung des Marketings,
· Büroleitung inkl. Anleitung evtl. 
weiterer Mitarbeiter (u.a. FSJ-Kultur),
· Vertretung von folkBaltica nach 
außen (teilweise zusammen mit dem 
künstlerischen Leiter),
· Enge Zusammenarbeit mit der 
künstlerischen Leitung des Festivals.

Anforderungen
· Selbständigkeit, Organisations- und 
Teamfähigkeit,
· Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 
Erfahrung mit Budgets und Abrech-
nungen,
· Erfahrungen im Bereich Marketing 
(inkl. sozialer Medien),
· Erfahrung mit GEMA, KSK und be-
schränkter Steuerpflicht (sogenannte 
„Ausländersteuer“),
· Sprachkenntnisse: Deutsch und 
Englisch fließend, Dänisch er-
wünscht,
· Offenheit im Umgang mit den un-
terschiedlichsten Menschen (Sponso-
ren, öffentlichen Geldgebern, freiwil-
ligen Helfern, Künstlern),
· Affinität zu (Folk)Musik.

Bewerbungen
bis zum 9. Januar 2015 per Mail an 
info@folkBaltica.de.
Weitere Info: Vorsitzender Torge 
Korff, korff.torge@stadt.flensburg.de, 
Tel. (0461) 85-2566.

Geschäftsführer(in) 
gesucht

[KONTAKT] I mandags markerede det 
danske bibliotek i Slesvig sin flytning 
fra Slesvighus til Ansgar-komplekset i 
Bismarcksgade med et mindre åbent 
hus-arrangement med kaffe og små-
kager.
Den officielle indvielse finder sted i 
det nye år.
Efter at håndværkere i et stykke tid 
har sat lokalerne i stand, fremstår de 
nu lyse og rummelige, overskuelige, i 
hvidt og grønt.
Fra den nye parkeringslads når man 

lokalerne via en lang gang med bænke 
og aktuelt materiale. Børne- og vok-
senafdelingen er placeret gennem-
tænkt. Julenisser og bogkasser overalt. 
To bekvemme polsterstole indbyder 
til smuglæsning. Moderne tekniske 
hjælpemidler som computere er frit 
tilgængelige.
Der er mindst dobbelt så mange reoler 
med bøger som i de tidligere lokaler, 
hvor der var omkring 60 kvm mod 100 
nu.
Fra det ene lokale er der fin udsigt ud 

mod Bismarcksgade og stien hen imod 
Ansgarkirken.
Ved flytningen og indretningen fik 
medarbejderne hjælp fra kollegaer og 
venner.
Som dansksindet slesviger - og især 
som beboer af Margrethegården - kan 
man kun være glad og tilfreds med, at 
Ansgar-komplekset med ældreboliger, 
kirke, mødelokaler, sundhedstjeneste 
og nu også med bibliotek har fået ce-
menteret sin eksistensberettigelse ved 
siden af Slesvighus, de tre danske sko-
ler og fritidshjemmet i fjordbyen.
Bibliotekets tidligere lokaler på Slesvig-
hus overtages af Flensborg Avis´ lokal-
redaktion, og disses nuværende lokaler 
overtages af SSW Slesvig-Flensborg.

Johanna

 

I nye rammer

Anni Søndergaard (t.h.), projektleder 
fra Dansk Centralbibliotek i Flensborg, 
og Slesvigs populære bibliotekar siden 
firserne Karsten Reyhe (i m.) hilser på 
en interesseret bruger. De ser frem til 
læselystnes besøg og glæder sig over 
de nye funktionelle lokaler. (Foto: 
Bernd Bossemeier)

[KONTAKT] Anden søndag i advent 
var alle pladser i St. Christianskirken i 
Garding optaget af forventningsfulde 
mennesker.
Ejdersted amts Ejderstedkor og Skole-
foreningens Frederikstad-Orkester var 
kommet med henved 50 sangere og 
musikere for at holde en julekoncert i 
kirken. Med deres fine sang og musik 
kom julestemningen for alvor over de 
160 gæster.
De unge musikere akkompagnerede 
Ejderstedkoret på allerbedste vis og 
præsenterede de enkelte intrument-
grupper ved kammermusikalske ind-
slag.
I spidsen for kor og orkester stod Ben-
te Stenger sammen med kollegerne 
Ulrike Sukohl og Bjarne Stenger-Wullf.
Koncerten sluttede af med fællessan-
gen ”Dejlig er jorden” og glade ansig-
ter hos medvirkende som gæster.

Kerstin Pauls

Koncentrerede - og glade musikere. (Fotos: Martin Vondran)

Ejderstedkoret.

[KONTAKT] Det er altid en fornøjelse 
at læse Ejdersted SSFs julehæfte, der 
giver et fint indblik i, hvad der rører sig 
af dansk arbejde på halvøen.
Foreninger og institutioner lægger en 
ære i at være med i julehilsnen alle 
sammen, og derved nås hele vejen 
rundt. Det er også udtryk for sammen-
hold, selv om man bestemt ikke altid 
er enig.
De er jo ikke mange danske i Ejder-

sted, men deres virke er bundhæder-
ligt dansk og imponerende, netop stør-
relsen taget i betragtning.
Det genspejler sig i julehæftet 2014. 
Og altid inkluderende noget tilbage-
skuende, noget historisk, der har lagt 
bunden for det nuværende virke.
Et flot julehæfte, der sendes ud til alle 
medlemmer og institutioner på halv-
øen - og som kan rekvireres på SSFs 
sekretariat på Skipperhuset i Tønning.

Propfyldt
julekirke

Viljen til sammenhold

Børnegruppen fra Garding Børnehave sender også en julehilsen. (Foto: privat)
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